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NOVIČKE SOS
SOS IN MK O FINANCIRANJU POOBLAŠČENIH MUZEJEV V
PRIHODNJE
Predstavniki ministrstva za kulturo in SOS, med slednjimi tudi predsednik SOS, Leo
Kremžar, so včeraj, 30.62011 sprejeli dogovor, da bo Ministrstvo za kulturo najkasneje do 15.
julija 2011 v razpravo posredovalo nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu kulturne dediščine, v okviru katerega bodo upoštevali kar nekaj predlogov
Skupnosti občin Slovenije glede problematike sofinanciranja pooblaščenih muzejev s strani
občin ustanoviteljic.
Naj spomnimo: drugi odstavek 93. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (UL RS, št.
16/2008-ZVKD-1) določa, da država sofinancira državno javno službo v pooblaščenem
muzeju v obsegu v višini največ 80 odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja. Preostali del
so sofinancirale občine ustanoviteljice. Sporna je opredelitev v višini 80% vseh stroškov
delovanja muzeja, saj si je država pustila veliko manevrskega prostora, saj je to lahko
pomenilo sofinanciranje od 1 pa do 80%. Delež sofinanciranja države in občine je tako bil
zmeraj nejasen, zaradi česar so se ob podpisovanju tristranskih pogodb pojavljali konflikti in
težave. Obojestransko je bilo dogovorjeno, da bodo v bodoče tristranske pogodbe, ki jih
podpišejo pooblaščeni muzeji, ministrstvo in občine ustanoviteljice jasno določale, kaj
sofinancira država in kaj občine. S strani ministrstva bodo določeni standardi kaj pomeni
»javna služba« in v okviru slednjega, kaj sofinancira država in kaj občina. V okviru novega
predloga bi se tako upoštevala bivša muzejska mreža, lastništva premične in nepremične
kulturne dediščine pa bodo občine z novim predlogom zakona razbremenjene. Slednje
pomeni racionalizacijo, saj bi v nasprotnem primeru občine morale skrbeti za hranjenje
kulturne dediščine, s čimer pa so povezani dodatni stroški, zaradi zagotavljanja ustreznih
pogojev, zagotavljanja prostora in podobno. Predvidoma v oktobru 2011 bo ministrstvo
objavilo neposredni poziv za prijavo programa s strani pooblaščenih muzejev, še pred tem
pa bo pooblaščenim muzejev dvoletna pooblastila podaljšalo za 1 leto.
Nov predlog zakona, ki ga bo ministrstvo Skupnosti občin Slovenije v obravnavo
posredovalo predvidoma do 15. julija 2011 bo tako vseboval tudi predlog minimalnega
standarda sistemizacije za izvajanje javne službe v javnih zavodih, izoblikovane pa bo imel
tudi merila oziroma standarde opravljanja javne muzejske službe. Ureditev kot jo sedaj
opredeljuje 93. člen zakona v praksi predstavlja težavo pri načrtovanju financiranja s strani
občin ustanoviteljic, saj je zaradi nepoznanega deleža sofinanciranja s strani države, bilo
težko ustrezno predvideti zadostna sredstva v letnih proračunih občin. (jt)
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SESTANEK V ZVEZI Z IZVAJANJEM 6. ČLENA ZGO
Včeraj dne, 27.6.2011, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal sestanek na temo
izvajanja 6. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO). 6. člen ZGO vsebuje nekaj določb v
zvezi z vzdrževalnimi deli, ki jih lahko namesto lastnika izvede občina. Kljub temu, da so
predmetne določbe bile sprejete na predlog nekaterih občin, v praksi niso zaživele. Temu
botruje predvsem vprašljiva ustavnost obravnavanih določb, ki posegajo tako v lastninsko,
kot v nekatere druge ustavno določene pravice. Tudi v pravnem mnenju, ki ga je na pobudo
MOP pripravil dr. Rajko Pirnat, je mogoče razbrati, da bi lahko bile nekatere določbe 6. člena
ZGO neustavne in so zato izredno težko izvedljive v praksi.
Dejstvo je, da občine stremijo k izboljšanju videza naselij oz. prostora, zato bi po mnenju
predstavnikov občin bilo smiselno najti rešitve, ki bi občinam dale legitimne pravice za
urejanje videza naselij oz. Prostora. Predstavniki MOP v danem trenutku priporočajo t.i.
„mehki« pristop, in sicer z vzpodbujanjem vzdrževanja stavb z različnimi oblikami
sofinanciranja in v prvi fazi s soglasjem lastnikov. Na sestanku je bilo izpostavljeno, da bi
lahko bila MO Ljubljana vzorčen primer, saj že nekaj časa vodi projekt Ljubljana – moje
mesto. Ob koncu sestanka je bilo soglasno sprejeto stališče, da v tem trenutku ni zadostne
pravne podlage, ki bi občinam omogočila „prisiliti“ lastnike k vzdrževanju objektov oz.
okolice le-teh. V mesecu septembru bo Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo posvet,
na katerem bo MO Ljubljana predstavila dobro prakso na tem področju. (sp)

SESTANEK NA MDDSZ ZA PRENOS KADRA NA CSD
Dne 30.6.2011, so se sestali predstavniki SOS in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. Na sestanku je predstavnica MDDSZ,Janja Romih predstavila predlog usmeritev za
prenos kadra na centre za socialno delo (CSD) ter predlog sporazuma med občino in CSD o
prenosu zaposlenih. V skladu s predlaganimi usmeritvami bi morale občine in CSD do
20.7.2011 posredovati na CSD seznam javnih uslužbencev, ki bodo prešli na CSD, direktorji
centrov za socialno delo pa bi morali do 15.8.2011 seznaniti občine o prerazporeditvah javnih
uslužbencev in jih seznaniti s sistemiziranjem delovnih mest in plačnimi razredi tistih, ki
bodo preneseni. V predlog usmeritev je Ministrstvo za finance zapisalo tudi, da naj bi se
povprečnina za 2011 znižala za naloge občin, ki so z Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev prenesene na državo, torej znižali bodo stroške za javne uslužbence, ki
odločajo o znižanih plačilih vrtcev, subvencijah najemnin in pravici do plačila prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje in sicer v skupnem obsegu prenesenih nalog za vse
občine. Predstavnica SOS je opozorila, da je predlagana rešitev nesprejemljiva, saj občine v
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preteklosti nikdar niso prejemale dodatnih sredstev za nove zaposlene, temveč kvečjemu za
povečane programske stroške. Vendar pa so prisotni skupaj ugotavljali, da je to zadeva, ki jo
bo potrebno reševati z Ministrstvom za finance. Dogovorili so se še za ustanovitev ožje
delovne skupine, ki bo natančno spremljala vse faze prenosa in ji bo mogoče posredovati vsa
vprašanja v zvezi s prenosom kadra na CSD. Ker bo Skupnost občin Slovenije imela v ožji
delovni skupini svojega predstavnika je možno že sedaj vsa vprašanja v zvezi s tem nasloviti
na info@skupnostobcin.si. (jv)

UKINITEV SOFINANCIRANJA POMOČI NA DOMU V OKVIRU AKTIVNE
POLITIKE ZAPOSLOVANJA NEDOPUSTNA
Občine so v juniju 2011 z dopisom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bile
seznanjene, da se bo z julijem 2011 začel zaključevati program subvencioniranih zaposlitev
za izvajanje pomoči na domu v okviru aktivne politike zaposlovanja. Iz naslova aktivne
politike zaposlovanja tako ne bo več mogoče sofinancirati storitve pomoči na domu, kar
pomeni, da bodo celotni stroški storitve bremenili občinske proračune in uporabnike, to je
državljane Republike Slovenije.
Na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Skupnost občin že posredovala pobudo
za sestanek z ministrom Svetlikom k predmetni problematiki. Pomoč na domu je ena izmed
zelo pomembnih storitev za občanke in občane občin, saj jim omogoča, da lahko kljub
starosti in bolezni ostajajo doma v svojem okolju. V skladu s področno zakonodajo so občine
dolžne zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na domu ter so tako dolžne iz
proračuna financirati stroške storitve v višini najmanj 50% subvencije k ceni storitve.
Subvencija iz naslova aktivne politike zaposlovanja je predstavljala veliko pomoč pri
pokrivanju stroškov, še posebej v času, ko so občinski proračuni zelo obremenjeni, osebna
stiska ljudi pa velika. Postalo je že pravilo, da država na občine prelaga vedno več nalog in
pristojnosti, ne zagotavlja pa dodatnih finančnih sredstev. Ukinitev subvencije izvajanja
pomoči na domu ni le odraz slabe socialne države, temveč je tudi v nasprotju s temeljnimi
ustavnimi načeli.
Skupnost občin Slovenije je na pristojne organe že naslovila protest ter dala pobudo, naj
država upošteva obremenjenost občinskih proračunov. Ministru Svetliku in predsedniku
Vlade RS Pahorju je Skupnost občin Slovenije tako predlagala, da naj država tudi v prihodnje
zagotavlja sredstva iz naslova aktivne politike zaposlovanja ter s tem, skupaj s sredstvi iz
občinskih proračunov ponudi roko vsem pomoči potrebnim državljankam in državljanom.
(jt)

STALIŠČA SOS K VELJAVNEMU ZEKOM
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SOS je odgovoril na poziv MVZT k oddaji pripomb k sedaj veljavnemu ZEKom (Zakon o
elektronskih komunikacijah). V stališčih smo med drugim zapisali, da bi morala država
omogočiti izgradnjo osnovne telekomunikacijske strukture povsod, tako da so osnovne
storitve omogočene vsem ne glede na strukturo naselij po občinah (bele lise). Do sedaj so bili
razpisi taki, da so privilegirali občine, ki so imele podeželsko strukturo naselij, medtem ko
občine z mešano urbano in podeželsko strukturo niso imele možnosti priti do razpisanih
sredstev. Ministrstvu smo predlagali, da se v javnih razpisih naj se omogoči prijavo tudi
posameznim krajevnim skupnostim in ne samo občinam. Na vprašanje ministrstva na
kakšen način bi z novim ZEK-om urejali stimulacijo zasebnih vlaganj v izgradnjo
širokopasovnih omrežij in kje so možnosti javnih sredstev smo zapisali, da bi vsi prebivalci
morali imeti možnost dostopa do univerzalne storitve. Le to bi morali definirati s pasovno
širino in/ali naborom storitev, ki je z njo omogočena. Glede na to, da so komercialni
ponudniki zainteresirani za storitve višjega nivoja in z večjo hitrostjo dostopa, bi bilo morda
smiselno definirati brezplačen (ali z zelo nizko ceno) minimalen dostop recimo do interneta s
hitrostjo do 1Mbps in z osnovnimi storitvami (dostop do interneta, osnovna elektronska
pošta). Tak dostop bi morali zagotavljati vsi operaterji. Kar je nad tem osnovnim dostopom,
bi bilo prepuščeno konkurenci ponudnikov storitev. Za to pa je nujno, da so ponudniki
omrežij strogo ločeni od ponudnikov storitev preko teh omrežij. (SK)

SPREMEMBE ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Komisiji za turizem smo v obravnavo posredovali predlog sprememb Zakona o prijavi
prebivališča, saj se nanaša tudi na področje turizma. Veljavni zakon določa vodenje evidence
gostov, ki je lastna evidenca stanodajalca. Predlog zakona spreminja veljavni koncept, in
sicer tako, da je evidenca nastanitve gostov »centralna« evidenca, ki jo vodi in vzdržuje
policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, vsi stanodajalci pa so dolžni vanjo
sporočati podatke, ki jih določa ta zakon. Taka rešitev dopušča stanodajalcem uporabo
različnih lastnih sistemov za vodenje evidenc, ki lahko vsebujejo tudi druge, za stanodajalca
pomembne podatke (ki nimajo narave osebnih podatkov), nabor podatkov, potrebnih za
»centralno« evidenco gostov, pa je določen in za vse poenoten. Namen vodenja evidence
gostov je, kot doslej, v zagotavljanju nadzora nad nastanitvijo in gibanjem posameznikov za
potrebe izvajanja nalog iz pristojnosti policije, razširja pa se tudi na zagotavljanje statističnih
podatkov stanja in razvoja v turizmu ter zagotavljanje nadzora nad davčnimi obveznostmi
stanodajalcev. S tem se stanodajalcem omogoča, da prijavo in odjavo gosta izvedejo samo
enkrat ter se s tem izognejo prijavljanju ter poročanju o izvedenih prijavah večjemu številu
različnih

organov.

Vaše

predloge

in

pripombe

posredujete

na

naslov

miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 9. julija 2011. (SK)
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PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Skupnost občin Slovenije v torek, dne 28.06.2011 v sodelovanju s predavateljem Milanom
Železnikom vljudno izvedla delovni posvet »Predstavitev novega Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja«. V Uradnem listu RS št. 43/2011, z dne 03.06.2011 je
bil objavljen nov Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).
Spremembe stopijo v veljavo 03.07.2011. Zakon v popolnosti razveljavlja trenutno veljaven
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja in prinaša v postopek revizije postopkov
javnega naročanja kar nekaj novosti. Na delovnem posvetu so s strani dobro znanega
predavatelja Milana Železnik bile predstavljene naslednje teme: izjeme, ki niso predmet
pravnega varstva, dopustnost pravnega varstva v postopkih JN, temeljna načela pravnega
varstva v postopkih JN, predrevizijski postopek, revizijski postopek pred Državno revizijsko
komisijo, sodno varstvo. G. Železnik je prisotnim zanimivim in praktičnim predavanjem
odgovoril na vaša vprašanja in prepričani smo, zadovoljil še tako zahtevnega slušatelja. (SP)

SOS ODGOVORILA NA ODGOVOR MP V ZVEZI S PODRAŽITVIJO
VLAGANJA ZK PREDLOGOV
Ministrstvo za pravosodje je v odgovoru na naš prvi dopis odgovorilo, da lahko občine v
skladu z ZLS ustanovijo občinska pravobranilstva, ki so v skladu z novelo ZZK-1 upravičena
vlagati in hraniti listine pri ZK predlogih. SOS je že v času obravnave predloga zakona
predmetno rešitev kritizirali kot neustrezno saj ta možnost, ki jo ponuja ZLS v praksi ni
zaživela. Ustanavljanje občinskih pravobranilstev bi le še dodatno podražilo že tako drage
postopke, ki se obetajo po novem (tudi, če ena ali pet občin skupaj ustanovi pravobranilstvo,
bi to pomenilo vsaj še dve plači – eno visoko za pravobranilca, pravnika z izkušnjami in eno
sicer nižjo za njegovo tajnico).
Prav tako so navedli, da pretvorbo originalnih zasebnih listin v elektronsko obliko, še
posebej glede na določbo drugega odstavka 194. člena ZZK-1, ki elektronsko pretvorjeno
listino izenačuje z originalom, ni mogoče zaupati vsakomur in da gre pri pravobranilcu za
pravni poklic, za katerega pogoje predpisuje zakon, in mu je mogoče zaupati tudi pretvorbo
listin v elektronsko obliko in hrambo le-teh do pravnomočne odločitve sodišča. Omenjeni
trditve so po našem mnenju brez kakršnekoli podlage oziroma resne argumentacije.
Nesprejemljivo je, da občine enačijo s komerkoli! Občine so nosilke javnih pooblastil, prav
tako njihovi uslužbenci! Še več! Argument, da je pravobranilec zaradi pravnega poklica bolj
usposobljen za »skeniranje« in hrambo listin kot občinski uslužbenec, ki je pooblaščen za
vodenje upravnega postopka, je »smešen«. Dejstvo je, da gre po trenutni oceni za več kot
100% povišanje stroškov vlaganja ZK predlogov za občine, kar je v popolnem nasprotju s
trditvami MP v času sprejemanja novele zakona, ko so izrecno poudarjali, da bo vlaganje
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ZK predlogov ceneje. Na SOS ne razumemo zakaj večina predpisov, ki naj bi odpravljala
administrativne ovire, v bistvu prinašajo dodatne težave in dražijo postopke? V času krize,
ko vsem skupaj primanjkuje denarja država pod pretvezo informatizacije in racionalizacije
povzroča podhranjenim občinam dodatne stroške, na drugi strani pa notarjem daje neslutene
možnosti dodatnega zaslužka.
Menimo, da je čas, da država preneha s takšnim početjem, zato smo predlagali, da se v
najkrajšem možnem času zakon spremeni in se omogoči občinam vlaganje ZK predlogov ter
pretvorba in hramba listin, ki so podlaga za vpis pravice v ZK. (SP)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ENERGETSKEGA ZAKONA
MG je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona. Besedilo predloga
se nahaja tukaj. Pozorni bodite predvsem na določbe 481. do 506. člena. Skupnost občin
Slovenije je namreč dala glede neodplačnega zagotavljanja služnosti na MG pobudo, v
skladu s katero so nam zagotovili, da bo v novem zakonu slednje ponovno zagotovljeno
odplačno. Vaše pripombe in predloge na prosimo posredujete najkasneje do 20.7.2011 na
naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

UREDBA O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH
V usklajevanje smo prejeli uredbo o intervencijskih stroških. Pripombe je potrebno
posredovati do 9. Septembra v amandmajski obliki na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DODELJEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Skupnost občin Slovenije je sodelovala v javni razpravi v okviru predloga Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Iz
ministrstva so nam sporočili, da so pripombe udeležencev javne razprave v veliki meri
upoštevali. Na tem mestu lahko najdete nov čistopis predloga ter odgovor ministrstva s
pojasnili.

OSNUTEK ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
V obravnavo smo prejeli Osnutek Zakona o prijavi prebivališča. Vljudno prosim, da mi vaše
pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. Julija 2011.

UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE
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Predlog Uredbe o o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže lahko najdete tukaj. Prosimo, da nam do
28.07.2011 pošljete vaše pripombe in predloge na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
NEPRAVILNOSTI GLEDE USPOSABLJANJA ZA IMENOVANJE V NAZIV
IN IZPITA ZU
Obvestilo MJU o ugotovljenih nepravilnostih glede usposabljanja za imenovanje v naziv in
glede izpita iz upravnega postopka lahko najdete tukaj.

PREMESTITEV JAVNEGA USLUŽBENCA NA URADNIŠKO DELOVNO
MESTO
Pojasnilo MJU v zvezi s premestitvijo javnega uslužbenca na uradniško delovno mesto, v
skladu s katerim nikjer v veljavnih predpisih ni pravne podlage za premestitev strokovnotehničnega javnega uslužbenca na uradniško delovno mesto - niti začasno niti trajno, lahko
najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
06.07. / SESTANEK KOMISIJE ZA KMETIJSTVO S PREDSTAVNIKI URSZR
IN MKGP
V sredo, 6.7. se bodo sestali predstavniki Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS
predstavniki URSZR in MKGP. Namen srečanja je obveznosti občin na področju naravnih
nesreč. Naj spomnimo, da je komisija SOS na navedenem področju aktivna že dalj časa,
problematiko je obravnavalo predsedstvo SOS skupaj z obojimi državnimi predstavniki,
ZOS pa je na DS RS naslovil pobudo za obravnavanje problematike. Kljub temu, da DS RS
pobude oziroma predlogov ZOS ni vsebinsko podprl, so nam predstavniki MKGP sporočili,
da so na podlagi danih vsebinskih predlogov s strani SOS, predstavniki MKGP in URSZR
naše pobude obravnavali. V skladu s telefonskim pogovorom in usklajevanji so nam že
sporočili, da so večino naših pripomb in pobud upoštevali, namen sestanka je predstavitev
rezultatov dela in novih rešitev na predmetnem področju MKGP in URSZR.

06.07. / SESTANEK KOMISIJE ZA KMETIJSTVO Z URADOM ZA
VARSTVO KONKURENCE
V sredo, 6.7.2011 se bodo sestali predstavniki Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS
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s predstavniki Urada za varstvo konkurence. Namen sestanka je doreči vsebinsko in pravno
formo glede razpisa koncesije na področju divjadi in lovstva ter predvsem preveriti ali je
predlog oziroma vzorec, ki ga je objavilo MKGP v skladu z določili Zakona o omejevanju in
varstvu konkurence.

08.07. / PRAKTIČNA DELAVNICA – 3D JAVNE RAZGRNITVE
Občinam v novomeškem okolišu smo poslali vabila, da se udeležijo
praktične

delavnice

za

uporabo

programa

3D

JAVNE

RAZGRNITVE, ki je občinam brezplačno na voljo za uporabo.
Delavnica bo v petek, 8. julija 2011 z začetkom ob 10.00 uri v sejni
dvorani Občinskega sveta na rotovžu (I. nadstropje, Glavni trg 7) v Novem Mestu. Delavnica
je namenjena zaposlenim v občinskih upravah, ki delajo na področju prostora oz. urbanizma
oz. zunanjim sodelavcem. Namen delavnice je udeležence naučiti samostojno rokovati z
aplikacijo, vnašati in prikazovati prostorske podatke, oblikovati enostavne 3d modele stavb
ipd. V kolikor vabila niste prejeli in bi se želeli delavnice udeležiti, sporočite to na tel. 02 234
15 00 ali na sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)

11.07. / NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA 2011-2020
Vabimo vas, da se udeležite posveta na tematiko predloga Nacionalnega programa
socialnega varstva 2011-2020, ki bo potekal v ponedeljek 11. 7. 2011, od 10.00 ure dalje, v
Modrem salonu Grand hotela Union, Miklošičeva 1 v Ljubljani, v organizaciji MDDSZ,
Socialne zbornice Slovenije in Skupnosti in združenja občin Slovenije. Posvet bo predvidoma
trajal do 13.30 ure. Prijavnico, prosimo, posredujete na naslov maja.meglic@gov.si, najkasneje
do 8.7.2011. Vabilo in prijavnica.

12. 07. / DELAVNICA – TRAJNOSTNA OSKRBA Z ENERGIJO
Vsem občinam, svetnicam in svetnikom smo poslali vabilo s programom in prijavnico na
delavnico Konvencija županov in postopki za pripravo akcijskega načrta za trajnostno
oskrbo z energijo (SEAP), ki bo 12. julija 2011 ob 9.30 uri na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani, na Dunajski 18. Na delavnici želimo spodbuditi izmenjavo izkušenj med občinami,
ki so se zavezale k trajnostnemu ravnanju z okoljem in energijo. Na delavnico vabimo
županje in župane občin in občinske strokovne službe, ostale predstavnike lokalnih
skupnosti in drugo zainteresirano strokovno javnost. Kotizacije za udeležbo na delavnici ni.
Udeleženci delavnice lahko brezplačno parkirajo na notranjem dvorišču Gospodarskega
razstavišča. Informacije in prijave do 8. julija sprejemajo: Katja Repič, Gradbeni inštitut
ZRMK, tel.: 01/ 280 8 544, fax: 01/280 8 451, e-mail: katja.repic@gi-zrmk.si, Erika Osolnik, tel.:

Od 27. junija do 1 July 2011

9

TN št. 25

01/280 8 401, fax: 01/280 8 451, e-mail: erika.osolnik@gi-zrmk.si. Vabilo najdete na tej
povezavi. (SK)

08.09. SREČANJE ŽUPANOV NA MOS
Celjski sejem d.d. kot organizator 44. MOS v sodelovanju s Službo vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin
Slovenije v četrtek, 8. septembra 2011, ob 10. uri pripravlja posebno srečanje županov, na
katerem bo z najbolj odgovornimi tekla beseda o potencialnih finančnih virih za financiranje
občinskih projektov, pa tudi o instrumentih, ki so na voljo za ustvarjanje ustreznega
podpornega okolja za razvoj podjetništva, ki je gonilo gospodarskega razvoja tako na lokalni
kot tudi nacionalni ravni. Kot je znano, naj bi SID Banka že letošnje jesen začela financirati
prve projekte na področju izboljšanja življenjskih pogojev na mestnih in podeželskih
območjih ter projektov s področja varovanja okolja oz. občinske projekte, za katere je konec
maja podpisala večmilijonsko posojilo z Razvojno banko Sveta Evrope (CEB). In tudi to bo
tema septembrskega druženja v Celju. Vabimo vas, da si še pred poletnimi dopusti
rezervirate termin za obisk celjskega sejmišča. Svoje izkušnje na obravnavanih področjih in
primere dobre prakse pa lahko v okviru dogodka tudi predstavite. (SK)

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
05.07. / STRATEGIJA UPORABE BIOMASE V ENERGETSKE NAMENE
Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija in Svet za varstvo okolja Republike Slovenije
vabita na posvet Strategija uporabe biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske
namene, ki bo v torek 5.7. 2011, ob 15. uri v mali dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana.

07.07. / DELAVNICA NA TEMO PROMETA
Vabilo na delavnico na temo prometa v procesu priprave strategije razvoja Slovenije do leta
2050, ki bo 7. julija 2011 s pričetkom ob 9. uri v prostorih Ministrstva za promet, Langusova
ulica 4, Ljubljana, lahko najdete tukaj. Vaše prijave na delavnico lahko pošljete na elektronski
naslov jure.leben@gov.si ali telefonsko številko 01 478 19 71 do vključno srede, 6. julija 2011.

08.07. / DELAVNICA ZA PODROČJE INDUSTRIJE
Služba Vlade za podnebne spremembe organizira delavnico za področje INDUSTRIJE v
kontekstu podnebnih sprememb. Delavnica bo potekala v petek, dne 8. 7. 2011, s pričetkom
ob 10. uri v predavalnici v tretjem nadstropju družbe Hidria Inštititut Klima v Godoviču. Več
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Prijavite se lahko na elektronskem naslovu darja.piciga@gov.si do srede, 6. julija 2011. Na
njihovi spletni strani so k izhodiščem strategije objavili še dve dodatni gradivi: Študijo vpliva
emisijskega trgovanja EU-ETS na slovensko industrijo (EIMV) in predstavitev izzivov za
integrirani pristop k rabi virov v Evropi (prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker).

NOVICE DRUGIH
NOV FINANČNI INSTRUMENT ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNE
ENERGETIKE
Obveščamo vas, da je na voljo nov finančni instrument za spodbujanje trajnostne energetike
na občinski in lokalni ravni. Investicijski sklad razpolaga s 146 milijoni €. V primeru, da ste v
občini zainteresirani, lahko tukaj preberete kratek povzetek o evropskem skladu za
energetsko učinkovitost, informacije pa so dostopne tudi na spletnih straneh EK in Evropske
investicijske banke.

SUBVENCIJE MLADIM DRUŽINAM
Število upravičenih družin do subvencij je hitro raslo: leta 2006 (177 družin), (2007 988
družin), 2008 (2.024 družin), 2009 (4.249 družin) 2010 (6.817 družin). Pričakuje se, da bo letos
na pozivu uspelo okrog 11.000 mladih družin in za vse je potrebno zagotoviti sredstva.
Vsako leto je potrebno na novo oceniti število družin, ki bi lahko bile upravičene do
subvencije, zato zakon predvideva, da vlada vsako leto znova določi višino subvencije. Tako
zaradi povečanega števila mladih družin, pa tudi zaradi finančne krize, oziroma
pomanjkanja proračunskih sredstev letos ni bilo mogoče zadržati višine subvencije. Za
letošnji razpis (za naprej) bo veljala višina subvencije 120€. Da bi zagotovili enake pogoje za
vse upravičence, je bilo potrebno subvencijo znižati. Iz MOP sporočajo, da se pripravlja nova
stanovanjska strategija, ki bo postavila cilje in določila okvire glede zagotavljanja možnosti
reševanja stanovanjskih vprašanj vseh kategorij prebivalstva, ne le mladih družin.
Zagotavljajo, da bodo mladi in mlade družine še naprej prednostna kategorija, spodbudili pa
bi radi zlasti najemni trg oziroma zagotavljanje zadostnega števila stanovanj za najem. (Vir:
www.mop.gov.si, bh)

142. REDNA SEJA VLADE, 30.06.2011
SPREMEMBE V DELOVANJU SVLR
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Vlada RS je izdala Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer se besedilo
prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi: »Vladno službo vodi minister brez
resorja, državni sekretar ali direktor.« Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko v prvem odstavku 3. člena določa, da vladno službo vodi
minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Da bi vladno
službo lahko vodil tudi državni sekretar ali direktor, je potrebna sprememba navedenega
Odloka, za katero se je Vlada RS odločila zaradi racionalizacije dela vladnih služb. (Vir:
Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30. 06. 2015.

Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 05. 06. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
PROGRAM KULTURA 2007-2013

Od 27. junija do 1 July 2011

12

TN št. 25

Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1:
Podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn.
50-60 % upravičenih stroškov.
Sklop 2:
Podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega proračuna).
80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3:
Podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in raziskave o
kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega proračuna).
60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007-2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
na TUKAJ.
KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
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Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta.
Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti
in ekonomske upravičenosti, priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za uvedbo komasacije in agromelioracije,
priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z ustanavljanjem komasacijskega in
melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije, stroški, nastali v zvezi s pripravo
projektantskega predračuna komasacije oziroma agromelioracije, opredeljenega v razpisni
dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične dokumentacije, opredeljene v razpisni
dokumentaciji, projektne in investicijske dokumentacije, stroški priprave ostale
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi
lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški izvedbe javnega razpisa za izgradnjo
oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, stroški inženiringa in
zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja kmetijskega svetovalca
pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih agromelioracijskih delih razen
ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora itd.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
- 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) - namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih
investicij, v kolikor so to samostojni projekti - namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
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so:
stroški nakupa zemljišč,
gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5
let) in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij - strošek
investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest.
projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno
dovoljenje<).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let.
Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09. 09. 2011, več info TUKAJ.
-

POVABILA
- Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).
Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 06. 2011 več info TUKAJ.

NAJAVE
- UKrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 - oktober 2011
- UKrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 - junij 2011
- 6. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« - september
2011
- Četrti razpis programa Srednja Evropa - junij 2011

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK DS ZA FISKALNO DECENTRALIZACIJO PRI NALAS
Med 11. in 12 julijem bo Skupnost občin Slovenije gostila sestanek delovne skupine za
fiskalno decentralizacijo pri mreži lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS). Sestanka
se bo udeležila kot predstavnica SOS tudi Vilma Milunovič iz MO Koper in generalna
sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. (bh)

ODBOR REGIJ PODPIRA PROMETNI NAČRT DO 2050
Po mnenju Odbora regij potrebuje EU za bolj “zeleni” in bolj konkurenčni sektor prometa do
leta 2050 bolj konkretne vmesne cilje in ustrezna finančna sredstva, kot so danes razglasili na
plenarnem zasedanju OR.
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Regionalne in lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri prometni politiki, na primer v
vzdrževanje cestnega omrežja, upravljanje javnega prometa in izvajanjem standardov
kakovosti zraka. V nasprotju z nekaterimi nacionalnimi vladami, Odbor regij (OR) podpira
namen Komisije doseči glavni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v prometnem
sektorju za 60%. OR pričakuje konkretne ukrepe, konkretne vmesne cilje in ustrezna finančna
sredstva iz ravni EU. Člani OR so podprli enega najbolj spornih predlogov Evropske
komisije, ki predvideva zmanjšanje uporabe "konvencionalno gorivo" avtomobilov v
mestnem prometu do leta 2030. Odbor pozdravlja tudi predloge za trajnostno mobilnost v
mestih, ki je ključna zahteva prejšnjih mnenj OR o tem vprašanju. Vendar pa je Odbor regij
izrazil razočaranje, da Komisija v finančnem okviru 2014-2020 ni predvidela nov finančni
instrument za sofinanciranje teh načrtov mobilnosti, kot je zahteval Odbor regij. (Vir:
PresseCdR, bh)

IZBOLJŠEVANJE TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA VODA
Evropa mora narediti več za trajnostno upravljanje voda, če ne želi izgubiti v boju proti
podnebnim spremembam in povečanemu tveganju za suše in poplave. Takšno je bilo
sporočilo Odbora regij v četrtek po sprejetju mnenja, ki ga je pripravil Nichi Vendola, ki med
drugim poziva k upravljanju na več ravneh in čezmejnemu pristopu pri upravljanju povodij
ter predlaga, da bi Konvencijo županov razširili tudi na področje trajnostnega upravljanja
voda. Med mnogimi predlogi iz mnenja je tudi poziv, naj nove zakonske določbe EU od
vsake države zahtevajo določitev natančnih ciljev glede učinkovitosti na ravni povodij za vse
panoge, ki so odvisne od vode (gospodinjstva, industrija, kmetijstvo, ribištvo, turizem,
vodne elektrarne itd.). Mnenje poleg tega predlaga združitev skladov EU za učinkovitost pri
porabi energije in vode v stavbah, pa tudi sprejetje energetskih ciljev, ki bodo prilagojeni
potrebam vsakega lokalnega območja. Vendolo poziva Konvencijo županov, v okviru katere
se je več kot 2500 lokalnih in regionalnih oblasti že zavezalo, da bo preseglo cilje na področju
energije do leta 2020, naj svojo pozornost poleg energije namenijo tudi vodi. Tako v mnenju o
prihodnosti programa LIFE, ki naj bi bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 1. julija, meni tudi
Daiva Matonienė. Predlaga, da bi bila finančna sredstva LIFE – ki so običajno uporabljena za
podporo programom varstva narave in okolja – v prihodnosti uporabljena za financiranje
"razširitve koncepta Konvencije županov z energetske učinkovitosti na mesta, ki bodo
gospodarna z viri in okolju prijazna". (Vir: Europa rapid, bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
10 LET EVROKOVANCA: IN ZMAGOVALEC JE <
Državljani in prebivalci evroobmočja so izbrali zmagovalni motiv novega evrokovanca, ki bo
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izdan januarja drugo leto za obeležitev desete obletnice evrobankovcev in evrokovancev. V
spletnem glasovanju za izbor zmagovalnega motiva izmed petih, ki jih je predhodno izbrala
strokovna žirija na podlagi natečaja za motiv evrokovanca, na katerem so sodelovali
državljani iz celotnega evroobmočja, je sodelovalo skoraj 35 000 oseb. Novi priložnostni
kovanec za 2 evra bodo izdale vse države članice evroobmočja. Ocenjuje se, da bo v obtok
danih okoli 90 milijonov teh kovancev. Zmagovalni motiv simbolizira pot evra do dejanske
svetovne vloge v zadnjem desetletju ter njegovo pomembnost za življenje običajnih ljudi
(predstavljajo jih ljudje v motivu), trgovino (ladja), industrijo (tovarna) in energijo (vetrna
elektrarna). (Vir: Europa rapid, bh)
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