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NOVIČKE SOS
PETA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V sredo, 21.3.2012, je v Ljubljani potekala 5. Seja predsedstva SOS, ki je bila posvečena
predvsem predstavitvi revizijskega poročila urejenosti področja občin v RS, predstavitvi
projekta Ne-odvisen.si, pa tudi predstavitvi dela komisij in delovnih skupin pri SOS.
Računsko sodišče je revidiralo urejenost področja občin v Republiki Sloveniji, da bi izreklo
mnenje o obstoječem sistemu lokalne samouprave v delu, ki se nanaša na občine. Cilj revizije
je bil oceniti uspešnost občin pri zadovoljevanju potreb in interesov svojih prebivalcev.
Odgovore na zastavljeno vprašanje je računsko sodišče iskalo na Službi Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter na Ministrstvu za finance, ki pa
vseh podatkov, ki bi omogočali oceno uspešnosti občin, nimata, kljub temu da skrb za
področje občin sodi med njune naloge. Obstoječa ureditev področja občin sicer po besedah
RS RS zagotavlja, da so te sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev,
vendar pa je pri tem stroškovna uspešnost občin različna in je odvisna od velikosti občine
glede na število prebivalcev. Računsko sodišče meni, da brez prilagajanja sistema
financiranja in dodatnega financiranja iz državnega proračuna za skupno opravljanje nalog
vse občine ne bi mogle izvajati nalog, s katerimi naj bi zadovoljevale potrebe in interese
svojih prebivalcev. Računsko sodišče tudi meni, da so to vzroki za nezainteresiranost občin
za združevanje, kljub temu da so za združevanje občin določene finančne spodbude.
Računsko sodišče meni, da se je sistem ureditve občin prilagajal dejanskemu stanju tudi zato,
ker ni bilo strategije, ki bi določala jasne cilje na področju občin. Na to kažejo tudi pogoste
spremembe zakonodaje, ki ureja področje občin. Člani predsedstva so večkrat poudarili
pomen zlasti manjših občin za življenje ljudi na podeželju in skrb za višanje življenskega
standard svojih občank in občanov. Prav tako se niso docela strinjali z izvajanji Računskega
sodišča glede prekomerne zadolženosti občin, saj so občine v povprečju zadolžene za le 3%
od dovoljenih 8%. Prav tako pa so predstavniki predsedstva SOS poudarili, da so občine
primorane se zadolževati, saj na drug način ne bi mogle zagotoviti lastnega deleža pri
črpanju sredstev EU, ki pa so esencialna za investicijske pridobitve v občinah, ki so
namenjene kvalitetnejšem življenju občank in občanov. Prav tako je predsedstvo SOS
pritrdili Računskemu sodišču, da je za prihodnost lokalne samouprave v Sloveniji nujno, da
se izdela celostno strategijo razvoja le-te.
Predstavniki projekta ne-odvisen.si, g. Kodelja in ga. Gorkič, sta predstavila ključne točke
projekta, ki je namenjen mladim, predvsem pa odraslim, staršem, ki so odgovorni. Celosten
program NE-ODVISEN.SI sooča mladostnike vseh starostnih pasov in odrasle s pojavi
najrazličnejših kemičnih in nekemičnih zasvojenosti, vabi k sprejemanju zdravih odzivov na
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zaplete odraščanja in v oblikovanje sicer kompleksne, toda uravnovešene osebnosti. Program
odpira vrata medgeneracijskim stikom in premisleku o odgovornem ter usklajenem
starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk. Namen in cilj programa je
ozaveščati širšo javnost o različnih pasteh zasvojenosti, o pomoči zoper njih in o zdravem
življenju. Predsedstvo je g. Kodelja seznanil z njihovim načinom dela in delavnicami oz.
predstavitvami, ki so namenjene otrokom vseh starostnih pasov ter odraslim ter pokazal
predstavitvene filme, na katerih je bil viden odziv ciljne publike. Predsedstvo je povabil k
organiziranim sestankom in povezovanju manjših občin, za katere bi bil morda strošek
prevelik, da bi izvedli dogodke v skupni organizaciji. Predsedstvo se je nad projektom
navdušilo in ga podpira; kakor kažejo tudi odzivi občin, v katerih so že organizirali
dogodke, je odziv mladih pa tudi staršev docela pozitiven. (bh)

ODGOVORI NA VPRAŠANJA V ZVEZI Z ZUPJS
Na sestanku razširjene seje komisij s pristojnimi ministrstvi smo se sestali 15.3.2012 v
prostorih MO Ljubljana, da bi poskušali rešiti precejšnje število še nerešenih vprašanj glede
izvajanja Zakona o uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Skupnost občin Slovenije je na
občine v preteklem tednu posredovala dopis v katerem smo občine pozvali k posredovanju
vprašanj, težav in predlogov izboljšav, ki zadevajo ZUPJS. Pred sestankom smo pristojnim
ministrstvom posredovali sklenjena vprašanja z namenom priprave konkretnih odgovorov.
Tukaj lahko najdete daljši zapis iz sestanka, v katerem je mnogo odgovorov na nam
zastavljena vprašanja občin. (bh)

PRAVNI POSLI Z NEPREMIČNINAMI
Lokalne skupnosti se s pravnimi posli glede nepremičnin srečujejo praktično vsakodnevno.
Zato je Skupnost občin Slovenije organizirala delovni posvet na temo Poslovanje z
nepremičninami, ki je potekal v sredo 21.03.2011 v Ljubljani. Posvet je izpeljala znana
strokovnjakinja in predavateljica Dida Volk, ki je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
na gospodarskem oddelku in ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu,
zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Na posvetu so bile
predstavljene prodajna pogodba za nepremičnine, vključno s vsemi spremljajočimi vprašanji,
ter najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor. Lokalne skupnosti pa nemalokrat
nastopajo v vlogi investitorja gradbenih del (gradbena pogodba) ali pa manjših del na
nepremičninah (popravil, adaptacij…), ki so predmet podjemne pogodbe, zato so bili
poslušalci deležni tudi te predstavitve. Poseben pomen ima tudi t.i. podizvajalska pogodba
in tudi možnosti zahtevka podizvajalcev neposredno od investitorja, na kar je tudi
predavateljica opozorila. Dodatna vrednost posveta je bil praktičen prikaz aktualne sodna
prakse z razlago posameznih zanimivejših odločb. (SP)
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PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina kot vodilni partner konzorcija Mladi odpiramo prostor:
»Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik« v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka podeljuje
CERTIFIKAT MLADIM PRIJAZNA OBČINA. Zato vas vabimo k prijavi na razpis za
pridobitev certifikata.
Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki
uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Certifikat
se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi razpisa prepozna kot
mladim prijazne, ker so v minulih dveh letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih
mladinskih politik. Certifikat Mladim prijazna občina se bo letno in s štiriletno veljavnostjo
redno podeljevalo lokalnim skupnostim, ki jih bo strokovna komisija prepoznala kot mladim
prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. Vse lokalne skupnosti, ki
imate področje mladine zgledno urejeno zato vabimo, da se do 20.4.2012 prijavite na razpis
za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Dodatne informacije v zvezi s certifikatom
lahko dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina, kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040
475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si. Poziv k sodelovanju, pravila, razpisna
dokumentacija, vloga, utemeljitev in izjava se nahajajo tudi na naši spletni strani. (bh)

VPRAŠALNIK - ZADOLŽEVANJE OBČIN
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji seji, ki je bila v sredo, 21. marca 2012 med
drugim obravnavalo tudi Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS - Ureditev področja
občin. Pri predstavitvi revizijskega poročila ter na to v razpravi s strani županov članov
predsedstva SOS so se odprle številne dileme ter prikazali tudi posebni poudarki delovanja
slovenskih občin. Eno izmed medijsko najbolj izpostavljenih področij delovanja občin je tako
predvsem zadolževanje občin, čeprav je po prepričanju Skupnosti občin Slovenije glede na
delež dolga občin - 3% - v celotnem deležu zadolženosti države ta relativno minoren. Ker se s
podatki o zadolževanju občin mnogokrat manipulira smo se odločili, javnosti prikazati
namen, za kaj se občine zadolžujejo (da so to novi vrtci, športne dvorane, boljša komunalna
opremljenost,…). Vljudno vas prosimo za pomoč in sodelovanje. V vprašalnik prosimo
vpišite

zneske

in

NAMEN

zadolženosti

in

nam

jih

pošljite

na

ta

e-naslov

(sasa.kek@skupnostobcin.si), če je le možno do ponedeljka, 26.3.2012. (sk)

DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI
V Kopru je 20. 3. 2012 v soorganizaciji Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije,
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Mestne občine Koper in Ministrstva za pravosodje in javno upravo potekal že peti posvet na
temo delovanja skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Namen posveta je bil občinam,
skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim ponuditi priložnost za strokovno
izmenjavo mnenj in izkušenj. Na posvetu so svoje prispevke predstavili strokovnjaki,
predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. (bh)

ZAKONODAJNE NOVICE
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA
V usklajevanje smo prejeli predlog strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016.
Pripombe in predloge lahko posredujte na sasa@skupnostobcin.si najkasneje do 28.3.2012.

ZBIRKA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV S PODROČJA GRADITVE
Zbirka vprašanj in odgovorov s področja graditve se nahaja na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/graditev/. Namen zbirke je predvsem pravilna
uporaba oziroma izvajanje predpisov s področja graditve objektov ter poenotenje praks pri
pripravi projektne dokumentacije, vodenju postopkov in odločitvah v konkretnih upravnih
zadevah.

NAČRT AKTIVNOSTI ZA VEČJO VARNOST VOZNIKOV ENOSLEDNIH
MOTORNIH VOZIL
Vozniki enoslednih motornih vozil ostajajo ena bolj izpostavljenih kategorij udeležencev v
cestnem prometu. Predlog Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje
2012-2021 zato tudi obravnava voznike enoslednih motornih koles kot kategorijo, ki ji je
potrebno posvetiti več pozornosti. Cilja, ki ju je nacionalni program postavil, sta dva. Do leta
2021 se mora število umrlih in hudo telesno poškodovanih voznikov enoslednih motornih
vozil v prometnih nesrečah zmanjšati za 50 % v primerjavi z letom 2010. Predlog
nacionalnega programa konkretno in realno postavlja ukrepe za dosego ciljev v naslednjem
desetletnem obdobju. Tukaj lahko najdete načrt aktivnosti.

POJASNILA MINISTRSTEV
RAZREŠITEV DIR. OBČINSKE UPRAVE
Občina članica se je na sekretariat obrnila z vprašanjem, kako je z razrešitvijo direktorja
občinske uprave. Pojasnilo MJU lahko preberete na tem mestu.

Od 19.03.2012 do 23.03.2012

5
TN št. 12

IZPLAČILA NAGRAD ZAPOSLENIM
Vlada RS je na svoji 4. redni seji, dne 29.2.2012 sprejela sklep o izplačilih nagrad zaposlenim.

SKLEP O PREPOVEDI SKLEPANJA AVTORSKIH IN SVETOVALNIH
POGODB
Vlada je na 5. redni seji, dne 8.3.2012 sprejela naslednji sklep: Sklep o prepovedi sklepanja
avtorskih in svetovalnih pogodb. Vlada RS je na 5. redni seji zadolžila ministrstva in vladne
službe, da v roku 14 dni pripravijo seznam vseh sklenjenih avtorskih in svetovalnih pogodb
po proračunskih uporabnikih. Vlada Republike Slovenije je z namenom racionalizacije
stroškov poslovanja proračunskih uporabnikov ob tem sprejela tudi sklep, da je v javnem
sektorju od dneva sprejema tega sklepa do preklica prepovedano sklepanje vseh avtorskih in
svetovalnih pogodb. Sklepanje pogodb je mogoče zgolj izjemoma, ob predhodnem soglasju
Vlade RS. Ta sklep se ne uporablja za avtorske in svetovalne pogodbe, ki se financirajo iz
tujih sredstev. Ministrstva in vladne službe o sprejetem sklepu obvestijo organe in
organizacije s svojih področij. Celotno sporočilo za javnost najdete na povezavi tukaj. V
sekretariatu trenutno še preverjamo veljavnost takšnih in podobnih sklepov Vlade RS.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
26.03. / ODPOVED POSVETA - ZAPOSLOVANJE JAVNIH USLUŽENCEV S
POUDARKOM NA PREMESTITVAH
Sporočamo vam, da odpovedujemo posvet Zaposlovanje javnih uslužencev spoudarkom na
premestitvah, ki je bil napovedan za ponedeljek, 26.3.2012 od 10. do 14. ure v prostorih
Centra Ivana Hribarja - dvorana Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

27.03. / SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V torek, 27. marca 2012 ob 10. uri bo potekal 3. sestanek Komisije za občinsko redarsko
službo, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti Grosuplje. Predstavniki občinskih redarskih
služb bodo razpravljali o problematiki rednih usposabljanj občinskih redarjev, zakonitem
delu občinskih, medobčinskih in mestnih redarstev z vidika varovanja osebnih podatkov ter
prenosom izvršb na CURS.

28.03. / SESTANEK S PREDSEDNIKOM DZ RS
Skupnost občin Slovenije se bo v sredo, 28. marca 2012, sestala s predsednikom Državnega
zbora. Dr. Gregorja Viranta bomo seznanili s predlogi občin in odprtimi vprašanji ter
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predlogi občin za izboljšavo veljavne pravne ureditve države.

29.03. / PREDSEDNIK SOS NA FORUMU VARSTVA OKOLJA
Vabimo vas, da se udeležite Foruma varstva okolja, ki bo potekal dne 29. 3. 2012 v Gornji
Radgoni. Forum bo obravnaval okoljsko problematiko iz najrazličnejših zornih kotov.
Sodelujoči udeleženci bodo predstavili svoje vidike na varstvo okolja in oblikovali odgovore
na vprašanja, kaj smo že naredili za varstvo okolja, kaj še moramo in kaj s sredstvi, ki so na
razpolago, sploh lahko. Sodelujoči na forumu: Leopold Kremžar, predsednik Skupnosti
občin Slovenije, Janko Kramžar, predsednik Upravnega odbora Zbornice komunalnega
gospodarstva GZS, Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS, predstavnik
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Martina Ocepek, višja svetnica Varuha človekovih pravic,
Urša Zgojznik, vodja projekta Očistimo Slovenijo, Ekologi brez meja, Karel Lipič, predsednik
Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Dane Katalinič, koordinator ekovrtcev in član Nacionalne
koordinacije programa Eko šole, Jože Volfand, glavni urednik okoljske revije EOL. Vabljeni,
da se foruma udeležite!

02.04. / VSE O DIREKTORJIH OBČINSKIH UPRAV
Vljudno vas vabimo k udeležbi na posvetu VSE O DIREKTORJIH (TAJNIKIH) OBČINSKIH
UPRAV-S PRIMERI IZ PRAKSE. Posvet bo potekal v ponedeljek, 02.04.2012 od 10.00 do
14.00 ure v prostorih Centra Ivana Hribarja - dvorana Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta
12f, Trzin.
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet, na katerem vam bo odlična
predavateljica Štefka Korade Purg iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo podala
potreben sklop znanja in uporabnih informacij glede direktorjev (tajnikov) občinskih uprav.
Delovni posvet bo izveden zaradi ugotovitve, da je ob obisku inšpekcijskih služb na občinah,
ugotovljenih veliko nepravilnosti, nezakonitosti in napak. Prav tako gre za specifično,
položajno delovno mesto, na področju katerega ugotavljamo, da je še zmeraj veliko vprašanj.
Vabilo in prijavnica. Prijave sprejemamo na info@skupnostobcin.si.

04.04. / SESTANEK SOS Z DRŽAVNO SEKRETARKO MONIKO KIRBIŠ
ROJS
4. aprila ob 10 uri bo potekal sestanek predstavnikov Skupnosti občin Slovenije z državno
sekretarko Moniko Kirbiš Rojs v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na sestanku bo govora o evropskih sredstvih in potrebah občin v finančni perspektivi 20072013 in finančni perspektivi 2014-2020.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
24.03. / OČISTIMO SLOVENIJO
24. marca 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije organizirana vseslovenska prostovoljska
okoljska akcija. Prostovoljci iz kar 207 slovenskih občin bodo do pomladi po Sloveniji iskali
in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom lanskega
projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, spomladi 2012 pa bodo s čistilno akcijo s teh
divjih odlagališč odstranili komunalne odpadke. Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol,
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Projekt se tokrat širi na globalno raven, in sicer v sklop
globalne pobude World Cleanup 2012. Slovenski prostovoljci bodo del večmiljonske
množice, ki bo od marca do septembra 2012 v svojih državah izvedla enodnevne
prostovoljske čistilne akcije v preko 70 državah iz celega sveta. Več na spletni strani
Ekologov brez meja.

30.03. / SEMINAR BIOBIVANJE IN SOCIOLOŠKI VIDIK BIOGRADNJE
Lokalna energetska agencija za Pomurje vas vabi, da se udeležite seminarja biobivanje in
sociološki vidik biogradnje, ki ga organizirajo na Sejmu energije in trajnostne gradnje
ENGRA v Gornji Radgoni in sicer v petek, 30. marca 2012, dvorana 4, od 9.30 do 14.30 ure.
Po uvodnem pozdravu in predstavitvi projekta MOVE, bo sledil program seminarja, pod
strokovnim vodstvom g. Stojana Habjaniča, priznanega strokovnjaka s področja biogradnje
in biobivanja. Podroben program seminarja najdete tukaj. Projekt MOVE (www.move.si) je
sofinanciran s strani Evropskega teritorialnega sodelovanja OP SI-AT, kar omogoča, da
organizirajo seminar brezplačno, vendar so obvezne prijave udeležbe na e-pošto stefan@leapomurje.si ali na telefonsko številko (02) 538 13 57 (g. Štefan Žohar) zaradi lažje organizacije.

03.04. / POSVETOVANJE O TRAJNOSTNI POTROŠNJI IN PROIZVODNJI
Ministrstvo za okolje in prostor vabi vse zainteresirane k sodelovanju v
javnem posvetovanju Evropske komisije o trajnostni potrošnji in
proizvodnji, ki je odprto do 3. aprila 2012. Javno posvetovanje izpostavlja
štiri področja, za katera Komisija pripravlja nove ukrepe za naslednjih
nekaj let: trajnostna potrošnja in proizvodnja in trajnostna industrijska
politika (SCP/SIP), zeleno javno naročanje (ZeJN), izboljšanje okoljskega odtisa izdelkov
(PEF), izboljšanje okoljskega odtisa organizacij (OEF). Vprašalnik in spremljajoče gradivo sta
dostopna na spletni strani Evropske Komisije. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mag.
Alenka Burja, podsekretarka, tel.: 01/ 478 7336, Alenka.burja@gov.si
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17.04. / KONFERENCA O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA PROJEKTOV
Tukaj se nahaja vabilo na konferenco European Local and Regional Government Finance
Conference, ki bo potekala 17. aprila 2012 v prostorih Institute of Directors v Londonu. Vsi ki
so zaposleni v občinskih upravah ali občinskih zavodih, komunalnih podjetjih itd. se
konference lahko udeležijo brezplačno, sami pa krijejo namestitev in prevozne stroške.
Konferenca je zanimiva predvsem zato, ker je tam možno spoznati in navezati stike s tujimi
investitorji za financiranje komunalnih podjetij ali drugih občinskih projektov. Na spletni
strani pa najdete natančen program dogodka. Z organizatorji se dogovarjamo tudi, da bodo
na spletni strani dogodka objavili preferenčno listo hotelov v bližini, kjer se bodo dogovorili
za ugodnejše cene prenočišč. Če se konference želite udeležiti se s priloženo prijavnico lahko
prijavite po faxu na številko +44 207 779 8795 ali preko e-pošte na rsvp@euromoneyplc.com,
lahko pa tudi preko spletne strani dogodka.

21.04. / DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska Filantropija organizira tudi letos Dan za spremembe, ki bo letos potekal pod
nazivom Premagajmo osamljenost. Dan za spremembe bo napočil 21.4.2012.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, poziva prostovoljske in druge
organizacije, občine ter posameznike, da se priključite Dnevu za spremembe in oblikujete
prostovoljske akcije. Dan za spremembe je priložnost, da zberete prijatelje, družinske člane,
sosede, znance in druge prostovoljce za aktivnost v vaši skupnosti. V našem okolju so na
področju prostovoljstva aktivna predvsem društva in druge nevladne organizacije, šole,
mladinski centri, socialnovarstveni zavodi in verske organizacije. Dan za spremembe je
idealna priložnost za pridobivanje novih prostovoljcev in da se povežemo z drugimi
organizacijami. Na Dan za spremembe, v soboto, 21. aprila 2012, lahko pripravite javne
aktivnosti, ki ponujajo priložnosti za pogovor, druženje, pomoč posameznikom in skupinam,
odrinjenim na družbeni rob, dobrodelne akcije in še mnoge druge pobude, ki lahko
pripomorejo k občutku povezanosti in varnosti v lokalni in širši skupnosti. Prijavite se lahko
s prijavnico na e-naslov vesna.savnik@filantropija.org ali pa po faksu na 01 430 12 88.
Prelistate lahko tudi priročnik.

7. REDNA SEJA VLADE, 22.03.2012
NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Vlada RS je na redni seji sprejela Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.
Uredba bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Uredba ureja vsebino, merila za izdelavo ter način izdelave načrtov zaščite in reševanja ob
naravnih in drugih nesrečah, nosilce načrtovanja ter usklajevanje načrtov med nosilci
načrtovanja na različnih ravneh in za različne nesreče. Uporaba uredbe je v preteklih letih v
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, v občinah, regijah in na ravni
države pokazala, da je treba nekatere rešitve v zvezi z izdelavo načrtov zaščite in reševanja
spremeniti, predvsem pa obseg in vsebino ter število načrtov poenostaviti in zmanjšati. (Vir:
Vlada RS)

PREDLOG SPREMEMB ZZVZZ
Vlada RS je na redni seji sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M), ki ga je
Državnemu zboru predložil Državni svet. Mnenje se posreduje Državnemu zboru. Državni
zbor je Vladi RS v mnenje predložil predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je predlagal Državni svet.
Predlog novele predlaga črtanje člena, ki določa pravno podlago za sprejetje podzakonskega
akta, na podlagi katerega je posameznim zavezancem za plačilo prispevka za zdravstveno
zavarovanje prispevek mogoče zmanjšati ali odpisati.
60. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč ZZZS daje
zgolj pravno podlago za določitev meril in pogojev, pod katerimi se določenim zavezancem
prispevek lahko zmanjša ali odpiše. Predlog zakona se do podzakonskega akta, ki je sprejet
na podlagi 60. člena ZZVZZ, ne opredeljuje, ne predvideva vseh posledic črtanja omenjenega
člena, prav tako pa predlog zakona zahteva vsebinske, redakcijske in nomotehnične
popravke. Vlada predlaganega predloga zakona ZZVZZ s strani Državnega sveta ne podpira
in predlaga, da ga Državni zbor ne sprejme. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI RAZPISI
Na tej spletni povezavi boste lahko dostopali do aktualnih razpisov kot je razpis za
sofinanciranje javne razsvetljave UJR1 in čezmejno sodelovanje Slo-Hr IPA. Napovedan pa je
tudi razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in
zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013. Predvidena objava razpisa je marec
2012. Več o razpisu si lahko preberete tukaj. Ponuja se tudi možnost ugodna posojila za
občine z obrestno mero trimesečni Euribor + 0,25 % ali 0,35 % ali 1,00 % odvisno od
koeficienta razvitosti občine. Kredit je namenjen za financiranje projektov investicijske
narave in priprave študij in projektov začetnih investicij. Doba vračanja je do 15 let z
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vključenim moratorijem do 36 mesecev >>> več o razpisu tukaj.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SKUPŠČINA MREŽE NALAS
29. in 30. Marca 2012 bo v Prištini potekala skupščina NALAS. Skupščina bo posvečena
najpomembnejšim

projektom

mreže

NALAS

v

letu

2011,

problematiki

fiskalne

decentralizacije v jugovzhodni Evropi, prisotni bodo prečesali poročilo o delu mreže NALAS
v preteklem letu in se posvetili načrtu dela v letu 2012. Člana skupščine NALAS sta za
Skupnost občin Slovenije župan občine Trzin, Anton Peršak in Bojan Šrot, župan MO Celje.
(bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKA MESTA IN REGIJE ZA ENAKOPRAVNOST V EVROPI
Enakost med spoloma je že opravila dolgo pot skozi stoletja, vendar je zanjo treba še veliko
storiti. Brez enakosti in popolnega sodelovanja vseh državljank in državljanov v lokalnem
življenju, občine in regije Evrope ne morejo docela uspevati in se razvijati. Evropski lokalni
in regionalni izvoljeni predstavniki tako z veseljem sporočajo rojstvo opazovalnega organa
Sveta Evropskih občin in regij (CEMR) za enakost žensk in moških ob letošnjem
mednarodnem dnevu žensk. Cilj opazovalnega organa je pomagati lokalnim in regionalnim
oblastem po vsej Evropi, da razvijajo in varujejo enakost spolov v vsakdanjem življenju
državljank in državljanov vseh, ki oblikujejo lokalne ukrepe in pobude.
Opazovalni organ je bil ustanovljen v podporo Evropski listini o enakosti žensk in moških v
lokalnem življenju, ki se zdaj ponaša z blizu 1 300 podpisnic občin in regij. S podpisom
listine, so se lokalne in regionalne oblasti zavezale, da bodo spoštovale načelo enakosti med
moškimi in ženskami ter izvajale obveznosti, določene v Listini. Cilj opazovalnega organa je
tudi pomoč lokalnim in regionalnim oblastem s pripravo, spremljanjem in izvajanjem
akcijskih načrtov za enakost spolov. Prav tako bo zagotovil platformo za izmenjavo in
sodelovanje

med

lokalnimi

in

regionalnimi

oblastmi

ter

njihovimi

nacionalnimi

reprezentativnimi združenji, pa tudi usposabljanja s strokovnjaki na področju enakosti
spolov. (Vir: CEMR, bh)

PRIZADEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST
Trajnostni razvoj in okolju prijazna rast v evropskih mestih in regijah nista zgolj odziv na
podnebne spremembe, pač pa tudi bistven del načrta za izhod iz gospodarske in finančne
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krize, ustvarjanje novih delovnih mest in ponovno rast. To je bilo poglavitno sporočilo
lokalnih, regionalnih in evropskih politikov na odprtju petega evropskega vrha regij in mest
22. in 23. marca v Københavnu.
Mercedes Bresso, predsednica Odbora regij (OR), je v uvodnem nagovoru dejala, da imajo v
tej gospodarski in finančni krizi ter v svetu, v katerem se viri zaradi netrajnostnega razvoja
čezmerno izkoriščajo, mesta vodilno vlogo pri spreminjanju našega načina življenja,
spodbujanju ustvarjalnosti, privabljanju nadarjenih ter pomoči brezposelnim pri iskanju
zaposlitve in navezovanju stikov s podjetji. Pojasnila je, da je bil ta vrh organiziran ravno
zato, da bi o teh izzivih razpravljali in zanje našli praktične rešitve, ki jih bodo lahko lokalni
in regionalni izvoljeni predstavniki uporabili na območjih, od koder prihajajo. Vendar pa
meni, da potencial mest v Evropski uniji kljub evropski kohezijski politiki še ni popolnoma
izkoriščen. Dodala je, da se bo Evropa lahko razvoja za prihodnost lotila šele, ko bo v celoti
priznana vloga mest kot političnih akterjev v razvojnih strategijah in ko bodo mesta
sodelovala pri pripravi sektorskih politik, s čimer bi spodbudili sodelovanje med njimi in jim
omogočili bolj usklajeno sodelovanje z drugimi ravnmi upravljanja. José Manuel Barroso,
predsednik Evropske komisije, je ob otvoritvi vrha poudaril, da je kriza evropska mesta zelo
prizadela, predvsem z brezposelnostjo, še zlasti pa brezposelnostjo mladih. Mesta se torej
soočajo z velikimi izzivi, vendar pa obenem nudijo tudi priložnosti; imajo izjemno
sposobnost za odkrivanje novih, inovativnih načinov za obvladovanje hitro spreminjajočih se
družbenih, gospodarskih in okoljskih okoliščin.
Prek 300 županov in predsednikov regij iz 27 držav članic EU si dva dni izmenjevajo svoje
izkušnje in stališča. Cilj je tudi zagotoviti, da celostni in trajnostni razvoj mest ne ostane zgolj
pobožna želja, temveč da postane vsakdanja realnost za vse Evropejce. Člani OR naj bi ob
zaključku vrha tako sprejeli izjavo (Københavnsko izjavo) o vlogi razvoja mest v vseh regijah
ter o trajnostnem razvoju mest v okviru razprave na konferenci ZN o trajnostnem razvoju
(Rio+20). Izjava bo tudi izraz skupne politične zaveze za obdobje po konferenci Rio+20. (Vir:
OR, bh)

EVROPEJCI POZIVAJO K ODLOČNEJŠEMU UKREPANJU EU NA
PODROČJU VODE
Raziskava Eurobarometra kaže, da skoraj tri četrtine Evropejcev meni, da bi morala EU
predlagati dodatne ukrepe za odpravo težav v zvezi z vodo v Evropi. Velika večina (68 %)
jih meni, da so težave, povezane z vodo, resne. Suše, poplave in onesnaženje s kemikalijami
so po mnenju Evropejcev velik izziv. 62 % državljanov je tudi mnenja, da niso dovolj dobro
obveščeni, 67 % pa, da bi bilo ozaveščanje o težavah, povezanih z vodo, najbolj učinkovit
način za zmanjšanje teh težav. Državljani so tudi naklonjeni višjim kaznim za onesnaževalce,
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pravičnejši cenovni politiki ali finančnim spodbudam (davčne olajšave ali subvencije). 73 %
Evropejcev si zato želi več ukrepov na ravni EU za zmanjšanje težav z vodo. Na vprašanje,
kako se soočiti z izzivi glede vode, je 67 % Evropejcev odgovorilo, da bi bila najbolj
učinkovita rešitev zagotovitev več informacij o posledicah porabe vode na okolje.
Ozaveščanje je po njihovem mnenju najbolj učinkovit način za zmanjšanje težav v zvezi z
vodo. Za odpravljanje težav z vodo pa Evropejci zahtevajo tudi uvedbo višjih kazni za
onesnaževalce, pravičnejšo cenovno politiko ali finančne spodbude (davčne olajšave ali
subvencije). Večina jih podpira določanje cene vode na podlagi dejanske porabe in se strinja,
da bi se morale cene višati sorazmerno z večanjem vpliva na okolje.
Vse te težave bo Evropska komisija obravnavala v Načrtu za varstvo evropskih voda, ki naj
bi bil pripravljen novembra 2012. V tem načrtu bo opredelila sedanje pomanjkljivosti in
prihodnje prednostne naloge ter predlagala ukrepe za upravljanje vodne politike do leta
2020. Načrt bo temeljil na analizi, ki povezuje ekonomsko in podnebno modeliranje za
obdobje do leta 2050. ( Vir: EK)
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