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2. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Dne 29.5.2015 je v prostorih Mestne občine Velenje potekala 2. seja Predsedstva Skupnosti občin
Slovenije, ki je tekla v luči aktualnega dogajanja na področju občin. Županje in župani Predsedstva
Skupnosti občin Slovenije so razpravljali o financiranju občin v drugi polovici leta ob upoštevanju
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neizpolnjevanja 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki predvideva prihranke skozi
sistemske ukrepe v višini 22,8 mio. €, o institutu odpoklica župana in o odpisu dolga socialno najbolj
ogroženim prebivalcem.

ZNIŽEVANJE STROŠKOV DELOVANJA OBČIN IN ODPRAVA
ADMINISTRATIVNIH OVIR
Seje predsedstva se je v imenu Ministrstva za javno upravo udeležil državni sekretar Mag. Janko Burgar.
Povedal je, da je na četrtkovi seji Vlade RS bil sprejet sklep v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin
oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, ki nalaga ministrstvom, da najkasneje do 5.6.2015
predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se bodo znižali izdatki občin. Trenutne ocene kažejo, da bi s
pripravljenimi ukrepi bilo mogoče privarčevati zgolj tretjino potrebnih sredstev. Na ministrstvu za
javno upravo, ki deluje kot koordinator aktivnosti so vsa ministrstva opozorili na 4. točko dogovora o
višini povprečnine za leto 2015, ki ga je vlada podpisala s skupnostmi občin. V njem se je zavezala, da
bo do 30. junija 2015 z izvedenimi ukrepi za znižanje stroškov občin dosegla znižanje v višini 22,8 mio
€ na letni ravni ali pa bo na drug način občinam zagotovila ta sredstva.
Ne glede na to je iz Normativnega programa Vlade RS mogoče razbrati, da bodo predlagane zakonske
spremembe sprejete šele konec leta 2015 ali celo v letu 2016, zato učinkov na zmanjšanje stroškov občin
s temi predpisi do konca junija 2015 zagotovo ne bo, pa tudi ne do konca tekočega leta. Župani so na
seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije opozorili, da so pozivi in opozorila na finančno potratnost
zakonodaje Skupnosti občin stari že več let in da bi vsi sistemski ukrepi na katere že dolgo opozarjajo
lahko bili realizirani že davno v izogib današnji finančni situaciji. Ne glede na to so pozdravili
prizadevanja Vlade RS za zniževanje stroškov in izpostavili željo, da se s sistemskimi spremembami
nadaljuje. Vendar pa projekt zniževanja stroškov občin do 30.6.2015 ne bo izveden, s tem pa ostaja
odprto vprašanje višini povprečnine od 1.7.2015 dalje – ta bi se naj znižala na višino 500,83 € ob
izpolnjevanju pogoja prihranka. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je sprejelo stališče, da Vlada
mora zagotoviti sredstva občinam za drugo polovico leta vsaj v višini 525 € kot prehodno rešitev, nato
pa najde način, da zagotovi občinam pokrivanje zakonskih obveznosti v skladu z določili Zakona o
financiranju občin, po katerem bi višina povprečnine morala znašati ca. 630 €. Le s tem bo namreč država
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lahko omogočila skladen razvoj v državi in ponovno vzpostavila razvojno funkcijo občin. Skupnost
občin Slovenije je pripravljena za dosego tega cilja izkoristiti vsa razpoložljiva pravna sredstva.

INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA, PREDLOG ZLS -S
Na pobudo poslancev in poslank je bil v državnozborsko obravnavo vložen Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ureditve odpoklica župana (ZLS-S, EPA 482VII), ki predvideva možnost odpoklica župana in je bil vložen s strani poslancev. V Skupnosti občin
Slovenije se ni nikdar nasprotovalo sami uvedbi instituta odpoklica župana, vendar je prepričanje, da
zakon, kakor je nastavljen omogoča (zaradi nizkega praga za vložitev zahteve) predvsem politično
oziroma interesno obračunavanje. Predsedstvo SOS je zavzelo stališče, da Skupnost občin Slovenije ne
bo pristala na nobene zakonodajne spremembe, ki posegajo v sistem lokalne samouprave, dokler ne bo
jasna in s konsenzom sprejeta strategija njenega razvoja (Strategija razvoja lokalne samouprave v
Republiki Sloveniji). Slednje je bilo namreč zagotovljeno tako s strani Ministrstva za javno upravo kakor
tudi potrjeno s strani predsednika vlade v začetku tega leta.

PRIPRAVA OSNUTKA SISTEMA ODPISA DOLGA
Na seji predsedstva SOS je ministrica dr. Anja
Kopač Mrak predstavila sistem in nabor ukrepov
pomoči najšibkejšim (odpis dolga, sprememba
zakona

o

izvršbi

in

pomoči

ljudem

pri

deložacijah) in ki jih je kriza najbolj prizadela.
Ministrstvo ocenjuje, da je danes v Sloveniji takih
primerov med 80.000 in 100.000 prebivalcev. Le
ti so zaradi brezposelnosti in trajno nizkih
prihodkov potisnjeni v začaran krog dolgov in
neplačanih
izgubljajo

računov.
vse:

dom,

Danes

zaradi

družino,

tega

upanje

v

prihodnost in zaupanje v skupnost. Ministrstvo
v času ko Slovenija okreva, raste gospodarstvo in zaposlenost, pripravlja paket pomoči najšibkejšim in
jim tako omogočiti, da si opomorejo. Načeloma bi bili do odpisa dolga upravičeni le socialno najšibkejši
(npr. prejemniki DSP, varstvenega dodatka, družine z otroškim dodatkom za otroka v 1. in 2. razredu
oziroma morda z otrokom v 3. razredu, če je v družini otrok s posebnimi potrebami in s potrebo po
posebni negi), v kolikor je dolg star že vsaj eno leto in so že bili začeti postopki izvršbe, vendar ta ni bila
uspešna. Pri tem ministrica želi, da se v projekt vključijo tudi občine na podlagi dogovora za odpis
dolga, nastalega zaradi uporabe javnih dobrin gospodarskih javnih služb v občinah.
Predsedstvo SOS je izrazilo podporo ministrstvu, zato je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve posredovalo sporazume o odpisu dolga najšibkejšim na občinske naslove,
te pa bodo predlagale razprave o vključitvi na občinskih svetih.
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POBUDA ZA SVETOVNI DAN ČEBEL
V okviru prizadevanj za zaščito čebel in čebelarstva ima pomembno mesto ozaveščanje javnosti o
pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato je čebelarska zveza Slovenije ob podpori Republike Slovenije,
Organizaciji združenih narodov predlaga, da 20. maj postane svetovni dan čebel, kar je rojstni datum
čebelarja Antona Janše.
Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina
pridelane hrane na svetu in čebele imajo med opraševalci najpomembnejšo vlogo.
Z opraševanjem rastlin čebele tako pripomorejo k uspešni kmetijski proizvodnji, ki zagotavlja varnost
preskrbe s hrano, ter s svojimi visoko hranljivimi izdelki (med, matični mleček, cvetni prah, …) tudi
hranilno varnost prebivalstva.
Na sestanku z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanom Židanom je bilo izpostavljena
želja, da tudi občine podprejo pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel pri Organizaciji
združenih narodov, saj bo Slovenija v ta namen pristopila k aktivnem lobiranju. Minister prosi za
podporo in promocijo tudi slovenske občine.
Skupnost občin Slovenije podpira pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel pri Organizaciji
združenih narodov.

NOVIČKE SOS
ZNIŽEVANJE STROŠKOV OBČIN – SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA
OBRAMBO
V sredo, 27. maja je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal sestanek na temo zniževanja
stroškov občin s področja pristojnosti Ministrstva za obrambo. Na sestanku je bilo predstavljenih 5
predlogov, s katerimi bi se lahko znižali stroški občinam.
MO pripravlja Uredbo o dopolnitvah in spremembah Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
Predstavniki ministrstva so uvodoma predstavili novo Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, skozi katero se bodo zmanjšale zahteve za graditev
zaklonišč. Tako bo v skladu z novo uredbo le 16 občin zavezano za gradnjo zaklonišč (zahteva za
zaklonišča se dvigne v naseljih iz 5.000 na 10.000 prebivalcev). Na sestanku je bilo dogovorjeno, da
Ministrstvo za šolstvo preveri, koliko otrok bo prešlo iz vrtcev v šole in kje bi bilo smiselno postaviti
mejo za gradnjo zaklonišč v vrtcih in šolah (sedanji predlog pravi, da je za vrtce potrebno zaklonišče
v kolikor ima 100 ali več otrok, za ostale izobraževalne ustanove pa več kot 200).
Na sestanku smo izpostavili, da bo ta uredba veljala samo za nove objekte, kar pomeni, da glede na
to, da občine nimajo investicijskih sredstev, tudi gradenj vrtcev in osnovnih šol ne bo (bodo le
posamezni primeri). Je pa sprememba uredbe dobrodošla, saj bo omogočila prihranek občinam v
primeru, da meja za gradnjo zaklonišč ne bo prenizka.
Vzdrževanje zaklonišč
Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je potrebno ločiti vzdrževanje zaklonišč (ki ne predstavlja
velikega stroška občinam) ter pridobitev uporabnega dovoljenja (ki predstavlja strošek več 10.000€
na zaklonišče). Dogovorjeno je bilo, da Ministrstvo za obrambo preuči možnost podaljšanja
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pridobitve uporabnega dovoljenja (iz 10 na 15let), ali o popolni ukinitvi pridobitvi uporabnih
dovoljenja, ali pa o možnosti začasne ukinitve pridobivanja uporabnih dovoljenj.
Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo URSZR omogočila, da se zaklonišča, ki bi za pridobitev
uporabnega dovoljenja potrebovala neracionalno veliko sredstev, preoblikujejo v sekundarna
zaklonišča (nimajo zaščite pred jedrskimi ali plinskimi sredstvi, imajo pa zaščito pred bombami).
Predlog za ukinitev obveznega usposabljanja o požarni varnosti
Dogovorjeno je bilo, da se usposabljanje o požarni varnosti ohrani, saj je glede na učinek strošek
sprejemljiv. Na sestanku je bilo izpostavljeno, da usposabljanja v javnih ustanovah (šole, vrtci,
občine…) lahko opravi oseba s strokovnih izpitom. Tako je bilo podan predlog, da se občine
povežejo in usposobijo eno osebo za usposabljanje o požarni varnosti in ta oseba (ki je gasilec, javni
uslužbenec, vzgojitelj v vrtcu…), nato izvaja obvezna usposabljanja o požarni varnosti. Ta oseba
lahko izobražuje izven svoje občine, kar bi zmanjšalo stroške ustanovam tudi v drugih občinah.
Predlog za ukinitev enot prve pomoči v izobraževalnih ustanovah in vrtcih
V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje mora
imeti vsaka šola na 100 učencev/otrok eno enoto prve pomoči, kar stane vrtec z 200 otroci caa 5.000€
na leto. Dogovorjeno je bilo, da se pregleda sistem usposabljanja ter se znižajo stroški izobraževanja
(iz 72 ur na 9ur). Prav tako je bilo dogovorjeno da Ministrstvo za obrambo preveri možnost, da se
kriterij za število ekip prve pomoči glede na število otrok poveča.
Dvojno financiranje zdravniških pregledov operativnih gasilcev
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se MJU zaveže pomagati Ministrstvu za obrambo, da se bo
operativnih gasilcem priznal zdravniški pregled, ki ga morajo opraviti pri delodajalcu. V skladu s
sedaj veljavnim Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev namreč
ni priznan zdravniški pregled delodajalca.

POLETNE IGRE SOS V ŠMARTNEM OB PAKI
Na SOS-u smo se odločili, da POLETNE igre SOS letos izvedemo 19.6.2015 v Šmartnem ob Paki. Izvrstva
infrastruktura (nogometno igrišče z ograjo na umetni travi, ter novo igrišče na mivki) sta nas ob
gostoljubju in dobri hrani prepričala, da letošnje poletne igre izvedeno v občini Šmartno ob Paki.
Vabimo vas, da prijavite ekipo za nogomet ali za odbojko na mivki in se v veselem zdrušju podružite z
nami. (MM)

SESTANEK V ZVEZI Z OSNUTKOM ZJN – 3
Dne 25.5.2015 se je iztekla javna obravnava osnutka predloga Zakona o javnem naročanju, katerega
pravno podlago predstavljata dve evropski direktivi (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in
Sveta in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki
opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev).
Direktorat za javna naročila pri MJU je z namenom obravnave posredovanih predlogov in stališč
skupnosti občin in občin na predlagani osnutek sklical sestanek, ki je potekal 28.5.2015. Na sestanku so
predstavniki direktorata povedali, da bodo nekatere pripombe upoštevali, a da vseh ne bo moč
upoštevati, saj naj bi bile v nasprotju z navedenima direktivama. Čim ko prejmemo oz. bo objavljena
popravljena verzija osnutka zakona, vam jo posredujemo. (UR)
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NADOMESTILA ZA STAVBNE PRAVICE IN DRUGA RAVNANJA Z
VODNIMI IN PRIOBALNIMI ZEMLJIŠČI
Vlada RS je na seji sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah,
ki ga bo obravnaval Državni zbor RS po skrajšanem postopku.
Poleg sprememb in dopolnitev potrebnih zaradi izvedbe ukrepov reorganizacije na področju
upravljanja voda in podaljšanja prehodnega obdobja plačil za rabo vode, predlagani zakon predstavlja
tudi izvedbo ukrepov vlade za rebalans proračuna glede znižanja stroškov za delovanje občin na
področju obračunavanja nadomestil za stavbne pravice. V predlaganih spremembah zakona se
zagotavlja pravna podlaga, da se iz Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti
izvzamejo tudi stavbne pravice na vodnih in priobalnih zemljiščih in tudi druga ravnanja s temi
zemljišči. Obenem pa je pripravljen pravilnik, ki določa metodologijo za določanje nadomestil za
stavbne pravice in druga ravnanja z vodnimi in priobalnimi zemljišči v upravljanju ministrstva.
Osnutek tega pravilnika je priložen noveli Zakona o vodah. V pravilniku bo predpisana izjema, in sicer
da se za posege za gradnjo objektov lokalne infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno
infrastrukturo, ki so neposredno vezani na vodni in priobalni prostor (mostovi, prepusti, brvi in
dostopi) višina nadomestila za stavbno pravico na teh zemljiščih določi v višini 5 odstotkov višine
siceršnjega nadomestila.

NA ŠTUDIJSKI EKSKURZIJI O RAZPRŠENIH HOTELIH
V torek, 26. 5. 2015 smo v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in IstraTerre, s predstavniki slovenskih
občin
obiskali
mesteci
Sutrio in Tolmezzo v
sosednji Italiji. V Sutriu so s
turistično
kooperativo
povezali več lastnikov
nepremičnin ter drugih
ponudnikov storitev in v
kraju uredili namestitvene
kapacitete s preko 160
ležišči v tako imenovani
razpršeni hotel. V nekaterih občinah po Sloveniji že delujejo v smeri realizacije turistične kooperative, s
katero želijo povezati različne deležnike in tako spodbuditi razvoj turizma, podjetništva oz. razvoj
skupnosti. Ustanavljanje turističnih kooperativ spodbuja tudi Vlada RS, in tako se je v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije oblikovala ekspertna skupina za razvoj turističnih kooperativ, v kateri poleg
predstavnikov ministrstev sodelujejo strokovnjaki za trajnostno naravnan turizem in zadružništvo.
Na spletni strani SOS smo objavili nekaj utrinkov z ekskurzije v fotografiji in povezavo na prispevek
RTV SLO z naslovom Vas kot hotel.
Vsem udeleženkam in udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo in upamo, da je bila ekskurzija dovolj
poučna in zanimiva, da bo spodbudila razmišljanje o možnostih povezovanja turističnih deležnikov
tudi v obliki kooperative oz. vzpostavitvi razpršenega hotela.
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2. ZASEDANJE SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA – KOROŠKA
Predstavniki

Republike

Slovenije in Dežele Koroške so
se 26. maja 2015 v Celovcu
srečali

na

Skupnega

2.

zasedanju

odbora

Slovenija-

Koroška, ki mu sopredsedujeta
slovenski minister za zunanje
zadeve Karl Erjavec in koroški
deželni glavar dr. Peter Kaiser.
Srečanja se je udeležil tudi
predstavnik Skupnosti občin
Slovenije,
SOS,

član

predsedstva

župan Mestne

občine

Slovenj Gradec Andrej Čas, ter
predsednik Koroškega združenja občin g. Ferdinand Vouk.
Minister Erjavec in koroški deželni Glavar sta se pred plenarnim zasedanjem srečala na ločenem
dvostranskem pogovoru. Minister Erjavec je ob tem izrazil zadovoljstvo nad poglabljanjem vsestranskih
odnosov s Koroško. S sogovornikom sta se strinjala, da čezmejno sodelovanje zelo pomembno vpliva k
poglabljanju odnosov med stranema, tako na deželni kot na državni ravni. Skupni odbor je na zasedanju
pregledal dosedanje sodelovanje in potrdil dogovor, da se bo sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Deželo Koroško nadaljevalo na številnih področjih, ki se na posreden ali neposreden način dotikajo tudi
dela lokalnih skupnosti. Tako bosta obe strani še naprej sodelovali pri prostorskem načrtovanju,
prometu, energiji, varstvu okolja, trajnostni in učinkoviti rabi naravnih virov ter varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg tega bosta sodelovanje nadaljevali tudi na področjih socialne
politike in zaposlovanja, izobraževanja, znanosti in raziskav, zdravja, kulture in javne uprave.
Sodelovali bosta naprej tudi še v gospodarstvu, turizmu, kmetijstvu in pri razvoju podeželja. Ob
letnem zasedanju skupnega odbora zasedajo tudi delovna omizja, tokrat so številna področja na katerih
poteka sodelovanje med Slovenijo in Koroško obravnavana v treh omizjih:
Povezovanje prostora/ Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov
Povezovanje ljudi
Gospodarstvo, razvoj podeželja in turizem
Številne na omizjih obravnavane vsebine in projekti so zanimive tudi za občine na obeh straneh meje.
Predstavnik Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, Davor Dominkuš se je še posebej obrnil na
predstavnika SOS, Andreja Časa z vprašanjem o interesu občin za čezmejno sodelovanje na področju
trajnostne oskrbe starejših. V kolikor v posameznih občinah načrtujete projekte na tem področju vas
prosimo za sporočilo o vaših načrtih in pripravljenosti izvedbe projekta s čezmejnimi partnerji na enaslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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ENERGETSKO NAJBOLJ PRODORNE OBČINE SO BRDA, BLED IN
ŠENTJUR
V sredo, 27. Maja je v Šentrupertu potekala Konferenca En.občina v sklopu katere je Skupnost občin
Slovenije zastopal njen predsednik dr. Ivan Žagar. Na okrogli mizi z naslovom “Slovenske občine na
energetskem prehodu” se je posvetil financiranju in priložnostim na tem področju za občine,
birokratskim oviram, primerom dobrih praks, spodbudam za trajnostno rast lokalnega gospodarstva,
največjim težavam na področju energetike v lokalnih skupnostih in možnosti za preboj pametnih mest
v Sloveniji.
Energetika.NET je že šestič zapored podelila tudi nagrade slovenskim občinam, ki so naredile največ na
področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov. Nagrado so tako prejele občina Šentjur
med velikimi občinami, med srednjimi je bila najboljša občina Bled, med malimi pa občina Brda. Prav
goriška občina Brda je postala tudi letošnja absolutna zmagovalka natečaja s čimer nadaljuje trend
velikih uspehov malih občin, saj naziv prevzema od letošnje gostiteljice Šentruperta. Več o dosežkih
nagrajenih občin najdete tukaj

ZAKLJUČENA 1. FAZA PRIMERJALNE ANALIZE IZVAJANJA
OBVEZNIH OBČINSKIH GJS VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO
VODO
Obveščamo vas, da je zaključena 1. faza projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki analizira področje oskrbe s pitno vodo, ki jo
izvaja Inštitut za javne službe. Primerjalna analiza vključuje 47 izvajalcev javne službe, ki izvajajo javno
službo v 156 občinah ter omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne
službe oskrbe s pitno vodo v slovenskem prostoru. Poročilo primerjalne analize oskrbe s pitno vodo za
leto 2013 je bilo razposlano 25. 5. 2015. V skladu z dogovorom na spremljevalni skupini so poročilo z
navedbo svoje oznake prejeli direktorji podjetij, ki so sodelovali v analizi (47) ter župani občin, za katere
posamezni izvajalec zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo (156). V primeru, da iz javno dostopnih
podatkov ni bilo možno pridobiti e-naslov župana, je bilo poročilo posredovano v urad ali tajništvo
župana, direktorju občinske uprave ali na splošen e-naslov občine. (bh)

V MO CELJE ZASADILI LIPO
Dne 27.5.2015, sta župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot in
predsednik Čebelarskega društva Henrik Peternel Celje, Peter
Gradišnik pri Osnovni šoli Lava posadila lipo, ki jo je
čebelarsko društvo županu podarilo v sklopu projekta “Človek
posadi, čebela opraši”, katerega namen je spodbuditi sajenje
medovitih vrst rastlin na javnih površinah.
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KODEKS ETIKE SPREJET TUDI V MO PTUJ
Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 7. redni seji, dne 18.5.2015 sprejel Kodeks ravnanja lokalno
izvoljenih in imenovanih predstavnikov v Mestni občini Ptuj.
V kolikor ste oziroma boste kodeks sprejele tudi ostale občine, vas vljudno naprošamo, da nam
posredujete podpisane skenirane kodekse, ki jih bomo objavili skupaj z že prejetimi kodeksi na spletni
strani SOS.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
IZHODIŠČA ZA SPREMEMBO USLUŽBENSKE ZAKONODAJE – ZAKON
O JAVNIH USLUŽBENCIH

Dne 28.5.2015 je potekala predstavitev izhodišč za spremembo uslužbenske zakonodaje pri Ministrstvu
za javno upravo. In sicer ministrstvo je pričelo s pripravo prenovljene uslužbenske zakonodaje, ki je bila
uveljavljena na podlagi Zakona o javnih uslužbencih iz leta 2002. Po vseh teh letih uporabe zakona v
praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim plačnim sistemom od leta
2008 dalje, se ugotavlja že nekaj časa, da je potrebna ponovna proučitev veljavnega sistema javnih
uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje. Na sestanku, ki se ga je udeležil tudi
predstavnik SOS, so predstavnice Direktorata za javni sektor predstavile ključna vprašanja oziroma
izhodišča, katerim se bo sledilo pri pripravi novele ZJU. Izhodišča najdete TUKAJ in vas v zvezi s tem
vljudno naprošamo, da nam posredujete vaša stališča, mnenja na izhodišča, seveda bodo dobrodošli
tudi dodatni predlogi za spremembe in izboljšanje sedaj veljavnih določil zakona.
Vaše predloge, mnenja in stališča nam posredujte najkasneje do srede, 10. junija 2015 na
naslovursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KNJIŽNIČARSTVU
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo osnutek predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. Vljudno vas naprošamo, da vaše odzive,
pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 1.6.2015.

ZBIRANJE GRADIV ZA PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O STVARNEM
PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI IN
UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH
LOKALNIH SKUPNOSTI
Ministrstvo za javno upravo obvešča občine, da bodo pristopili k pripravi novega Zakona o stvarnem
premoženju države in samupravnih lokalnih skupnosti ter k pripravi nove Uredbe o stvarnem
premoženu države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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Ministrstvo v obvestilo poziva občine, da posredujete pripombe in predloge za spremembo zakona in
uredbe, ki jih bodo obravnavali pri pripravi sprememb. Vaše predloge za spremembe in predloge
prosim posredujte na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do petka 5. junija.
Celotno obvestilo MJU si lahko preberete tukaj.

DOGODKI SOS
30.5.-1.6./ UMETNIŠKA KOLONIJA »ALPE-JADRAN SRCE NAIVE«
Koprivniško Križevska županija, Turistična zveza Koprivnica Križevci, Muzej mesta Koprivnica,
Združenje Hlebinjskih slikarjev in kiparjev naivne umetnosti in Občina Hlebine vabijo k sodelovanju
na umetniški koloniji “Alpe-Jadran SRCE naive”, ki bo potekala od 30. maja do 1. junija leta 2014, v
Hlebinah, na posestvu ” Hiša Krsto Hegedušić”. Prireditev “Alpe-Jadran srce naive” poteka kot skupni
projekt sofinanciran iz Zveze Alpe-Jadran.
Cilj umetniške kolonije “Alpe-Jadran srce naive”, je promocija naivne in tradicionalne umetnosti v
regijah članicah Zveze Alpe-Jadran na dogodku, kjer se bodo zbrali umetniki iz regij članic AAA in
širše. Dela nastala v koloniji bodo nato razstavljena na razstavah v mestih regij članic in bodo na koncu
podeljena v dobrodelne namene. Organizator bo zagotovil namestitev za udeležence kolonije po
domovih Hlebinjskih umetnikov, kakor tudi jedi in osvežitev za vse udeležence. Prav tako bodo
poskrbeli za slikarske potrebščine.
VABILO(ANGL.)
PRIJAVNICA (ANGL.)

30.5./ VINSKA RAZSTAVA "THE GOLDEN WINES OF ALPS ADRIATIC
2015"
Dne 30.5.2015 vas vabimo na mednarodno vinsko razstavo "the Golden wines of Alps Adriatic 2015", ki
bo potekala v Đurđevcu. Zainteresirani vinarji lahko tudi sodelujejo in pošljejo vzorce vin, ki jih
sprejemajo od 11. do 15. maja 2015. Ostale podrobnosti o dogodku prejmete na naslovu
vladimir.sadek@kckzz.hr.

1.6./ POSVET »POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO
PRIHODNOST«
Ministrstvo za okolje in prostor, Kabinet predsednika Vlade RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo in Skupnost občin Slovenije ter v partnerstvu z drugimi ministrstvi, podjetji, mrežami in
pobudami na področju trajnostnega razvoja Vas v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja
vabimo na strokovni posvet z naslovom Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost.
S posvetom in spremljajočimi dogodki želimo v Sloveniji povečati po eni strani zavedanje o ciljih in
procesih trajnostnega razvoja, po drugi pa o izjemnih potencialih Slovenije za doseganje teh ciljev,
vključno z dobrimi praksami, ter možnostih in pričakovanih pozitivnih učinkih premišljenega
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povezovanja teh potencialov. Znanja, posredovana v okviru teh dogodkov, bodo uporabna za celostno
načrtovanje in upravljanje razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
Tukaj najdete VABILO S PROGRAMOM. Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijava je možna na
tej povezavi do srede, 27. maja 2015. Kontaktna oseba za dodatne informacije je dr. Darja Piciga,
Ministrstvo za okolje in prostor, darja.piciga@gov.si.

2.6./ OGLED DOBRIH PRAKS INTEGRALNE ZELENE EKONOMIJE:
DOMEL IZ ŽELEZNIKOV IN BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Skupnost občin Slovenije, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Domel iz Železnikov in
Biotehniški center Naklo vas v torek, 2. junija 2015 s predvidenim pričetkom ob 9.00 uri vabimo k ogledu
dobrih praks integralne zelene ekonomije, s strokovno razlago tega novega razvojnega pristopa. S tem
dogodkom nadgrajujemo informacije, posredovane na posvetu Povezovanje potencialov za trajnostno
prihodnost dne 1. junija v Ljubljani.
Ob 70-letnici obstoja Domela bo, skupaj s predstavitvijo in ogledom podjetja ter obiskom muzeja s
pričevanji o kulturni dediščini, ki je sooblikovala današnji svetovni prodor te gospodarske družbe v
lasti zaposlenih, organizirana okrogla miza z vprašanjem: Ali lahko Domel imenujemo slovenski
Mondragon?
Drugi, popoldanski del strokovne ekskurzije bo s predstavitvijo in ogledom ustanove potekal v
Biotehniškem centru Naklo. Razmišljali bomo o tem, kako se povezujeta BC Naklo in SEKEM,
biodinamična skupnost-podjetje v egiptovski puščavi, ki je skupaj z ustanoviteljem prof. Ibrahimom
Abouleishem prejelo alternativno Nobelovo nagrado.
S strokovnimi razlagami in spodbudami bodo sodelovali: prof. Ronnie Lessem in prof. Alexander
Schieffer, Center za integralni razvoj Trans4m, Ženeva, in dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za
Integralno zeleno Slovenijo. Slovenske dobre prakse bomo umestili tako v globalni okvir kot v evropski
inovacijski ekosistem, s poudarkom na celostnem načrtovanju za trajnostni razvoj, ki izhaja iz temeljnih
vrednot trajnostnosti in družbene odgovornosti in gradi na štirih razsežnostnih trajnostnega razvoja
(gospodarstvo, okolje, družba in kultura).
Udeležba na strokovni ekskurziji je brezplačna, prevoz z lastnim prevoznim sredstvom. Število mest je
omejeno. Na tej povezavi najdete Vabilo. Prijavite se lahko na naslova: info@skupnostobcin.si ali
integralnaslovenija@gmail.com.

3.6. IN 10.6./ DELOVNA POSVETA KAKO DO EU SREDSTEV –
TERITORIALNO SODELOVANJE (MARIBOR, AJDOVŠČINA)
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
organizira delovni posvet KAKO do EU sredstev – teritorialno sodelovanje«.
Na strokovnem posveti vam bomo prestavili programe teritorialnega sodelovanja, ki s programi
čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Italija in SlovenijaMadžarska) ter programi transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja (Območje Alp, Srednja
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Evropa, Podonavje, Mediteran, Jadransko-jonski, INTERREG Europe), nudijo dodatne možnosti
financiranja občinskih potreb z EU sredstvi.
Na strokovnem posvetu vam prav tako želim podati informacijo kdo je uspešen prijavitelj oz. kakšni
projekti so prejeli sredstva. Informacija na kaj morate paziti pri pripravi projektnih predlogov je
velikokrat ključna (velikost partnerstva, vsebina…)
Ta teh povezavah si lahko preberete VABILO – Kako do EU sredstev- teritorialno sodelovanje 3. in 10.
6., Prijavnico za Maribor 3.6.2015 in Prijavnico za Ajdovščino 10.6.2015.
Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 1.6.2015 za posvet v Mariboru ter ponedeljka
8.6.2015 za posvet v Ajdovščini. Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov
metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

9.6./ VKLJUČEVANJE OBČIN V ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN
Ministrstvo za finance, SOS, ZOS in ZMOS organiziramo informativni posvet z naslovom “Delovanje
sistema enotnega zakladniškega računa s poudarkom na vključevanju občin v EZR države, ki bo potekal
v torek, 9. 6. 2015, s pričetkom ob 9.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Kako sistem deluje, kako se lahko občina s svojim EZR vključi v EZR države, kakšne so prednosti
vključevanja občin v ta sistem in na druga vprašanja boste dobili odgovore na seminarju, ki ga vsa tri
združenja občin pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za finance.
Definicija enotnega zakladniškega sistema pravi, da je to sistem upravljanja z javnimi financami po
enotnih pravilih za državni proračun, občinske proračune in vse proračunske uporabnike. Enotni
zakladniški račun pa je račun države oziroma občine, ki je odprt pri Banki Slovenije in ima vlogo
skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni sistem enotnega
zakladniškega računa. V sisteme EZR so s svojimi računi vključeni neposredni in posredni uporabniki
državnega in občinskih proračunov določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
VSEBINA SEMINARJA
o

Predstavitev sistema EZR

o

Vključevanje občinskih EZR v sistem EZR države

o

Vključevanje v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstev v okviru sistema EZR
države

o

Prednosti vključevanja EZR občin v EZR države

Seminar se bo pričel ob 9. uri in bo trajal predvidoma do 11. ure.
Prijave

zbira

Združenje

občin

Slovenije

na

faks

01/230

63

36

ali

na

elektronski

naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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DOGODKI DRUGIH
30.5. – 5.6. / EVROPSKI TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA (ETTR)
ETTR je vse-evropska pobuda za spodbujanje in večjo predstavljivost aktivnosti, projektov in
dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj in se bodo odvijali v tednu 30. maj – 5. junij 2015.
To je priložnost za bolj celosten pristop h komuniciranju o
trajnostnem razvoju v okviru Slovenije, pa tudi za promocijo
na evropski ravni. Več o ETTR najdete na teh povezavah:
 Evropski teden trajnostnega razvoja


Post-2015 agenda



Cilji trajnostnega razvoja



Vabilo k sodelovanju pri Evropskem tednu trajnostnega razvoja



V Sloveniji v okviru ETTR posvet Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost

2.6./ PREDSTAVITVE PREDLOGA USMERITEV ZA PRIPRAVO
ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE (EKS)
Ministrstvo za infrastrukturo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) pripravlja Energetski koncept
Slovenije (EKS). Gre za strateški dokument, ki bo določil dolgoročne usmeritve energetske politike v
Sloveniji do leta 2035 in s pogledom do 2055. Ker se bo dokument dotikal širokega spektra deležnikov
– aktivnih udeležencev v energetskem sektorju in porabnikov na strani industrije in državljanov, želijo
zagotoviti široko razpravo ter pri pripravi tega dokumenta vključiti sodelovanje najširše zainteresirane
javnosti.
Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Predloga usmeritev za pripravo EKS in sicer 2. junija 2015
ob 12:30 v predavalnici P2 Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Tržaška cesta 25, Ljubljana).

16.6./ SEMINAR »UPORABA ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU IN
ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU PRI OBČINSKI
INŠPEKCIJI«
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je Upravna akademija pripravila izobraževanje na temo Zakona
o upravnem postopku in Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Namen izobraževanja je ugotoviti
pomanjkljivosti zakona ter opraviti strokovno razpravo o potrebi po spremembi Zakona o
inšpekcijskem nadzoru.
Dejstvo je namreč, da je ZIN sprva bil napisan za državne inšpektorje, ki imajo svoja pooblastila
podrobno razložena v področnih zakonih, medtem ko ZIN predstavlja edini zakon za občinske
inšpektorje.
Upravna akademija tako vabi na posvet, ki bo v torek 16. junija v prostorih MJU, na naslovu Langusova
4. Glede na omejenost prostora so možne prijave do 26. maja na naslovu gp.mju@gov.si, udeležba na
posvetu je brezplačna.
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Vabilo na delavnico in Prijavnica

18.6. / LIFE informativni dan
18. 6. 2015 bo v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju potekal LIFE informativni dan. Udeležba je brezplačna,
prijave so obvezne. Več informacij je na spletni strani MOP. Dogodek organizira Ministrstvo za okolje
in prostor v sodelovanju z NEEMO in TIMESIS in bo v slovenskem jeziku, namenjen potencialnim
prijaviteljem.

38. SEJA VLADE
SPREMEMBE ZAKONA O VODAH
Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ter ga je
poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.
Gre za spremembe in dopolnitve zakona, potrebne zaradi izvedbe ukrepov reorganizacije na področju
upravljanja voda v skladu s sklepom vlade, z dne 5. 3. 2015. Poglavitni namen spremembe veljavnega
zakona o vodah je zagotoviti pravno podlago za izvedbo reorganizacije na področju upravljanja z
vodami, in sicer za ustanovitev Direkcije RS za vode, kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor (MOP). Reorganizacija na področju upravljanja voda bo izvedena z združitvijo upravljavskih
nalog na področju voda ter prenosom določenih pristojnosti na MOP oziroma na Direkcijo RS za vode.
Poleg navedenega, novela zakona podaljšuje prehodno obdobje plačil za rabo vode (nadomestila) za
leti 2014 in 2015, saj veljavna zakonodaja zajema obdobje le do 31. 12. 2013.
Predlagani zakon predstavlja tudi izvedbo ukrepov vlade za rebalans proračuna glede znižanja
stroškov za delovanje občin na področju obračunavanja nadomestil za stavbne pravice ter zagotovitev
pravne podlage za izvedbo izrednih ukrepov v primerih, ko po naravni nesreči še vedno obstaja
povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. (vir: Vlada RS, MM)

BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o agrarnih skupnostih ter ga poslala v obravnavo
Državnemu zboru RS po rednem postopku.
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih je nov sistemski zakon, ki ureja skupno upravljanje s solastnino
oziroma skupno lastnino članov agrarne skupnosti, temeljna načela delovanja agrarnih skupnosti,
organiziranost agrarnih skupnosti kot premoženjske skupnosti, zastopanje in procesno sposobnost
agrarne skupnosti, članstvo v agrarni skupnosti, odločanje, poseben postopek dedovanja in prenehanje
agrarne skupnosti.
Zakon o agrarnih skupnostih rešuje problematiko upravljanja z lastnino, ki je v solastnini oziroma
skupni lastnini članov agrarne skupnosti na način, ki bo omogočil, da se s tovrstno lastnino upravlja na
primeren način. S tem zakonom bo omogočeno normalno gospodarjenje s tovrstno lastnino, slednja ne
bo »mrtva« in bo zagotovljena gospodarska, socialna in ekološka funkcija lastnine. Agrarna skupnost je
prepoznana kot pomembna skupnost na podeželju, ki zagotavlja upravljanje in razpolaganje s

22.5.2015 – 29.5.2015

TN št. 20

premoženjem članov agrarne skupnosti, trajno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči,
skupno uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev na
podeželju ter razvoj podeželja. Zakon želi ponuditi pravno osnovo za oživitev agrarnih skupnosti,
obuditi »bit« agrarnih skupnosti, seveda primerno 21. stoletju in slovenskemu pravnemu sistemu. (vir:
Vlada RS, MM)

ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH
Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in sklenila, da se pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po
skrajšanem postopku.
S predlogom ZASP se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del Direktiva 2012/28/EU).
Ker je rok za prenos Direktive 2012/28/EU že potekel 29. 10. 2014, je Evropska komisija zoper Republiko
Slovenijo začela postopek opomina, ki ga je začasno prekinila zaradi obrazložitve, da je predlog zakona
že pripravljen, in da bo posredovan v zakonodajni postopek predvidoma v prvi četrtini leta 2015 ter
sprejet do poletja 2015.
Poglavitne rešitve:
Implementacije direktive 2012/28/EU: V predlogu se ureja pogoje za uporabo osirotelih del, to
je tistih varovanih del, katerih imetnik pravic ni znan ali ga ni mogoče najti. Ker v primeru
osirotelih del ni mogoče pridobiti predhodnega soglasja imetnikov pravic za reproduciranje in
dajanje na voljo javnosti (objava dela na spletni strani) varovanih del, je določenim javnim
ustanovam, ki delujejo v javnem interesu (npr. javni dostopni arhivi, knjižnice) pod določenimi
pogoji omogočeno, da varovana dela uporabljajo. V predlogu je tako določeno, katera dela je
mogoče šteti za osirotela, kako se izvede skrbno iskanje, da je potrebno voditi evidenco skrbnih
iskanj, in da lahko avtor osirotelega dela prekine status osirotelega dela ter zahteva pravično
nadomestilo. Način izračuna višine in način plačila pravičnega nadomestila določi Vlada
Republike Slovenije z uredbo na predlog ministra, pristojnega za kulturo.
Uvajata se izjemi od avtorske pravice v korist invalidnih oseb ter javno dostopnih knjižnic,
muzejev arhivov ter izobraževalnih ustanov, kot to omogoča direktiva 2001/29/ES.
Manjše tehnične uskladitve z Direktivo 2001/29 EU in Direktivo 2006/115/ES.
(vir: Vlada RS, MM)

ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga po nujnem postopku pošlje
Državnemu zboru RS.
S predlagano spremembo prehodne določbe Zakona je predvideno podaljšanje obdobja kadrovske
prilagoditve, ki obsega možnost, da strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa in jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega
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obsega za poučevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene
pogoje, dopolnjujejo učno obveznost pri drugih predmetih. S predlagano spremembo se obseg
dopolnjevanja učne obveznosti postopno zmanjšuje, in sicer v šolskem letu 2015/2016 ne sme presegati
40 odstotkov, v šolskem letu 2016/2017 ne več kot 30 odstotkov in v šolskem letu 2017/2018 ne več kot
20 odstotkov zakonsko določenega obsega učne obveznosti strokovnega delavca.

MEDNARODNI IZZIVI 2015-2016
Vlada RS se je danes na redni seji seznanila z dokumentom Mednarodni izzivi (MI) 2015-2016.
Z izvajanjem programa in MI 2015-2016 se želi slovenskim podjetjem pri njihovi intenzivnejši
internacionalizaciji, vključevanju v globalne verige dati ustrezno podporo ter zagotoviti ustrezen
pristop pri privabljanju tujih neposrednih investicij, in sicer prek bolj usmerjenega izvajanja aktivnosti
s tega področja ter z usklajenim izvajanjem aktivnosti s strani deležnikov.
MI 2015-2016 opredeljuje pogoje za uspešno in učinkovito izvajanje spodbujanja internacionalizacije v
širšem pomenu, navaja ključne deležnike, ki so aktivni pri izvajanju aktivnosti s področja
internacionalizacije, ter določa aktivnosti na izbranih tujih trgih.
Ciljni trgi, na katerih se bo v naslednjih dveh letih izvajalo pretežni del aktivnosti, so razdeljeni v tri
skupine, in sicer:
prioritetni trgi: sem spadajo trgi, ki so v svetovnem merilu zelo pomembni, slovenska podjetja
pa tam še niso močno prisotna ali sploh niso prisotna, čeprav obstaja veliko neizkoriščenih
možnosti (ZDA in Japonska predvsem z vidika tujih neposrednih investicij, prenosa znanj in
tehnologij, GVV, Turčija predvsem z vidika trgovinske menjave);
tradicionalni trgi: trgi, kjer so slovenska podjetja tradicionalno prisotna in tam že poslujejo, ter
države, ki so tradicionalno največje investitorice v Slovenijo (EU, Z Balkan, Ruska federacija,
Švica);
perspektivne regije: priložnosti za slovensko gospodarstvo v prihodnosti; zdaj aktivnosti še niso
tako intenzivne, obstajajo pa možnosti za nadgradnjo le-teh v prihodnje (Kitajska – izbor regij,
Zalivske države (Katar, ZAE, Savdska Arabija), Centralna Azija (Kazahstan, Turkmenistan,
Iran), Indija – izbor regij.
Za vsako od skupin trgov so podrobneje opredeljene aktivnosti, ki se bodo v tem obdobju izvajale, in
cilji, ki jih želimo doseči. Dokument bo objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo. (vir: Vlada RS, MM)

ZAKON O ENKRATNEM ODPISU DOLGOV
Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje k predlogu Zakona o enkratnem odpisu dolgov in ga
posredovala Državnemu zboru RS.
Vlada predloga zakona o enkratnem odpisu dolgov ne podpira. Vlada se zaveda težke situacije, v kateri
se nahajajo državljanke in državljani, zato že od februarja pripravlja širši dogovor med različnimi
deležniki o odpisu dolgov, rešitve na področju deložacij ter ureditev problematike zaračunavanja
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stroškov povezanimi z vpogledom v tekoče račune prebivalcev. Dogovor med vlado, podjetji, občinami
in humanitarnimi organizacijami bo podpisan v kratkem.
Ker odpis dolgov predstavlja enkratni dogodek in ne nudi dolgoročne rešitve, bodo evropska sredstva
iz nove finančne perspektive namenjena tudi aktivaciji prejemnikov socialnih transferjev, njihovi
celostni obravnavi ter oblikovanju sistema ustreznih programov socialne aktivacije. Ob izvedbi
aktivacijskih programov bo poudarek na izhodih iz programov aktivacije, s katerimi se želi doseči čim
večje približevanje trgu dela in čim bolj trajne oblike dela za najbolj ranljive skupine. Oblikovani pa
bodo tudi preventivni programi, kot je program finančnega opismenjevanja ranljivih skupin, za pomoč
pri obvladovanju finančnih vprašanj ter prezadolženosti posameznikov in gospodinjstev. (vir: Vlada
RS, MM)

DRUGO

POROČILO

O

AKTIVNOSTIH

MINISTRSTEV

V

ZVEZI

Z

ZNIŽANJEM STROŠKOV DELOVANJA OBČIN OZIROMA ODPRAVE
UGOTOVLJENIH ADMINISTRATIVNIH OVIR
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z drugim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih
administrativnih ovir in nalaga ministrstvom, da najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo konkretne ukrepe,
s katerimi se bodo znižali izdatki občin.
Ministrstvo za javno upravo vsa ministrstva opozarja na 4. točko dogovora o višini povprečnine za leto
2015, ki ga je vlada podpisala z združenji. V njem se je zavezala, da bo do 30. junija 2015 z izvedenimi
ukrepi za znižanje stroškov občin dosegla znižanje v višini 22,8 mio € na letni ravni ali pa bo na drug
način občinam zagotovila ta sredstva. Iz Normativnega programa Vlade RS je mogoče razbrati, da bodo
zakoni iz seznama Vlade z dne 22. 1. 2015 sprejeti šele konec leta 2015 ali celo v letu 2016, zato učinkov
na zmanjšanje stroškov občin s temi predpisi ni mogoče računati do konca junija 2015.
Na podlagi navedenega Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da je pri navedenem tempu aktivnosti
ministrstev nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanje
konkretnih finančnih prihrankov občin. Ministrstva poziva naj najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo
konkretne ukrepe, s katerimi se bodo izdatki občin znižali.
V novembru 2014 se je predsednik vlade sestal s predstavniki združenj občin. Na podlagi njihove
pobude je bil dogovorjen načrt za pripravo ukrepov za zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so bili
razdeljeni v tri skupine:
(i) ukrepi, ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo podzakonske predpise ali navodila ministrstev,
(ii) ukrepi, ki zahtevajo zakonski poseg in jih je mogoče uveljaviti skupaj s proračunom za leto 2015
(Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin) in
(iii) ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in naj bi bili pripravljeni do konca leta 2015. Prva in druga
skupina ukrepov sta bili realizirani, tretja pa je v pripravi. V tretjo skupino ukrepov sodijo
kompleksnejše naloge, ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljši rok izvedbe iz nabora zakonov.
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Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana s 4. točko Dogovora o višini povprečnine za
leto 2015, ki ga je na podlagi Zakona o financiranju občin Vlada Republike Slovenije 29. 1. 2015 podpisala
z reprezentativnima združenjema. Z dogovorom se je Vlada RS zavezala, da bo do 30. 6. 2015 z
izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog
zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio € na letni ravni ali na drug način
zagotovila sredstva. Hkrati sta se obe strani zavezali, da bosta v letu 2015 skupaj sproti spremljali in
usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 z namenom, da se znižajo stroški
občin in zmanjšajo administrativna bremena pri izvrševanju z zakonom določenih nalog občin.
16. aprila 2015 se je Vlada Republike Slovenije seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo
o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih
administrativnih ovir in naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z
znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. Vlada je
namreč naložila pristojnim ministrstvom, da predložijo predloge rešitev za znižanje stroškov za
delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi tako, da bo njihova uveljavitev
mogoča do konca junija 2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin dogovorijo
drugačni roki uveljavitve. Vlada je takrat še ocenila, da je nujno intenziviranje ne le procesa
dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanja konkretnih finančnih prihrankov občin. (vir:
Vlada RS, MM)

UREDBA O ODPADKIH
Uredba o odpadkih v primerjavi z razveljavljeno Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/11) ohranja enako
strukturo in vsebino, tako da določa splošne zahteve in pravila ravnanja z odpadki, obveznosti
povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, pa tudi prevoznikov
odpadkov ter trgovcev in posrednikov z njimi. Uredba ureja pripravo in sprejem programov ravnanja
z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, informacijski sistem o ravnanju z odpadki in
poročanje Evropski komisiji o odpadkih.
V Uredbi o odpadkih so bolj natančno opredeljene zahteve za začasno skladiščenje, predhodno
skladiščenje in skladiščenje odpadkov, zlasti v povezavi z zagotavljanjem varstva okolja in zdravja ljudi.
Izpolnjevanju teh zahtev se bo več pozornosti namenilo tudi v upravnih postopkih za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ter za vpis v evidenco zbiralcev.
Nekatere spremembe in dopolnitve so izvedene zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu okolja,
odpravljene so nekatere administrativne obremenitve, upoštevane pa so tudi ugotovljene
pomanjkljivosti pri izvajanju in nadzoru razveljavljene Uredbe o odpadkih, zlasti v smislu izboljšanja
postopkov za pridobitev predpisanih potrdil in okoljevarstvenih dovoljenj ter postopkov inšpekcijskega
nadzora. (vir: Vlada RS, MM)

SKLEP O VIŠINI PENALOV ZA VSAKO ZAČETO TONO EKVIVALENTA
OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Višina penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2015 znaša 102,41 evra.
Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi,
morajo v register EU do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ustrezni količini
emisije toplogrednih plinov (TGP), ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu.
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Količina emisije TGP je razvidna iz poročila o emisijah TGP in poročila o njegovem preverjanju. Če
upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti,
mora plačati penale za vsako začetno tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v
ozračje in ki je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v register EU. Višina penalov je za leto
2014 znašala 102,51 evra. V skladu z Zakonom o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013
vsako leto poveča/zmanjša za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, njihovo višino pa določi vlada
s sklepom. Aprila 2015 znaša letni evropski indeks cen življenjskih potrebščin, objavljen na spletni strani
Statističnega urada EU, –0,1%, zato se je višina penalov za ta odstotek zmanjšala. (vir: Vlada RS, MM)

PROGRAM UPRAVLJANJA NATURA 2000 (2015-2020)
Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), sprejetega
s sklepom vlade 9. aprila letos, in sicer se prilogi 6.1 Cilji in ukrepi in 6.5 Monitoringi in raziskave
nadomestita z novima. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo na svojih spletnih straneh objavilo
spremenjeni prilogi iz prejšnje točke in čistopis programa.
K Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) sta bili sprejeti napačni prilogi 6.1 in 6.5.
Prilogi namreč vsebujeta cilje in ukrepe, ki se nanašajo na območja, vrste in habitatne tipe, ki niso
predmet obstoječih območij Nature 2000, zato se nadomeščata z novima, ki sta bili ves čas predmet
obravnave tako v javni kot medresorski razpravi.
Napaka se je zgodila po javni objavi na spletnih straneh MOP in po končanem medresorskem
usklajevanju, zato postopkov ni treba ponavljati, saj sta bili prilogi javno objavljeni in medresorsko
usklajevani. (vir: Vlada RS, MM)

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT STANOVANJSKEGA SKLADA RS
Vlada RS je sprejela Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije javnega
sklada za leti 2015 in 2016, ki ga je na 15. seji dne 22. decembra 2014 sprejel Nadzorni svet
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada RS za leti 2015 in 2016 opredeljuje cilje in poslovanje
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v letih 2015 in 2016 v okviru dejavnosti
pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj, stanovanj namenjenih za trg in v okviru ostalih poslovnih
dejavnosti skladno s Poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za
obdobje 2012 do 2016.
Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada RS za naslednji dve leti je nadaljevanje podrobnejšega
načrtovanja in določanja poslovnih ciljev, še posebno pa nadaljevanje načrtovanja iz poslovnega in
finančnega načrta za leti 2013 in 2014 ter kot ključne cilje v obdobju 2015 in 2016 ohranja sledeče
prioritetne cilje:
povečanje najemnega fonda stanovanj z nakupi stanovanj na trgu (aktivacija mrtvega
stanovanjskega fonda), prenosi stanovanj, ki so v lasti Republike Slovenije, lastne investicije in
ukrepi po programih soinvestiranja in sofinanciranja, pri čemer si bo prizadeval s pristojnimi
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organi vzpostaviti nov model reševanja stanovanjskega vprašanja z najemom s kasnejšim
odkupom ter spodbujanjem varčevanja
zagotavljanje stanovanj za ciljne skupine na trgu z lastnimi investicijami, zlasti nadaljevanje
projekta Brdo v Ljubljani
dodelitev finančnih spodbud po posameznih programih Sklada
krepitev razvojne vloge Sklada z vzpostavitvijo in izvajanjem projekta trajnostne stanovanjske
obnove ter nadaljnjim uveljavljanjem tehničnih pogojev stanovanjske gradnje
povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb Sklada podajanje pobud in sodelovanje s
pristojnimi organi za spremembe zakonodaje stanovanjskega področja z namenom večje
operativnosti Sklada.
(vir: Vlada RS, MM)

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT EKO SKLADA, SLOVENSKEGA
OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA, ZA LETO 2015
Vlada

RS je kot ustanovitelj dne 2. aprila 2015 sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada,

Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2015, skladno s četrto alinejo 13. člena Zakona o javnih
skladih, razen v delu, ki se nanaša na sofinanciranje ukrepov določenih v Programu porabe sredstev
Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016.
Ker je Vlada RS 14.5.2015 sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015
in 2016, v katerem je določila ukrepe, ki bodo sofinancirani s sredstvi omenjenega Sklada, je vlada
sprejela Rebalans poslovnega in finančnega načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada za leto
2015.
Rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada predstavlja programsko podlago za izvajanje
dejavnosti Eko sklada v letu 2015. Načrt opredeljuje obseg, vsebino in način izvajanja programov
spodbujanja okoljskih naložb. Pripravljen je na podlagi ocene rezultatov poslovanja za leto 2014 in ocene
razpoložljivih sredstev v letu 2015. (vir: Vlada RS, MM)

ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni
samoupravi, skrajšani postopek ter da ga pošlje v Državni zbor Republike Slovenije.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi je Državnemu zboru v
obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem.
Vlada podpira predlagani spremembi ureditve prenehanja mandata občinskih funkcionarjev v 37.a
členu Zakona o lokalni samoupravi, pri čemer je potrebno zajeti vse situacije, ko občinski funkcionar
postane trajno nezmožen opravljati funkcijo (npr. dolgotrajna bolezen, ki ne bo povezana z odvzemom
poslovne sposobnosti, vendar prav tako pomeni trajno nezmožnost za opravljanje funkcije).
Vlada Republike Slovenije poleg ureditve prenehanja mandata občinskega funkcionarja zaradi
pravnomočne obsodbe na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
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dolžnosti, podpira tudi ureditev instituta odpoklica župana, saj je namen teh sprememb krepitev
integritete in zagotovitev politične odgovornosti občinskih funkcionarjev.
Vlada Republike Slovenije je na 17. redni seji dne 8.1.2015 sprejela tudi Program ukrepov Vlade
Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - Ničelna toleranca do korupcije,
katerega del je tudi ureditev pogojev za nastop in razlogov za prenehanje funkcije.
Prav tako Vlada Republike Slovenije podpira dopolnitev 47. člena Zakona o lokalni samoupravi, na
podlagi katere bo volivec lahko oddal podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega
državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisovanjem, kadar se bo župan odločil za način
dajanja podpore volivcev z osebnim podpisovanjem. Vprašanje oddaje podpore zahtevi za razpis
referenduma preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisovanjem je
sicer predmet urejanja v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, vendar je zaradi sistemskega vidika
za lokalno raven to vprašanje treba urediti v Zakonu o lokalni samoupravi.
Nadalje Vlada Republike Slovenije podpira tudi možnost podelitve statusa reprezentativnosti
združenju več kot polovice mestnih občin (sprememba 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi). Vlada
Republike Slovenije meni, da je treba upoštevati specifičen položaj mestnih občin ter njihovemu
reprezentativnemu združenju omogočiti sodelovanje z državnimi organi in mednarodnimi
organizacijami (status reprezentativnosti).

AKTUALNI RAZPISI
OBČINE IŠČEJO PARTNERJA
Na Skupnost občin Slovenije so se obrnile občine, ki iščejo partnerja za prijavo oz. za sodelovanje pri
projektu.
Pobratenja z občinami iz Rusije. Skupnost občin Slovenije ima možnost pomagat slovenskim
občinam pri iskanju pobratenih občin iz Rusije. V kolikor je vaša občina zainteresirana za pobratenje
se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
Partnerji iz Bulgarije iščejo partnerje za prijavo skupnea projekta na razpis COSME - Supporting
Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector. Na razpis se želijo prijaviti z dvema
idejama, in sicer:
1.

projektna ideja je povezati kraje v Evropi, kjer so bili posneti prepoznavni filmi ali
nanizanke s ciljem skupne promocije teh krajev, saj se vedno več turistov odloča za obisk
takšnih lokacij, da bi lahko sami občutili in izkusili neko okolje, ki je preko filmskega platna
nanje pustilo določen vtis.

2.

projekt se osredotoča na turiste s posebnimi potrebami in razvojem celovite turistične
ponudbe zanje.

Oblasti mesta London iz Anglije iščejo partnerja za prijavo projekta na razpis Urbact III. V okviru
projekta nameravajo obravnavati strateško načrtovanje urbanega razvoja v evropskih mestih, iz
vidika zniževanja nevarnosti mestnih uličnih tolp, ter z vidika zmanjšanja možnosti razvoja
radikalizma in vključenosti v nasilnem ekstremizmu.
Regija Granada iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Horizon 2020. V projektu želijo
razviti aplikacijo za pomoč mobilnosti v mestih.
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Občina Cadiz iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Erasmus +. V sklopu projekta
želijo sodelovati na področju mobilnosti učencev.
Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) išče partnerja za prijavo projekta na razpis
Centralna Evropa. S projektnim predlogom želijo izboljšati podporo za izboljšanje inovativnosti in
motiviranja otrok in učiteljev v osnovni in srednji šoli z ustanovitvijo »kreativnega hub-a«;
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektih oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije
se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

RAZPIS ZA NAZIV PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2015
Ob svetovnem dnevu Zemlje je društvo Planet Zemlja, že šestič zapored razpisalo vseslovenski natečaj
Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga izvaja z vrsto strokovnih in pristojnih ustanov Slovenije. Cilj
natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete
bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod
za gozdove RS, Direktorat za lokalno samooskrbo Ministrstva za kmetijstvo, Nacionalni institut za javno
zdravje, društvo za ENO glasbo, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko
razstavišče Ljubljana, Okoljsko raziskovalni zavod, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro,
Zavod za varstvo narave in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek –
podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih
ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo
za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in
učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije. Več o razpisu in pogojih
sodelovanja tukaj. V kolikor se vaša občina želi potegovati za naziv vas prosimo, da se do 5.6.2015
prijavite preko spletne prijave.

OBJAVLJEN PRVI RAZPIS ZA AKCIJSKA OMREŽJA URBACT
Program URBACT, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je na spletni strani objavil
prvi razpis za akcijska omrežja. Razpis je namenjen mestom,
ki želijo oblikovati omrežja za izmenjavo znanj in izkušenj
pri reševanju urbanih razvojnih izzivov, s katerimi se
srečujejo.
Glavni cilj akcijskih omrežij je izboljšati zmogljivost
evropskih mest za upravljanje trajnostnih urbanih politik in
krepiti njihove zmožnosti za oblikovanje celostnih strategij
trajnostnega urbanega razvoja. S sodelovanjem v akcijskih
omrežjih mesta izmenjujejo izkušnje in probleme ter
oblikujejo nove ideje za reševanje izzivov, povezanih s trajnostnim urbanim razvojem. Za iskanje
partnerjev pri projektu in projektnih idej je vzpostavljen partnerski forum, če imate projektno idejo in
iščete partnerje ali pa bi se želeli pridružiti prijavi na določeno temo, izpolnite ta obrazec.
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Rok za oddajo prijav je 16. junij 2015. Povezavo do razpisa najdete tukaj. Odprte so tudi prijave za
Urbactove strokovnjake, ki se zbirajo ves čas trajanja programa. Več ...

NATEČAJ ZA NAGRADO KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH
OBLASTI SVETA EVROPE IN KAMPANJE DOSTA
Obveščamo vas, da je bil objavljen natečaj za 5. nagrado Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta
Evrope in kampanje Dosta!, ki je namenjen lokalnim in regionalnim oblastem, ki so v preteklih letih
izvajale inovativne in kreativne pobude/projekte za dolgoročno učinkovito vključevanje Romov v
lokalni skupnosti. Takšna nagrada je bila uspešno razpisana že v letih 2007, 2009, 2011 in 2013, dodeli
pa se trem občinam iz držav članic Sveta Evrope, ki so uspešno kreirale in izvajale pobude/projekte v
lokalnem okolju za aktivno udeležbo Romov v demokratičnem življenju. Tri občine, ki bodo izbrane na
tem natečaju, bodo nagrado prevzele med slovesnostjo na 29. plenarnem zasedanju Kongresa lokalnih
in regionalnih oblasti Sveta Evrope v Strasbourgu oktobra 2015. Do sodelovanja na natečaju so
upravičene občine iz držav članic Sveta Evrope, ki so v letih 2013 in 2014 vodile zgoraj opisane
pobude/projekte, namenjene Romom in potujočim skupinam, ki so ali državljani ali pa novejši migranti.
Projekti, ki jih občine prijavijo na ta natečaj, morajo biti inovativni v okviru svojega področja in
oblikovani kot prenosljiv model dobre prakse tudi v druga okolja. Poleg predložitve pobud/projektov,
morajo občine izpolnjevati še vsaj dva od naslednjih kriterijev:
 neposredno ali posredno krepiti ozaveščenost javnosti glede pravic Romov in njihove kulture
z namenom boja proti stereotipom in predsodkom do Romov (preko medijev, izobraževalnih
sistemov, različnih institucij in lokalnih oblasti);
 izboljšati učinkovitost dostopa Romov do socialnih in kulturnih pravic (zlasti preko
izobraževanja);
 spodbujati medkulturni in medetnični dialog;
 spodbujati raznolikosti v življenju skupnosti;
 spodbujati aktivno udeležbo v demokratičnem življenju.
Prijave morajo biti predložene na uradnem prijavnem obrazcu, ki je na voljo za prenos v angleščini in
francoščini prek spletne strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (tukaj). Vlogi je
treba priložiti dokazilo o zagotavljanju sredstev občine v zgoraj opisane namene in dokazilo o aktivni
udeležbi Romov oziroma potujočih skupin. Rok za prijavo je 30.6.2015.

NOVICE DRUGIH
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL
OBČINAM
Slovenski sklad za regionalni razvoj je objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojim občinam.
Celotno objavo razpisa in pogoje si lahko pogledate tukaj. V skladu z razpisom lahko občine do
16.7.2015 kandidirajo za kredit z obrestmi od 3 mesečnega Evribora +0,8% do 3. mesečnega Evribora
+2,5%. (MM)
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PRIPRAVA NOVE UREDBE O STANDARDIH KAKOVOSTI IN STANJU
TAL
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v letošnjem letu pripravilo novo Uredbo o standardih
kakovosti in stanju tal, ki bo nadomestila Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih nevarnih
snovi v tleh iz leta 1996. Gre za posodobitev predpisa glede na zahteve Zakona o varstvu okolja,
izhodišči za pripravo nove uredbe pa sta tudi predlog o Tematski strategiji za varstvo tal ter predlog
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za varstvo tal, ki ju je Evropska komisija
predlagala v letu 2006. Osnutek uredbe se bo začel pripravljati na osnovi izdelanih analiz primerov
dobrih praks na področju standardov kakovosti tal, ki jih bo MOP prejel konec tega meseca. Predvidoma
bo osnutek uredbe pripravljen za širšo javno obravnavo do konca letošnjega leta. Več…

STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE
Na

odprti

poziv

za

opredelitev

perspektivnih tehnoloških področij in
produktnih smeri Strategije pametne
specializacije, objavljen 24. aprila 2015, se
je odzvalo 170 skupin deležnikov, med
njimi je tudi Skupnost občin Slovenije.
Na SVRK ocenjujejo, da je kvaliteta
pobud na visoki, v nemalo primerih na vrhunski, ravni, kar daje močno spodbudo in zavezo za nadaljnje
delo v zastavljeni smeri. Na precej področjih je že prišlo do strateškega povezovanja med deležniki, kar
je treba v nadaljnjih korakih okrepiti in strukturirati. Skupni imenovalec pobud je tesno sodelovanje
med raziskovalno sfero in gospodarstvom, pri čemer pa je bila tokrat podčrtana zahteva, da je
vzpostavljena celotna veriga do trga. Pobude se nanašajo na vsa prednostna področja in domene, kar
kaže, da so bile te smiselno opredeljene. Glede na obsežnost prejetega materiala, okvirno 5000 strani, bo
vsebina pobud v tem in naslednjem tednu podrobneje pregledana. Na tej osnovi pa bodo nosilci
najperspektivnejših pobud tudi povabljeni, da svoje predloge predstavijo na investicijski konferenci 15.
in 16. junija 2015 v Kinu Šiška. Konferenca bo tako priložnost za izmenjavo mnenj, ugotovitev sinergij
med različnimi pobudami, predvsem pa krepitev partnerstev na osredotočenih prednostnih področjih.
Na konferenci bo Vlada RS predstavila sveženj ukrepov in predlog pristopa k strateškemu povezovanju,
ki bodo podprla prednostna področja.
Program konference, 15. in 16. junij 2015 v Kinu Šiška
Prijava na konferenco, 15. in 16. junij 2015 v Kinu Šiška
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