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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
PREDLOG SOS K TRISTRANSKIM POGODBAM MK
Skupnost občin Slovenije je za »prizadete« občine ustanoviteljice javnih kulturnih zavodov
ministrstvu za kulturo pripravila dopolnitev predloga k tristranski pogodbi. Pri razreševanju
razreševanju problema, ki je, po našem mnenju, nastal predvsem zaradi odsotnosti
vsebinskega in finančnega usklajevanja z občinami, smo izhajali iz dveh temeljnih elementov
dogovora med Ministrstvom za kulturo in navedenimi občinami, ki jih v tej zadevi
predstavlja Skupnost občin Slovenije, in sicer: da morajo ministrstvo (financer),
ustanovitelji oz. soustanovitelji (občine) in pooblaščeni muzeji čim prej skleniti
tripartitne pogodbe o sofinanciranju posameznega muzeja/galerije v letu 2010 in da bo v
vseh pogodbah kot finančna obveznost ustanovitelja (oz. soustanoviteljev) navedena
višina sredstev, ki so v ta namen dejansko predvidena v okviru sprejetega ali
predlaganega ustanoviteljevega oz. soustanoviteljevega (občinskega) proračuna za leto
2010. Poudarili smo še enkrat nujnost čimprejšnje spremembe Zakona o varstvu kulturne
dediščine, ki je začel veljati 1. marca 2008, in sicer v delu, ki se nanaša na ureditev
financiranja pooblaščenih muzejev. Menimo namreč, da tako določbe ZVKD‐1 kot določbe
Pravilnika o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, ki je začel veljati 20.
novembra 2008, vsebujejo določene strokovne pomanjkljivosti (npr. pri definiciji pojma
državne javne službe, pri opredelitvi standardov, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni
muzeji…), ki terjajo čimprejšnje spremembe obeh aktov. Ministrstvo za kulturo nam je
sporočilo, da se bo do danega predloga SOS opredelilo do petka, vendar do 15.30 ure
opredelitev ministrstva do sekretariata SOS ni prispela . (JT)
PREDLOG ZJN‐2B – PROTEST SOS K PREDLOGU
Dne 12.02.2010 je bil objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnem naročanju, pripravljen za tretjo obravnavo v Državnem zboru RS. Omenjen predlog
je po vseh pripombah v veliki meri spremenjen v odnosu na prvi osnutek zakona, kar je
razumljivo. Vendar kot največja asociacija slovenskih občin SOS ni mogli mimo dveh stvari,
ki sta po našem mnenju nerazumljivi in nesprejemljivi, zato smo vsem poslancem DZ ter
MF in SVLR posredovali protest.
Že v pripombah na prvi osnutek zakona smo izrecno izrazili nestrinjanje z zniževanjem
mejne vrednosti naročila male vrednosti. Na vseh usklajevalnih sestankih je bila izražena
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podpora in razumevanje našim pripombam in predlogom, da morajo biti višine vrednosti
določene razumno in tako, da še dodatno ne obremenjujejo že tako vsesplošno
administriranje in birokratizacijo postopkov. V novem predlogu pa je bila na naše splošno
začudenje mejna vrednost še bolj znižana kot v prvem osnutku. Ponovno poudarjamo, da je
zniževanje vrednosti naročila male vrednosti nesprejemljivo, saj to pomeni dodatno
administracijo ter neracionalnost, ki je zakonodaja EU ne zahteva, prav tako so učinki takšne
spremembe zakonodaje vprašljivi, poleg tega pa le to povzroča dodatne, v teh kriznih časih
nepotrebne stroške. Ob deklariranih ciljih zmanjšanja javne porabe, zmanjšanja števila javnih
uslužbencev se uvajajo določila zakona, ki gredo v popolnoma drugo smer. Še posebej večje
občine bodo morale zaposliti nove uslužbence, v manjših bodo obstoječi še bolj obremenjeni.
V dosedanji praksi so se ti pragovi kvečjemu dvigovali in ne zniževali. Naročniki so si glede
določenih vrednostih pragov prilagodili svoje interne akte, podučili zaposlene in ne
nazadnje prilagodili računalniško podporo, ki se ponovno spreminjajo. Javno naročilo je,
tudi zaradi postopkov, na koncu večkrat dražje, zato predlagamo, da se dosedanje
vrednostne meje ohranijo.
Še posebej pa smo z ogorčenostjo ugotovili, da nov predlog zakona v 11. členu predvideva,
da se v 24. členu trenutno veljavnega zakona doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7)
Postopek javnega naročanja iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v
njem odloča le oseba, ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. Vsebino in
način izvajanja strokovnega izpita predpiše vlada.«. Omenjena določba je absolutno
nesprejemljiva, saj pomeni, da bodo vsi uslužbenci, ki vodijo postopke javnega naročanja v
občinah in vseh drugih institucijah morali opraviti strokovni izpit, ki bo seveda plačljiv, kar
pomeni dodatne obremenitve za proračune občin. Vedno znova in znova se dogaja, da se v
zakonodajo na mala vrata uvajajo nove in nove obveznosti občin ter možnosti nekaterih,
izbranih, da zaslužijo zato, ker so bili tako ali drugače umeščeni v novo nastajajočo
zakonodajo. Nikakor ne nasprotujemo večanju znanja in vedenja zaposlenih v javni upravi,
vendar je to mogoče opraviti drugače in ne tako, da se na institucije javne uprave (tudi
občine) nenehno pritiska z novimi in novimi finančnimi obveznostmi. (SP)
SESTANEK NA GURS – REORGANIZACIJA GURS
V torek dne 16.02.2010 je na GURS potekal sestanek na temo reorganizacije geodetske
uprave. Na sestanku je s strani predstavnikov GURS bilo uvodoma predstavljeno, da se
reorganizacija pripravlja iz dveh glavnih razlogov, in sicer racionalizacije poslovanja
(previsoke najemnine – predviden prihranek je 500.000 €) ter tehnološkega napredka v
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poslovanju oziroma informatizacije določenih storitev. Temeljni cilj je zagotavljanje
kakovosti storitev GURS, zato se v prihodnosti predvideva manj, vendar večjih centrov
GURS. Danes je GURS prisoten na 46 lokacijah, v osnutku končne reorganizacije pa se
predvideva okrog 20 večjih centrov. Temeljni kriterij ob odločanju o ukinitvi oziroma
združitvi posameznih geodetskih pisarn bo število zahtevkov oziroma zadev, ki jih
posamezna pisarna obravnava. Prav tako se predvideva, da se bo v pisarnah z manjšim
številom zaposlenih (2‐4), iskalo morebitne druge rešitve.
Temeljna informacija, ki izhaja iz omenjenega sestanka je, da bo reorganizacija GURS
potekala zelo postopno, predvidoma v obdobju 5‐10 let. (SP)
O CESTNO PROMETNI ZAKONODAJI
V četrtek, 18.02.2010 se je sestala delovna skupina za izvajanje Nacionalnega programa
varnosti v cestnem prometu SOS. Ta je med drugim obravnavala predlog cestno prometne
zakonodaje ter obdobni načrt varnosti v cestnem prometu 2010‐2011. Zaradi vsebinske
pomembnosti posameznih pripomb in predlogov predstavnikov delovne skupine k
predlaganemu paketov predpisov, bo slednje uvrščeno na 16. redno sejo predsedstva SOS, ki
bo 16.03.2010. Več o tem sledi….. (JT)
IGRALNE POVRŠINE NA OTROKA
Ministrstvo za šolstvo in šport smo ponovno opozorili na problematiko v zvezi z izvajanjem
68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca. Ta namreč določa rok, v

katerem je potrebno uveljaviti določilo, po katerem je

potrebno na otroka zagotoviti najmanj 3m² notranje igralne površine. Dosledno izvajanje
zgoraj omenjenega določila bi v nekaterih občinah povzročilo zmanjšanje razpoložljivih
prostorskih kapacitet za otroke in posledično zmanjšanje števila vpisanih otrok v vrtce. Za
dodatno utemeljitev težav, s katerimi se bodo občine soočile, če se omenjeno določilo čim
prej ne spremeni je sekretariat skupnosti občine članice pozval, da odgovorijo na anketo,
kako in če se jim spremeni število vpisanih otrok v vrtec kot posledico omenjenega 68. člena
pravilnika. Problem, na katerega opozarjajo nekatere občine je tudi v tem, da bo težko
opraviti »korektne« jesenske vpise otrok, saj se v nekaterih okoljih lahko zgodi, da bodo
zaradi upoštevanja omenjenega normativa objavljena prosta mesta izjemno nizka, objaviti
prosta mesta brez upoštevanja normativa, pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo. V tem
trenutku namreč ne vemo, ali bo ministrstvo upoštevalo naš predlog in se spomnilo na
zagotovila ministra dr. Lukšiča na seji predsedstva SOS v Kranju. Nekatere občine
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predlagajo, da naj bi se objavilo razpise brez objave števila prostih mest. Občine naprošamo,
da nam izpolnjen vprašalnik, ki smo ga pripravili vrnejo do določenega roka. (JV)
PRAVILNIK O VPISIH OTROK
Na Skupnost občin Slovenije se mnogokrat obračajo občine članice z vprašanji, ali skupnost
razpolaga s podatki o tem, kako občine urejajo neko določeno problematiko. Mnogo občin se
je tako obrnilo na sekretariat SOS v zvezi z, na občinah sprejetimi pravilniki o vpisih otrok v
vrtce. Možnost sprejema omenjenega pravilnika omogoča 20. člen zakona o vrtcih . Večina
občin je omenjene pravilnike o vpisih otrok sprejela, zato je sekretariat pozval občine članice,
da posredujejo sprejete pravilnike v novo nastajajočo bazo podatkov občin članic. Občine, ki
svojih pravilnikov še niso posredovale, lahko to še vedno naredijo na naslov:
jasmina@skupnostobcin.si . (JV)
PROTEST K PREDLOGU ZAKONA O RDEČEM KRIŽU
Iz predloga zakona očitno izhaja in je jasno vidno, da se na lokalne skupnosti prenašajo
dodatne finančne obveznosti iz državne pristojnosti. MORS smo opozorili na predvideno
kršitev drugega odstavka 140. člena Ustave RS, ki določa, da lahko država z zakonom
prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih nalog
iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva. Glede na to, da je
dosedanja ureditev določala, da iz svojega proračuna sredstva za naloge, ki jih Rdeči križ
Slovenije opravlja kot javna pooblastila zagotavlja Republika Slovenije, gre za očiten prenos
nalog iz državne pristojnosti. MORS smo obvestili, da predlagani ureditvi odločno
nasprotujemo ter jih pozvali k umiku predlaganega člena. (JT)
NAPREDOVANJE URADNIKOV V NAZIVE
V delu Vlade RS je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju
uradnikov v nazive. Vlada Republike Slovenije je na 30. redni seji dne 4.6.2009 sprejela sklep,
s katerim je Ministrstvu za javno upravo med drugim naložila pripravo sprememb uredbe,
ki ureja napredovanje uradnikov v nazive in sicer z namenom zaostritve pogojev za
napredovanje v naziv prve stopnje. V skladu s predlagano spremembo uredbe tako uradnik
lahko napreduje v naziv »višji sekretar«, ko v nazivu iste stopnje doseže sedemkrat oceno
odlično. Taka ureditev pomeni dodatno zaostritev pogojev za napredovanje v najvišji
uradniški naziv, saj se po veljavni ureditvi za napredovanje v naziv prve stopnje zahteva pet
odličnih ocen ali šest ocen najmanj zelo dobro. Uradniški naziv »višji sekretar« je najvišji
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naziv v uradniški karieri, uradnik pa v tem nazivu opravlja najpomembnejše in
najzahtevnejše naloge, zato je določitev strožjih pogojev za napredovanje po mnenju Vlade
RS upravičena. V kolikor imate na predlog vlade kakšne pripombe oziroma stališča nam jih
posredujte čim prej na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (JT)
DAN IZPLAČILA PLAČ
V sekretariat SOS smo prejeli vprašanje glede dneva izplačila plač v občinah. Izplačevanje
plač določa Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09). V 22. Členu je tako določeno, da se
plača se izplačuje mesečno, nakazuje pa se najpozneje petnajsti dan v tekočem mesecu za
pretekli mesec. 134. člen Zakona o delovnih razmerjih pa v tretjem odstavku določa, da če je
plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. (JT)
FOTOGRAFIJE IZ 8. VELESLALOMA SOS
V prejšnji številki Tedenskih novic SOS smo vas seznanili o rezultatih Veleslaloma SOS.
Verjamemo pa, da že nestrpno pričakujete tudi fotografije iz snežnega dogodka izpod
Pohorja. Zato vas z veseljem obveščamo, da smo te tudi objavili na naši spletni strani
www.skupnostobcin.si pod rubriko galerija. Naj vas ob tej priložnosti še enkrat pozovemo,
da delite z nami vaše fotografije z dogodka in jih pošljite na info@skupnostobcin.si. Za vas
tudi pripravljamo Smučarske novice, kjer bodo na enem mestu zbrani vtisi in vsa dobra volja
izpod strmin Snežnega stadiona. (AJ)
ČESTITKA SOS NOVO IZVOLJENEMU MINISTRU
Skupnost občin Slovenije iskreno čestita prof. dr. Roku Žarniću k imenovanju za ministra,
pristojnega za okolje in prostor. Na skupnosti verjamemo, da bomo na poti, polni izzivov,
nedokončanih zgodb in predvsem številnih obveznosti, še nadalje dobro in uspešno
sodelovali, tako na področju lokalne samouprave kot tudi drugje. Verjamemo, da nas
povezujejo svetli pogledi v prihodnost in skrb za boljši jutri. (AJ)
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih predpisov:
Predlog

uredbe

dopolnitvah

o

Uredbe

spremembah
o

in V kolikor imate na predlog vlade kakšne

napredovanju pripombe oziroma stališča nam jih
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uradnikov v nazive

posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

Morebitna mnenja posredujte na

varnosti cestnega prometa ‐ Novo gradivo št. 2 ‐

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varnosti cestnega prometa ‐ prva
obravnava
Sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za varnost
prometa

V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
predlog

Zakona

dopolnitvah

o

Zakona

in Pripombe in mnenja posredujte do 24.

spremembah
o

Rdečem

križu februarja 2010 na elektronski naslov

Slovenije

miha.mohor@skupnostobcin.si .

predlog Zakona o motornih vozilih.

Morebitna mnenja posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ do 1.3. 2010
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ do
24.2.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakon o pravilih cestnega prometa
Æ pravilniki

Pripombe in mnenja posredujte na:

Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah ‐ iz področja občinskih redarskih službÆ do 1.3. 2010
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ do
24.2.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakona o javnih cestah

Morebitna mnenja posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Zakon o voznikih
Pravilnika o spremembah Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive

Morebitne pripombe čim prej pošljite na
jasmina@skupnostobcin.si

predlog Pravilnika o vodenju postopkov

Morebitne pripombe čim prej pošljite na
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priprave, posredovanja v sprejem in objave
javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih
programov

jasmina@skupnostobcin.si

POVPRAŠEVANJE OBČIN
GRADNJA ZAKLONIŠČ
Občina članica prosi za rešitev in delitev izkušenj preostalih občin glede problematike
gradnje zaklonišča za novo osnovno šolo:
občina je že pred časom prejela dokumente Ministrstva za obrambo, v katerih je navedeno,
da v primeru nadomestne gradnje, ni potrebno graditi zaklonišča. V smernicah za Občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN) pa so občini zapisali, da mora ta ʹʹojačiti prvo ploščo
oziroma zgraditi zakloniščeʹʹ. Občina tega v projektih za OPPN ni upoštevala in ni zgradila
zaklonišča, posledično je nato prejela s strani ministrstva negativno mnenje za OPPN.
Občina članica zato sprašuje, kakšne izkušnje imajo druge občine v zvezi z gradnjo zaklonišč
ali so jih te v minulih letih gradile oziroma jih imajo predvidene v načrtih za gradnjo šol
oziroma vrtcev, kjer bi se naj zgradila tudi zaklonišča.
Vljudno prosimo občine članice, da odgovor oziroma svoje izkušnje in ravnanja v takšnem
primeru posredujejo na elektronski naslov alenka.jarc@skupnostobcin.si !
Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo!
DRUŽINSKI POMOČNIK IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Občina članica se je na nas obrnila s prošnjo po rešitvi oziroma razjasnitvi naslednji dveh
dilem:
Družinski pomočnik:
Ker se spreminja »minimalna plača« in še niso znane podrobnosti drugih transferjev vezanih
na ta termin, se zastavlja vprašanje, kako naj občine ravnamo z izplačili za »družinskega
pomočnika«. (18i. člen –Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni
dohodek v višini minimalne plače… Delno plačilo za izgubljeni dohodek se usklajuje z rastjo
minimalne plače).
Ali bo dvig minimalne plače veljal tudi za družinske pomočnike?
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Zdravstveno zavarovanje občanov:
Iz pristojnega davčnega urada je v mesecu novembru občina članica prejela dopis, s katerim
ti obveščajo, da s 1.1.2010 uvajajo kontrolo rezidentskega statusa. To pomeni, da oddaja REK
obrazca ni možna, v kolikor podatek o rezidentstvu na obrazcu REK ne bo usklajen s
podatkom o rezidentstvu, ki je zaveden v davčnem registru.
Občina članica se je posledično v praksi srečala s problem:
občan, ki si na občini ureja zdravstveno zavarovanje je državljan Slovenije, v občini ima tudi
stalno prebivališče ter davčno številko (dokazilo iz davčnega urada) in tudi po kriteriju
dohodka ima pravico, da je zavarovan kot občan. Ko pa občina te podatke v REK obrazcu
preda, se zgodi (v nekaj primerih na mesec), da DURS ne sprejme REK obrazca (posledično
je s tem onemogočeno plačilo za vse upravičence), ker občan ni rezident. O tem so pristojni
na občini že opozorili DURS in prejeli odgovor, da za ta podatek obstaja obrazec, ki ga
državljani izpolnijo in podpišejo (praviloma gre za ljudi, ki so se selili med državami in tujce,
ki so si uredili državljanstvo, rezidentstvo pa ne). Na občini tako menijo, da gre ta pristojnost
DURS‐u, saj na občini nimajo pooblastil preverjati pravilnosti povezane z davčno
zakonodajo (razen državljanstva, stalnega prebivališča, davčne številke...).
Vljudno prosimo občine članice, da nam posredujejo odgovor oziroma svoje izkušnje in
ravnanja v takšnem primeru! Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo!
NAPOVEDNIK DOGODKOV
24.2. / DS ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V sredo, 24. februarja 2010 se bo sestala Delovna skupina za občinsko redarsko službo pri
SOS. Sestanek bo v prostorih Mestnega redarstva Ljubljana, Proletarska 1, 1000 Ljubljana, s
pričetkom ob 10.00 uri. Na dnevnem redu se bo med drugim obravnaval pregled stanja,
povezanega z uniformo občinskih redarjev, nadalje spremembe in predlogi za dopolnitev
ZVCP‐1 ter prenos podatkov iz registra voznikov.
26.2. / UDELEŽBA NA DELAVNICI ‘’MARJETICA’’
Vabimo vas na brezplačno mednarodno delavnico: Prvi koraki pri izvajanju projekta
ʹʹMarjeticaʹʹ, v organizaciji Pisarne Iva Vajgla.
Delavnica bo v petek, 26. februarja 2010, s pričetkom ob 10.00 uri v sejni sobi Hotela Betnava
v Mariboru.
Vabilo in program delavnice se nahajajo spodaj v priponki, prijavnice pa pošljite do srede 24.
februarja 2010 do 15.00 ure na elektronski naslov: ivo.vajgl‐office@europarl.europa.eu .
Projekt predstavlja oživitev podeželja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in
povečevanje deleža samooskrbe države z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi
9
Tedenske novice SOS / 15.2.‐ 19.2.2010
Št. 7

proizvodi. Na delavnici bo v imenu Skupnosti občin Slovenije sodelovala tudi županja
občine Slovenska Bistrica Irena Majcen.
Vljudno vabljeni!
Kontaktna oseba:
Nina Stankovič
Pisarna Iva Vajgla
Evropski parlament
Svetozarevska 6
2000 Maribor
nina.stankovic@zares.si
+38640713040
Vabilo

Program Urnik Prijavnica

10.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Vabimo vas na III. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo
v sredo, 10. marca 2010, s pričetkom ob 9.00 uri, v hotelu MITRA‐ PTUJ, Prešernova ulica 6.
Ptuj, (Salon Alojzije Strauss).
S posvetom občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim ponujamo
priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. K sodelovanju smo kot
predavatelje povabili posamezne strokovnjake, predstavnike občin in skupnih občinskih
uprav.
Vljudno vabljeni, da se predavateljem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.
Več informacij v vabilu in prijavnici!
10.3. / ZAKONODAJNE NOVOSTI S PODROČJA DELA DOK
Vabimo vas na brezplačen seminar v organizaciji Direktorata za organizacijo in kadre
Ministrstva za javno upravo, na katerem bodo predstavili zakonodajne in sistemske novosti s
svojega delovnega področja:
‐ pripravništvo in usposabljanje pripravnikov
‐ spremembe plačnega sistema v javnem sektorju
‐ priprava in predložitev kadrovskih načrtov
‐ metodologija obračuna in izplačila plač v javnem sektorju
Seminar bo 10. marca 2010 ob 9.00 uri v konferenčni dvorani na Langusovi 4/l, Ljubljana.
Prijavita se lahko do 2 udeleženca iz posamezne občine na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si ali na tel. št. 01/478 18 11.
Več informacij v

VABILU!
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10.3. / DELOVANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
Napovedujemo problemsko okroglo mizo z naslovom Delovanje ljubiteljskih kulturnih
društev v občinah / Problemi in nove možnosti. Okrogla miza se bo odvijala v sklopu
naslednjih vsebinskih zadev: Predstavitev Zakona o javnem skladu RS za kulturne
dejavnosti – Nove možnosti za lokalne skupnosti (predstavitev novosti za občine, naloge
občin in javnih skladov, prostorska problematika v občinah), Spremembe in dopolnitve
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 4/2010‐ZUIK) (predstavitev
sprememb in dopolnitev pomembnih za občine, novosti s področja javnih razpisov in
pozivov); Financiranje kulturnih društev iz proračuna lokalnih skupnosti in proračuna
javnega sklada za kulturne dejavnosti; Plačevanje avtorskih pravic SAZAS‐u v okviru
delovanja ljubiteljskih kulturnih društev. Vabilo in prijavnica sledita tekom naslednjih dni.
16.3. / 16. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Najavljamo 16. redno sejo predsedstva SOS, ki bo 16. marca 2010. Natančen termin in kraj
seje, kot tudi dnevni red vam bomo sporočili v naslednjih dneh.
18.3. / INFORMATIVNI DAN – ČRPANJE EU SREDSTEV V PRAVOSODJU
Z namenom izboljšanja črpanja EU sredstev Ministrstvo za pravosodje RS v sodelovanju z
Evropsko komisijo organizira informativni dan glede črpanja EU sredstev iz programov na
področju pravosodja, ki bo potekal v Centru Evropa na Dalmatinovi ul. 4 v Ljubljani, dne
18.3.2010 med 9. in 16.uro.
Na informativnem dnevu bosta predstavnika Evropske komisije predstavila programe in
razpise, na katere se lahko prijavijo NEVLADNE ORGANIZACIJE, JAVNE in PRIVATNE
ORGANIZACIJE, UNIVERZE, RAZISKOVALNI INŠTITUTI, NACIONALNE in LOKALNE
OBLASTI, SODIŠČA, DRŽAVNA TOŽILSTVA, MEDNARODNE ORGANIZACIJE ter
OSTALE NEPROFITNE ORGANIZACIJE, ki se ukvarjajo s področji, ki se lahko financirajo iz
programa Temeljne pravice in pravosodje.
V prilogi se nahaja osnutek programa, ki bo objavljen tudi na spletni strani www.mp.gov.si
in h kateremu bodo pravočasno dodana še nekatera gradiva za čim boljše spremljanje
predstavitev na informativnem dnevu.
Možnost postavljanja vprašanj kot tudi tolmačenje v slovenski jezik bosta zagotovljena.
Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave pošljite do zapolnitve mest na e‐naslov
eu.mp@gov.si.
Vljudno vabljeni!

OSNUTEK PROGRAMA

23.3. / TEMELJNO USPOSABLJANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vabimo vas k udeležbi na Temeljnem usposabljanju za trajnostni razvoj. Usposabljanje bo v
sodelovanju Skupnosti občin Slovenije in Andragoškega centra Slovenije, kjer so pripravili
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program usposabljanja, izvedeno v drugi polovici marca v obliki štirih delavnic (uvod v
torek, 23.3., terenski del v petek in soboto, 26.‐27.3. in zaključek v torek, 13.4.2010).
Vabljeni ste zlasti tisti, ki se že srečujete s pojmom »trajnost«, »razvoj«, vodje občinskih
uprav, načrtovalci posegov v prostor ter odgovorni za varstvo okolja in družbene dejavnosti.
Usposabljanje je brezplačno, število mest je omejeno, prijavnica je v priponki.
Vljudno vabljeni!
VABILO
PRIJAVNICA
31.3. / VSE O LOKALNIH VOLITVAH 2010!
Vabimo vas k udeležbi na delovnem posvetu z naslovom Vse o lokalnih volitvah 2010. Na
dnevnem redu bodo naslednje teme:
¤Pregled zakonodaje s področja lokalne samouprave 2006‐2010 za uskladitev statuta občine,
poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora
¤ Pregled zakonodaje s področja lokalnih volitev 2006‐2010 za uskladitev predpisov s
področja volitev
¤ Določitev rokovnikov za sprejem pravnih aktov do izteka mandata in za izvedbo volitev
(spremembe statutov, poslovnikov, določitev volilnih enot, določitev volišč, imenovanje
volilnih komisij idr.)
¤ Kandidiranje v občinski svet, za župana in v ožje dele občine (krajevne, vaške in četrtne
skupnosti) s poudarkom na podpori volivcev (število potrebnih podpisov) in načelu
enakomerne zastopanosti spolov
¤ Pristojnosti in sestava volilnih komisij in volilnih odborov ter sredstva za njihovo delo
¤ Volitve v novo nastalih občinah. Vabilo in prijavnica sledijo v začetku tedna.
19.4. / SODELOVANJE Z ZAHODNIM BALKANOM
Ministrstvo za okolje in prostor 19. in 20. aprila 2010 v Mariboru organizira transnacionalno
konferenco z naslovom Potenciali za teritorialno sodelovanje z Zahodnim Balkanom.
Konferenca bo odgovorila na vprašanja, kaj so to razvojni potenciali in kako te razvojne
potenciale izkoristiti. Dodatne informacije o dogodku ter program konference bodo
objavljeni v začetku marca 2010. Več o konferenci si lahko preberete tukaj. (vir: Programi
teritorialnega sodelovanja – novice).
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69. SEJA VLADE RS, 18.02.2010
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETI 2010 IN 2011
Vlada RS je sprejela obrazložitev Proračunov RS za leti 2010 in 2011.
Na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti morajo po sprejemu
proračuna v Državnem zboru Republike Slovenije in njegovi objavi v Uradnem listu RS
predlagatelji finančnih načrtov v skladu z Zakonom o javnih financah pripraviti in dopolniti
obrazložitve svojih finančnih načrtov in jih uskladiti s sprejetim proračunom.
Skladno z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti je Ministrstvo za
finance pripravilo redakcijo obrazložitev Proračunov RS za leti 2010 in 2011. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOVO POVABILO °
NAČRTI PORABE ZA KORIŠČENJE DELEŽA SREDSTEV OBČINE 23. ČLEN
(ZFO‐1)
Predmet povabila: oddaja načrta za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje
investicij za leto 2010.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški:
‐ Stroški nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta,
‐ Stroški predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije,
‐ Stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
‐ Stroškov gradbenega nadzora,
‐ Drugi upravičeni stroški, opredeljeni v navodilih organa upravljanja sredstev
kohezijske politike ali v pogodbi o sofinanciranju s strani državnega proračuna.
Rok za oddajo načrtov porabe: do 1. 6. 2010. Več info TUKAJ.
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ŠE AKTUALEN POZIV °
SOFINANCIRANJE
OPERACIJ
IZ
ʹʹREGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMIʹʹ

PREDNOSTNE

USMERITVE

Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
‐ so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;
‐ so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
‐ so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
‐ nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
‐ temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
‐ so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo:
a) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu
2010:
2011 in 2012:
1. rok: 26.2.2010,
5. rok: 27.8.2010
2. rok: 26.3.2010
6. rok: 29.10.2010
3. rok: 30.4.2010
7. rok: 28.1.2011.
4. rok: 28.5.2010
Več info TUKAJ.
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MEDNARODNE NOVIČKE
NAČRT ZA OKOLJSKO ZAŠČITO POREČJA DONAVE
V torek so se na Dunaju sestali ministri, pristojni za upravljanje z vodami iz držav, ki si delijo
porečje reke Donave (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna gora, Hrvaška,
Nemčija, Madžarska, Moldavija, Romunija, Srbija, Slovenija in Ukrajina) in so skupaj z
Evropsko komisijo sprejeli ti. Donavsko deklaracijo. Srečanje je pripravila Mednarodna
komisija za varstvo reke Donave (ICPDR), ki ji Slovenija letos predseduje, udeležil pa se ga je
tudi minister za okolje in prostor prof. dr. Roko Žarnić. Načrt upravljanja s porečjem Donave
vsebuje konkretne ukrepe, ki jih je potrebno uresničiti do leta 2015, da bi izboljšali stanje
Donave in njenih pritokov. Minister Žarnić je poudaril, da gre za celovit premik v izboljšanju
čezmejnega sodelovanja, za odgovorno upravljanje z vodnimi viri na regionalni ravni. Zelo
pomemben prispevek k povečanju kakovosti življenja v najbolj mednarodnem porečju na
svetu je zmanjševanje poplavne ogroženosti. Pripravo Donavske strategije v letu 2010 vidi
Slovenija kot izjemno priložnost in izziv za uresničitev sinergij med okoljem in razvojem s
sodobnimi čezmejnimi projekti, ki bodo prispevali k večji blaginji v skupnem povodju. (vir:
MOP)
STANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V SLOVENIJI
Delovna skupina za univerzalni periodični pregled, ki deluje v okviru Sveta OZN za
človekove pravice, sprejela poročilo o interaktivnem dialogu s Slovenijo, ki je potekal 16.
februarja. Slovensko delegacijo je vodil minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar. Poročilo
zajema opis ukrepov na področju človekovih pravic v Sloveniji v zadnji mesecih, komentarje
prisotnih držav članic OZN, vključno z njihovimi priporočili za nadaljnjo krepitev stanja
človekovih pravic. Slovenija je bila deležna pohval glede izgradnje pravnega okvira varstva
človekovih pravic v državi in mednarodnih aktivnosti, predvsem na področju zaščite pravic
in izobraževanja za človekove pravice. Zataknilo pa se je predvsem pri problematiki t.i.
izbrisanih, trgovanju z ljudmi ter na zagotavljanje pravic pripadnikom romske in drugih
etničnih skupnosti. (vir. MZZ, AJ)
ODPRTJE DVEH POGLAVIJ S HRVAŠKO
Slovenija je podala soglasje za odprtje poglavij 13 – ribištvo in 27 – okolje po vsebinsko
zahtevnih in dolgotrajnih pogajanjih znotraj sedemindvajseterice, ki so v zadnjih dveh
mesecih pripeljala do rešitev, s katerimi je zavarovala svoje vitalne interese. Slovenija je
dobila ustrezna zagotovila, da bodo obravnavana in rešena vprašanja implementacije
ribolovnega dela Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju Prav tako Hrvaška ne bo
smela izvajati svoje Zaščitne ekološko‐ribolovne cone za države članice EU do
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implementacije razsodbe arbitražnega sodišča, ki bo določila potek meje in razmejitev
morskih pasov v Severnem Jadranu. Odprtje poglavij pomeni, da se bo na osnovi skupnih
evropskih izhodišč Hrvaška v teh dveh poglavjih lahko začela pogajati z EU. Slovenija bo v
procesu pogajanj vztrajala na izpolnitvi hrvaških zavez. (vir: MZZ)
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