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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
POBUDA SOS O PRENOSU PLAČ V VRTCIH
Na Skupnosti občin Slovenije smo dosegli premik, da je Ministrstvo za šolstvo in šport
obravnavalo pobudo, v kateri smo predlagali, da ministrstvo pripravi možne modele
prenosa plač zaposlenih v vrtcih na državni proračun ter posledično skupaj z Ministrstvom
za finance, tudi možne izračune finančnih posledic tega prenosa. Prav tako smo predlagali,
da v nadaljevanju, ko bodo možne rešitve in finančne posledice znane, Skupnost občin
Slovenije skupaj z ministrstvom organizira srečanje, na katerem bi te modele skupaj z vsemi
občinami preverili in uskladili.
Iz Ministrstva za šolstvo in šport smo prejeli odgovor, da to skupaj z Ministrstvom za finance
že pripravlja izračune potrebnih sredstev za prenos stroškov dela zaposlenih v vrtcih na
državni proračun. Prav tako navajajo, da gre pri prenosu plač za korenito sistemsko
spremembo, za uveljavitev katere bo treba spremeniti predvsem Zakon o financiranju občin,
zato navedene spremembe ne bodo mogoče prej kot v letu 2012.
Na Skupnosti občin Slovenije se bomo še naprej zavzemali za omenjeno pobudo in bomo ob
morebitni neaktivnosti akterjev pristojna ministrstva nanjo tudi opozorili ter primero in hitro
reagirali.
NOVELA ZAKONA O VRTCIH
V ponedeljek sta se predstavnici Skupnosti občin Slovenije udeležili zadnjega usklajevalnega
sestanka na Ministrstvu za šolstvo in šport, kjer so obravnavali novelo Zakona o vrtcih.
Navkljub že večinsko usklajenemu besedilu novele zakona je po zadnjem usklajevalnem
sestanku prišlo do nekaterih napačnih razumevanj ter interpretacij nekaterih členov zakona,
ki so zahtevali dodatno usklajevanje. Na samem sestanku so bile razčiščene še nekatere
odprte dileme, ki so predvsem produkt slabega razumevanja nekaterih predlaganih
sprememb zakona. Predstavnici skupnosti sta opozorili še na nekaj slabo zapisanih rešitev,
ki pa jih bo mogoče, kot je povedala državna sekretarka Alenka Kovšca spremeniti tekom
same procedure. (JV)
KOMISIJA ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE
V Kopru se je v četrtek sestala Komisija za proračun in javne finance in obravnavala
problematiko zbiranja oz. pridobivanja podatkov o realnih stroških občin v letu 2009 za
potrebe pogajanj o višini povprečnine. Članice in člani komisije so namreč ocenili, da bo
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Ministrstvo za finance pričelo z razpravami o rebalansu proračuna, ki pa ne bo pozitiven,
temveč se bo gibal v smeri zmanjševanja nekaterih sredstev. Na to pa se mora skupnost
temeljito pripraviti z ustreznimi podatki. Govorili so še o prenosu infrastrukture javnih
gospodarskih podjetij ter o izkušnjah, ki jih občine imajo ter ocenili, da procedura prenosa in
rešitve iz zakona občinam prinašajo nova dela in nove stroške. Prav tako so problematizirali
zakon o DDV‐ju, saj je ta občinam povzročil dodatno delo, administriranje in otežil
likvidnostno situacijo. Prav tako so sooblikovali poziv ministrstvu za finance, naj skozi
priročnike o pripravi občinskih proračunov občinam ne nalagajo dodatnih formalizmov in
jih silijo v spremembe običajnih praks, ki pa niso pogojene s spremembami zakonov – npr.
sprejemanje zaključnih računov. (JV)
PREDLOG ZPDUP ‐ USKLAJEVANJE
Dne 10.12.2009 je Vlada RS na svoji 58. seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila
besedilo Predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ter ga poslala v
obravnavo Državnemu zboru. Prav tako je v Poročevalcu DZ št. 170 z dne 29.12.2009 bil
objavljen čistopis Predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč (ZPDUP)
‐ prva obravnava ‐ EPA 805‐V.
V četrtek dne 04.02.2010 so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali s predstavniki
Ministrstva za gospodarstvo (MG) na temo predloga ZPDUP, ki se nahaja v procedure v
Državnem zboru RS. Na MG priznavajo, da predlog zakona ni popolnoma ustrezen oziroma
usklajen s strokovno javnostjo in dodajajo, da ne bi bilo smotrno sprejeti “slab” zakon. SOS
stoji na stališču, da pogrebna dejavnost ne more biti popolnoma prepuščena prostemu trgu
saj gre za dejavnost posebnega družbenega pomena. Predvsem mora biti natančno
opredeljen ter zagotovljen (koncesionar) prvi prevoz pokojnika oziroma dežurna služba za
prvi prevoz ter dostojen minimalen pokop. S sprostitvijo trga bi lahko prišlo do znižanja
minimalnih standardov, kar je nedopustno.
Neposredno po omenjenem sestanku je potekala tudi nujna seja Odbora za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj pri DZ, kjer je pod 1. točko dnevnega reda bil obravnavan
predlog ZPDUP. Na omenjenem odboru je že uvodoma bil podan predlog, da so o predlogu
zakona ne razpravlja in se predlaga Odboru za gospodarstvo, da se obravnava, ki je bila
predvidena dne 10. 02. prestavi. Kljub predlogu so prisotni izvedli razpravo v kateri je
predstavnik Skupnosti občin Slovenije podal pripombe ter predloge za spremembo predloga
zakona s katerimi so se vsi prisotni, vključno z direktorjem Direktorata za notranji trg pri
MG dr. Petrom Vrtačnikom, strinjali. Na koncu je bilo dogovorjeno, da bo seja Odbora za
gospodarstvo prestavljena ter, da SOS v sodelovanju z MG pripravi amandmaje k
obravnavanemu predlogu zakona. (SP)
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OBČINAM PREPUŠČENI PREVOZI OTROK
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v petek, 5. februarja na pobudo
Mestne občine Novo Mesto sestali na temo problematike financiranja vzgoje in izobraževanja
v občinah v skladu z ZOFVI v okviru poti/prevozov otrok v šolo. Prisotni so se strinjali, da je
na tem področju nujno potrebno narediti premik, saj resnost problematike teži k enotnem
obravnavanju. Predvsem določilo 56. člena Zakona o osnovni šoli, ki določa brezplačne
prevoze učencev se po občinah tolmači različno. Narekuje namreč, da se o načinu
brezplačnega prevoza šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Prisotni so se strinjali, da
s tem, ko zakon dopušča možnost dogovora, mnogim občinah prinaša ne malo težav. Drugi
problem predstavljajo otroci s posebnimi potrebami, ki imajo prav tako pravico do
brezplačnega prevoza in to ne glede na oddaljenost, ter tisti otroci, ki so vključeni v socialno‐
varstvene zavode, kateri pa niso podvrženi osnovnošolski zakonodaji. Na Skupnosti občin se
zavedamo, da se tako kompleksna problematika ne more na občinski ravni tolmačiti
različno, zato bomo pozvali pristojna ministrstva k pojasnitvi navedenih problemov. (AJ)
8. TRADICIONALNI VELESLALOM SOS
Na Skupnosti občin Slovenije se lahko pohvalimo, da znamo združevati in povezovati
različne zadeve in pri tem dosegati multiplikativne učinke… Tako smo se pri izvedbi 8.
veleslaloma SOS povezali z organizatorji »Olimpijskega mesta«, združili moči in za vse
vabljene na 8. veleslalom SOS z veseljem predstavljamo razširjen in bogatejši program, ki
prejšnjega spreminja le v uri zamika začetka tekmovanja, vse ostalo pa je za isto ceno
vključeno v ponudbo. Zato, spoštovane(i) županje, župani, svetnice, svetniki, zaposleni v
občinskih in mestnih upravah ne pozabite se prijaviti na 8. tradicionalni veleslalom SOS.
Petek, 12. februar se ne neizbežno približuje, Pohorske strmine so zasnežene in pripravljene,
zato ekipe in posamezniki pričnite s treningi, kajti nagrade za najboljša mesta že čakajo.
Vabljeni tudi navijačice in navijači!
Vse informacije o poteku tekmovanja, kategorijah in načinu prijave v VABILU, PROGRAMU
in PRIJAVNICAH!
AKCIJA NAJ SNEŽAK
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se že odzvali povabilu k akciji Naj snežak. Do sedaj smo prejeli
že osem snežakov iz občin: Kamnik, Žirovnica, Maribor, Šmartno pri Litiji, Šentjur,
Radovljica, Lenart in Zreče. Naj vas spomnimo, da akcija Naj snežak še vedno poteka. Bodite
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kreativni, povabite k sodelovanju kulturno‐umetniška društva, zaposlene v občinskih
upravah, šole, vrtce, zimske službe ali kogarkoli, ki bo postavil ali pomagal postaviti
snežaka. Le tega je potrebno nato fotografirati z županjo ali županom občine, fotografijo pa
poslati na info@skupnostobcin.si. Prispele fotografije objavljamo na naši spletni strani
www.skupnostobcin.si (desno kliknite gumb: Glasujte za Naj snežaka), kjer lahko z ocenami
(zvezdicami) od 1‐5 ocenite snežake. Zima nam te dni ponuja res vse možnosti za zimske
radosti, zato pohitite in postavite svojega junaka, junakinjo, družino, skupino…! Naj le
dodamo, da sneg ni pogoj, zato prepustite svoji domišljiji prosto pot. Vabilo
ZAZNAMBA SPOMENIKOV V ZK
Iz Ministrstva za kulturo smo prejeli dopis, v katerem pojasnjujejo zaznambo pravnega
statusa nepremičnih spomenikov v zemljiško knjigo. Hkrati pozivajo občine, da upoštevajo
navedena navodila pri pripravi aktov o razglasitvah za kulturne spomenike lokalnega
pomena. Več o navodilih v dopisu.
TOČKOVANJE STANOVANJ
Davčni urad RS nam je posredoval pojasnilo v zvezi z pristojnostjo za točkovanje stanovanj
in stanovanjskih hiš za namene določitve davčne osnove davka od premoženja. Glede na
neurejeno in zastarelo zakonodajo na predmetnem področju, je v dopisu podana praksa v
zvezi s točkovanjem. Dopis si preberite tukaj.

TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih predpisov:
Uredba

o

spremembah

in

dopolnitvah Pripombe pošljite na

Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 ‐ Predlog uredbe o dopolnitvi
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju
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2007–2013
V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Zakon o pravilih cestnega prometa

Pripombe in mnenja posredujte do 1. marca
2010 na elektronski naslov

Æ pravilniki

Zakon

o

miha.mohor@skupnostobcin.si .

spremembah

in

dopolnitvah Pripombe in mnenja posredujte do 1. marca
2010 na elektronski naslov

Zakona o javnih cestah

miha.mohor@skupnostobcin.si .
V vladni proceduri:
Predlog uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Morebitna mnenja posredujte na
Programa

razvoja

podeželja

Republike jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Slovenije za obdobje 2007‐2013 v letih 2010‐
2013.
Predlog

uredbe

o

spremembah

in Morebitna mnenja posredujte na

dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
okoljske

ukrepe

iz

Programa

razvoja

podeželja za Republiko Slovenijo 2004‐2006
v letih 2009 – 2010.
Predlog

zakona

o

spremembah

in Morebitna mnenja posredujte na

dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
prometa ‐ prva obravnava
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POVPRAŠEVANJE OBČIN
PLAČILO

NUJNIH

DELEŽEV

PRAVNIM

NASLEDNIKOM

ČLANOV

AGRARNIH SKUPNOSTI
Občina članica SOS se je obrnila na nas s prošnjo za pomoč pri pridobitvi mnenj drugih
občin, ali se srečujete s podobnimi problemi, kot jih povzemamo v nadaljevanju. V zvezi z
dedovanjem deležev pravnih naslednikov članov ponovno vzpostavljenih agrarnih
skupnosti je občina v sodni praksi zasledila stališče, da v primeru, ko določeni (ali vsi)
dediči, ki niso člani agrarne skupnosti (in zato ne morejo dedovati deleža svojega
pravnega prednika v agrarni skupnosti v naravi), ta delež postane last občine na območju
katere se nepremičnine nahajajo, dediči pa lahko zahtevajo izplačilo nujnega deleža od
občine v gotovini. Zastavlja se vprašanje, kako naj občina izplača deleže v gotovini, če za to
nima predvidenih in rezerviranih stroškov v proračunu. Situacija, ki jo vzpostavlja ZPVAS
je po mnenju občine članice SOS nesprejemljiva, saj občini nalaga nepredvidljive finančne
obveznosti, za katere niso predvidena nobena sredstva (kot je to določeno v ZDen), poleg
tega pa je te obveznosti v proračunu občine vnaprej težko opredeliti. Občine prosimo, da
nam sporočite, ali ste se s podobnim primerom srečali tudi pri vas. Odgovore pošljite na
sasa@skupnostobcin.si do ponedeljka, 15. februarja. V kolikor se tudi druge občine srečujete s
temi problemi, bo SOS verjetno sprožil ustrezne postopke za dopolnitev zakona tako, da bi
natančno določal postopek in zavezanca za odplačilo nujnih deležev. Več… (SK)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
9.2. / KOMISIJA ZA KULTURO
Komisija za kulturo pri SOS se je sestala danes, v torek, 9. februarja v Mestni občini Celje, z
namenom uskladitve programa dela komisije v letu 2010.
10.2. / KOMISIJA ZA E‐POSLOVANJE
V sredo 10. februarja 2010 ob 10.00 uri se bo sestala Komisija za e‐poslovanje pri SOS, v sejni
sobi Mestne občine Ptuj (Mestni trg 1). Dnevni red bo predvidoma sestavljen iz predstavitve
rezultatov razpisa e‐vsebine in e‐storitve; predstavitve projekta 3d javne razgrnitve; poročila
s konference Informatika v javni upravi ter točke razno. Prosimo, da potrdite prisotnost na e‐
mail: sasa.kek@skupnostobcin.si .
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10.2. / VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV
Obveščamo vas, da Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
organizira v sredo, 10. februarja 2010,
VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV,
na katerem bo minister dr. Henrik Gjerkeš s sodelavci spregovoril o aktivnostih Vlade RS pri
pripravi pokrajinske zakonodaje ter o aktualnih temah s področja črpanja evropskih sredstev
in regionalnega razvoja. Srečanje, ki se bo pričelo ob 10. uri, bo potekalo v Kongresnem
centru na Brdu pri Kranju, dvorana Grandis.
10.2. / SEMINAR DDV PO LETU 2010
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s podjetjem Abeceda svetovanje d.o.o. vabi na
seminar: »DDV V LETU 2010 TER DAVČNI VIDIK PRENEHANJA SREDSTEV V
UPRAVLJANJU«, ki bo v sredo, dne 10.02.2010, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Visoke
računovodske šole, Stegne 21/c, Ljubljana (2. nadstropje).
S 1.1.2010 smo začeli uporabljati nov ZDDV‐1b in Pravilnik o izvajanju ZDDV. Na posvetu
bodo podrobneje predstavljene prve izkušnje in vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z njuno
uporabo. Pozornost bomo namenili tudi davčnim posebnostim pri prenosu sredstev v
upravljanju. Več o tematikah, ki bodo obravnavane na seminarju, si lahko preberete v vabilu,
prijavnica pa je dosegljiva tukaj.
12.2. / AKTUALNI RAZPISI SVLR
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in podjetjem OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o. vabi na seminar z
naslovom: »AKTUALNI RAZPISI SVLR«. Seminar bo v petek, 12. februarja 2010 s
pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Emona efekta, Stegne 21, 1000 Ljubljana – Predavalnica H
(zemljevid, parking).
Vsebina programa bo potekala v sklopu naslednjih razpisov:
•

Povabilo k oddaji načrtov porabe v skladu s 21. in 23. členom Zakona o financiranju
občin / Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007‐2013
za obdobje 2010‐2012
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•

3. javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s
Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007‐2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Prijavnica in vabilo!
12.2. / 8. VELESLALOM SOS
Vabljeni županje, župani, svetnice, svetniki ter zaposleni v občinskih in mestnih upravah kot
tudi ministrice, ministri, poslanke, poslanci ter funkcionarji in drugi zaposleni v državni
upravi na 8. tradicionalni veleslalom SOS, ki bo v petek 12. februarja 2010 na strminah
Snežnega stadiona v Mariboru, s pričetkom ob 15.30 uri. Skupaj bomo navijali in se razgibali,
po končanem tekmovanju pa tudi poveselili, zato si rezervirajte termin za druženje na
zasneženih pohorskih strminah. Vabljeni tudi navijačice in navijači!
Vse informacije o poteku tekmovanja, kategorijah in načinu prijave v vabilu!
VABILO in PRIJAVNICE
Se vidimo na 8. tradicionalnem veleslalomu SOS!
12.2. / USTAVIMO REVŠČINO TAKOJ!
Vabimo vas na otvoritveni dogodek ob Evropskem letu boja proti revščini in socialni
izključenosti 2010, pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter
Državnega sveta RS.
Srečanje, ki poteka pod geslom ʹʹUSTAVIMO REVŠČINO TAKOJ!ʹʹ, bo 12. februarja 2010 ob
10.00 uri v prostorih Državnega sveta RS.
Udeležbo potrdite na e‐naslov: maja.pintar1@gov.si , kamor dopišite svoje osebne podatke.
Več informacij v priponkah spodaj! Vljudno vabljeni!
VABILO
PROGRAM
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
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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.
23.03. / TEMELJNO USPOSABLJANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije vabi na
Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj, ki bo v drugi polovici meseca marca (23. v
Ljubljani, 26. in 27. v Rakovem Škocjanu, 13. aprila v Ljubljani). Vaša prizadevanja za
odgovorno ravnanje bodo na Andragoškem centru Slovenije podprli z usposabljanjem, ki bo
spodbudilo učinkovito ukrepanje in podalo konkretne zglede zanj. Usposabljanje bo
brezplačno, udeleženci boste pokrili le strošek svojih prevozov in ene nočitve s hrano
(terenski del usposabljanja). Usposabljanje bo potekalo ob spoznavanju pojma trajnosti,
primerov, ki jih boste v obravnavo ponudili udeleženci in trajnostnih rešitev, ki jih bomo
iskali skupaj s predavatelji oz. avtorji programa: prof.dr. Boštjan Anko, prof.dr. Alenka
Gaberščik, mag. Vida Ogorelec Wagner, Matjaž Mastnak, univ.dipl.ing.gozd. ter dr. Nevenka
Bogataj. Vse udeleženke in udeleženci bodo na usposabljanju prejeli gradivo. Vabila s
programom boste prejeli v prihodnjih dneh. Število mest za prvo tovrstno usposabljanje v
Sloveniji je omejeno na 15, zato zainteresirane že vabimo k prijavam na e‐naslov:
mateja.pecar@acs.si, za več informacij pa lahko pokličete na 01 5842 579.
19.04. / 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).
67. SEJA VLADE RS, 04.02.2010
POGAJALSKA IZHODIŠČA ZA USKLAJEVANJE PREDLOGA ZSPJS
Vlada RS je sprejela pogajalska izhodišča za usklajevanje besedila sprememb in dopolnitev
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pooblastila vladno pogajalsko skupino, da se z
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reprezentativnimi sindikati javnega sektorja usklajuje o besedilu sprememb in dopolnitev
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs je
vlada pooblastila, da v njenem imenu z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpiše
izjavo o stopnji usklajenosti besedila sprememb in dopolnitev zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Pogajalska izhodišča so dostopna na
spletni strani MJU (Vir: Vlada RS)
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH
Vlada RS je določila besedilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih
ter ga pošilja Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem postopku.
Poglavitni cilj predlaganega zakona je zagotovitev nadaljnje kakovosti predšolske vzgoje v
javnih vrtcih ter povečanje dostopnosti predšolske vzgoje za starše. Dostopnost vrtca je še
posebej otežena v okoljih, v katerih se srečujejo s povečanim priseljevanjem in s tem
povezano demografijo, zato je v zakon vključeno posebno poglavje, s katerim se opredeljuje
zagotavljanje zmogljivosti vrtcev.
Cilj predlaganega zakona je tudi odprava administrativnih ovir za javne zavode, tako da
zakon zaradi specifike vpisnega postopka otroka v vrtec rešuje posamezna vprašanja
postopka, v primeru, kadar je vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest. Z uresničitvijo
tega cilja se bodo postopki v vrtcih poenostavili, pri čemer pa se ohranja že doseženi
standard pravne varnosti staršev pri vodenju in odločanju o postopkih sprejema otrok v
vrtec.
Temeljni namen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih je torej
dograditev sedanjih določb, na podlagi katerih morajo občine pravočasno zagotoviti
zadostne zmogljivosti v vrtcih oziroma dodatna prosta mesta, ko se pojavi zadosti staršev, ki
želijo otroka vključiti v vrtec, vendar občina nima dovolj zmogljivosti, ter dograditev določb,
s katerimi se ureja postopek vpisa in vključitve otrok v vrtec. Zakon z vidika spoštovanja
načela sorazmernosti zbiranja osebnih podatkov v vrtcih opredeljuje dve ločeni evidenci, ki
ju vodijo vrtci, in sicer posebej za vpisane otroke in posebej za vključene otroke. (Vir: Vlada
RS)
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NOVIČKE DRUGIH
EVRO KLJUČI ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI
Mestna občina Ljubljana obvešča občine članice SOS o standardiziranih ključavnicah, s
katerimi so opremljeni objekti namenjeni osebam z oviranostmi. Evro ključavnice so
standardizirane od leta 1986, z njimi pa so opremljeni objekti skoraj po vsej Nemčiji, Avstriji
Švici in se v nekaterih evropskih državah. Ti objekti so predvsem dvigala in razne dvižne
ploščadi ter invalidske sanitarije v javnih zgradbah, na avtocestnih počivališčih bencinskih
črpalkah železniških postajah, šolah, rekreacijskih objektih, oddelkih trgovin ipd. Ta rešitev
zagotavlja dostop le omejeni skupini oseb, ki potrebujejo posebno opremo in ustrezno
dostopnost za gibanje z invalidskim vozičkom. MOL je s pričetkom uvajanja rešitve dostopa
do objektov namenjenih osebam z oviranostmi nabavila 300 evro ključev in jih razdelila
invalidskim organizacijam ki združujejo osebe z gibalnimi oviranostmi in delujejo na
območju MOL. V bodoče pa naj bi bila to domena posamezne invalidske organizacije. Svet za
odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir v soglasju z Nacionalnim svetom
invalidskih organizacij Slovenije apelira na vse občine v Sloveniji, naj sledijo temu zgledu.
Ker so na MOL z iskanjem dobavitelja ki je bil pripravljen predmetne ključavnice in ključe
zagotoviti, porabila nemalo časa in energije, v svojem pismu navajajo izvajalca, ki to lahko
ponudi, hkrati pa dodajajo, da to ne pomeni, da vam lokalni dobavitelj oz. Izdelovalec
ključev ni sposoben zagotoviti dobave le‐teh. Več… (SK)
COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
CMEPIUS‐a (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja)
obvešča, da se bliža rok (19. 2.2010) za oddajo vlog za Comenius Regio partnerstva, kamor se
lahko prijavijo lokalne in regionalne oblasti (to velja za območne enote ZRSŠ in oddelke za
izobraževanje ali družbene dejavnosti občin) z vlogo v šolskem izobraževanju, ki
koordinirajo projekt znotraj svojih regij. Comenius Regio partnerstva morajo vključevati
partnerske regije iz dveh držav, ki sodelujeta v programu Vseživljenjsko učenje; pri tem
mora biti ena sodelujoča regija iz države članice EU.
Razpis je objavljen na spletni strani : http://www.cmepius.si/razpisi/llp10.aspx
Prijavnice so dosegljive tukaj: http://www.cmepius.si/razpisi/com10.aspx
Kontaktna oseba:
Urša BAJŽELJ
T: +386‐1‐586‐42‐52
F: +386‐1‐586‐42‐31
E: ursa.bajzelj@cmepius.si
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W: http://www.cmepius.si
RAZPIS MLADIM ZA PRIPRAVO GLEDALIŠKE PREDSTAVE
Zavoda PIP je objavil obvestilo, v katerem pozivajo vse zainteresirane o javnem natečaju za
dramsko besedilo za gledališko predstavo, ki obravnava problematiko mladih na zabaven /
komičen /tragikomičen / burlesken način. Sodelujejo lahko mladi do 30. leta, zadnji rok za
prijavo je 22. februar 2010.
Kontaktna oseba:

Igor Ranc
e‐mai.: igor.ranc@skis‐zveza.si
info@skiz‐zveza.si
gsm: 041 977 215
RAZSTAVA UMANOTERE: SLOVENIJA 50+
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je pripravila potujočo razstavo o
podnebnih spremembah z naslovom »Slovenija 50+: razstava o možnih posledicah
podnebnih sprememb.« Razstava bo prvič v Slovenji na vizualen način prikazala možne
posledice podnebnih sprememb v Sloveniji, hkrati pa ponudila tudi rešitve.
Ogled razstave je brezplačen, postavljena pa bo v Mercatorjevih nakupovalnih središčih v
naslednjih krajih: MC LJUBLJANA ŠIŠKA (15.02.‐28.02.), MC MARIBOR (Tržaška cesta 14,
01.03.‐ 14.03.), MC KRANJ PRIMSKOVO (Cesta Stanete Žagarja 69, 15.03.‐28.03.), MC
POSTOJNA (Tržaška cesta 59, 29.03.‐11.04.), MC KOPER (12.04.‐ 25.04.), MC SLOVENJ
GRADEC (Ronkova ulica 4, 26.04.‐ 09.05), MC MURSKA SOBOTA (Plese 1,*
*10.05.‐ 23.05.*), *MC CELJE (Opekarniška cesta 9, 24.05.‐ 06.06), MC JESENICE (Spodnji
plavž 5, 07.06.‐ 20.06.), MC NOVO MESTO (Podbevškova 4, 21.06.‐ 11.07.), MAXIMARKET
LJUBLJANA (12.07.‐ 31.07.).**
Za namen razstave so vzpostavili tudi spletno stran www.slovenija50plus.si
<http://www.slovenija50plus.si> , ki bo zaživela ob prvi otvoritvi, 15. 2. 2010.
Več o Umanoteri: http://www.umanotera.org/.
MOBILNOSTNI NAČRT V JAVNI UPRAVI
Ministrstvo za zunanje zadeve je predstavilo projekt mobilnostni načrt v javni upravi, ki jo je
vodil in povezoval v.d. direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe dr. Jernej Stritih.
Namen dogodka je bil predstaviti, kako poteka izdelava mobilnostnega načrta na
Ministrstvu za zunanje zadeve in vzpodbuditi druge državne in javne institucije, da bi se
projekta lotili tudi v njihovih institucijah. Izračuni oz. analize ogljičnih odtisov so namreč
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pokazali, da so močan dejavnik onesnaževanja okolja prav prevoz na delovno mestu in iz
njega ter službene poti. Predavatelja sta predstavila začetke razmišljanja o upravljanju z
mobilnostjo v Sloveniji. Dejala sta, da analize sicer še kažejo 60 odstotno uporabo avtomobila
pri prihodu in odhodu z delovnega mesta, vendar se stvari premikajo na bolje. (vir: MZZ,
AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOV RAZPIS °
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OKOLJSKIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ
ZA LETI 2010 IN 2011
Predmet razpisa: Sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij za leti 2010 in
2011.
Javni
razpis
je
razdeljen
v
dva
vsebinska
sklopa:
‐ Sklop A: Sofinanciranje programov dela okoljskih nevladnih organizacij za leti 2010 in 2011,
‐ Sklop B: Sofinanciranje programa dela konzorcija okoljskih nevladnih organizacij za leti
2010 in 2011, ki se bo izvajal v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.
Upravičenci: SKLOP A: nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva
okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o
ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju
Republike Slovenije); SKLOP B: konzorcij oz. povezava najmanj treh NVO, ki delujejo na
področju varstva okolja, narave oz. trajnostnega razvoja (pravne osebe, ustanovljene na
podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ‐ samo zasebni zavodi
‐ ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije), delujejo na nacionalnem in EU
nivoju, so aktivni člani EU/mednarodnih NVO mrež, izvajajo informativno‐ozaveščevalne
aktivnosti na lokalni in nacionalni ravni, in se aktivno vključujejo v oblikovanje politik na
področjih varstva okolja. Vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogoja s pismom o nameri,
medsebojnim dogovorom, konzorcijsko pogodbo ali statutom, dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja je potrebno predložiti v ponudbi.
Upravičeni stroški:
‐ produkcijski stroški, ki nastanejo v okviru izvedbe programa (npr. oblikovanje in tisk
publikacij, postavitev oz. vzdrževanje spletnih strani, najem dvoran, ipd);
‐ stroški promocije in oglaševanja;
‐ plače in drugi stroški dela zaposlenih, vključenih v izvedbo programa; na dokazilu
mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek;
‐ potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč upravičiti z izvajanjem programa in
so skladni z običajno prakso na tem področju;
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‐

stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na program (plačila avtorskih
honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah)
Višina sofinanciranja:
‐ Sklop A: sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri
najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju
sredstev bo strokovna komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira
programa za leti 2010 in 2011 v višini največ 65% celotne vrednosti programov,
vendar ne več kot 15.000 EUR.
‐

Sklop B: sofinancer bo dodelil sredstva na podlagi točkovanja vlog. Vlagatelju, ki bo
dosegel najvišje število točk, bo kot protivrednost finančnega deleža sofinanciranja
omogočena uporaba prostorov v Okoljskem centru.

Rok za oddajo: do petka, 26. februarja 2010, do 12. ure. Več info TUKAJ.

NOV POZIV °
JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV
Predmet razpisa: ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju
Republike Slovenije
Upravičenci: fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški:
‐ vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode;
‐ raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode;
‐ sodobne naprave za pridobivanje električne energije;
‐ zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb;
‐ gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji;
‐ nabava energijsko učinkovitih naprav;
‐ nabava okolju prijaznih vozil;
‐ odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
‐ nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi;
‐ učinkovita raba vodnih virov;
‐ oskrba s pitno vodo.
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Višina kreditiranja: Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ
20.000,00 EUR. Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ
40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe:
‐ gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (1.E),
‐ raba obnovljivih virov energije za pridobivanje električne energije (1.C) in
‐ obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, in sicer dveh v
točki 1.D oz. enega ukrepa v točki 1.D in enega v točki 1.A ali 1.B ter kateregakoli preostalega
ukrepa tega poziva. Priznani stroški posameznega ukrepa ne morejo presegati 20.000,00
EUR.
Rok za oddajo: najkasneje do 28. 1. 2011. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
MEDMESTNO SODELOVANJE ‐ IZRAEL
Izraelska mesta so tradicionalno dobro povezana s številnimi partnerskimi mesti. Partnerji so
predvsem iz Evrope in Združenih držav Amerike, v zadnjem času pa, zlasti v primeru večjih
mest, v vedno večji meri tudi iz Kitajske. Ob številnih srečanjih s predstavniki izraelskih
mest njihovi župani izražajo interes tudi za sodelovanje s Slovenijo. Veleposlaništvo je v tem
smislu že posredovalo več pobud za sodelovanje. Morebiten interes lahko sporočite v
sekretariat SOS (vir: Poslovne e‐novice iz Izraela)
OKREPLJENA REGIONALNA SKUPŠČINA EVROPE
Regionalni in lokalni predstavniki Evrope bodo na ustanovnem plenarnem zasedanju
Odbora regij za mandatno obdobje 2010–2015, ki bo 9. in 10. februarja v Bruslju, izbirali novo
vodstvo ter razpravljali o političnih prednostnih nalogah regij in lokalnih oblasti v Evropi v
naslednjih petih letih. Po tem, ko je bila na novo oblikovana sestava Evropskega parlamenta
in Evropske komisije, je tudi okrepljeni Odbor regij (OR) pripravljen na delo v novem
mandatu. Novi člani OR, ki so izvoljeni predstavniki svojega mesta ali regije in jih formalno
imenuje Svet ministrov EU, si bodo prihodnjih pet let prizadevali za oblikovanje ukrepov EU
v korist državljanom. Poleg okrepljene posvetovalne vloge v postopku sprejemanja
zakonodaje EU ima OR zdaj tudi pravico sprožiti postopek na Sodišču EU v zvezi z novimi
zakonodajnimi predpisi EU, da zaščiti pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti. Na
ustanovni seji bodo člani OR izvolili novega predsednika, prvega podpredsednika in člane
za zasedbo drugih najpomembnejših položajev za obdobje prihodnjih dveh let in pol. (vir:
Odbor regij)
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