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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
8. VELESLALOM SOS
Pa je za nami, 8. že tradicionalni veleslalom SOS in to nadvse uspešno po ocenah številnih
izmed 130 udeleženk in udeležencev, ki jih je ekipa Sekretariata SOS povprašala za mnenje.
Niso manjkali ne župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in ostali občinski uradniki,
celo poslanec, ki je bil hkrati tudi najstarejši tekmovalec, je prišel preizkusit, kako trden je
sneg na mariborskih snežnih strminah. Po uvodnih formalnostih in registraciji ter seveda
pijači dobrodošlici je za veselo razpoloženje poskrbel Pero Lovšin. Vse bližje, ko je bil začetek
tekme, vse več navijačev se je pričelo zbirati v ciljni areni. Transparenti z občinski grbi in
glasni navijači, so zagotovo pripomogli, da je kateri tekmovalec pridobil na kakšni stotinki
prednosti. Vsi do cilja sicer niso prismučali, gre pa zato pohvala vsem tekmovalcem za
pogum, da so si sploh nadeli štartno številko. Ko so bila lica že rdeča in noge prezeble, je bil
čas, da v prireditvenem šotoru razglasimo rezultate. Občina Prebold je bila ekipna
zmagovalka, sledila ji je Občina Ljubno in Občina Sevnica. Ostali ekipni rezultati so dostopni
na spletni strani SOS, prav tako rezultati po posameznih kategorijah. Več o 8. Veleslalomu
SOS boste lahko prebrali v posebnih Smučarskih novicah SOS, ki jih bomo za vas pripravili v
naslednjih dneh, prav tako bomo objavili fotografije na spletni strani. Naj vas ob tej
priložnosti pozovemo, da delite z nami vaše fotografije z dogodka, pošljite jih na
info@skupnostobcin.si. Hvala vsem za udeležbo in dobro voljo. (AJ, SK)
SOS IN MK V POGAJANJIH GLEDE PODPISA TRISTRANSKIH POGODB
FINANCIRANJA JAVNIH KULTURNIH ZAVODOV
Skupnost občin Slovenije se je s predstavniki trinajstih prizadetih občin ustanoviteljic javnih
kulturnih zavodov z Ministrstvom za kulturo v prejšnjem tednu pogajala glede podpisa
tristranskih pogodb glede deleža njihovega sofinanciranja. Pogajanja še tečejo, Ministrstvo za
kulturo pa je že predlagalo spremembo 5. člena tristranske pogodbe. Skupnost občin
Slovenije je v okviru delovanja komisije za kulturo ministrstvo na predvideno problemsko
situacijo, v kateri so se občine znašle opozarjalo že dalj časa. Rešitev nastale situacije
pričakujemo v tem tednu. Glede na kooperativnost in željo po rešitvi nastalega problema
tako »prizadetih« občin kot ministrstva, predvidevamo pozitivno rešitev nastale situacije.
Podrobneje o vsebini nastale situacije bo možno prebrati v naslednji številki ČaSOSpisa, kot
tudi na spletni strani SOS. (JT)
DOSTOPNOST DO FINANČNIH PODATKOV OBČIN
Sekretariat skupnosti je na Ministrstvo za finance naslovil pobudo, da skupnosti omogoči
dostop do podatkov, ki jih ta zbira in še dodatno obdeluje.
Ob pregledu obstoječih baz finančnih podatkov občin na spletnih straneh Ministrstva za
finance smo namreč lahko ugotovili, da se podatki z zamudo objavljajo na spletnih straneh
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ministrstva, prav tako pa so objavljeni samo zbirni podatki in ne podatki po področjih in po
občinah. Po naših informacijah ministrstvo razpolaga z različno obdelanimi bazami
podatkov, ki izhajajo iz finančnih poročil, ki jih morajo občne posredovati vašemu
ministrstvu. Prav zaradi sprotnega spremljanja finančnih razmerij po posameznih področjih
ter v občinah so potrebni aktualni podatki, zato skupnost pričakuje dostop do omenjenih
podatkov. (JV)
PRVI ODZIVI NA PREDLOG ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
Skupnost občin Slovenije je v obravnavo prejela predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Prejeli smo prve odzive občin članic skupnosti,
na podlagi katerih smo ocenili, da vsebina predloga prinaša spremembe in dopolnitve,
katere bi bilo nujno in smiselno obravnavati na naslednji seji predsedstva SOS. V kolikor ima
na predlog zakona tudi vaša občina konkretne predloge in stališča nam njih posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (JT)
PREDLOG ZPDUP ‐ USKLAJEVANJE
Prejšnji teden smo poročali, da so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije (SOS) sestali s
predstavniki Ministrstva za gospodarstvo (MG) na temo predloga Zakona o pogrebni
dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki je v proceduri v Državne zboru RS. Prav tako smo
poročali, da je SOS sodeloval na 10. nujni seji Odbora za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj ter podal predloge in mnenja za spremembo predloga zakona, ki jih je predhodno že
usklajeval tudi z MG. Predvsem so se predlogi nanašali na jasno opredelitev dežurne službe
za prvi prevoz pokojnika ter minimalnega ceremoniala na pokopališču v okviru opravljanja
gospodarske javne službe. Vsa prizadevanja SOS so padla na plodna tla saj so se koalicijski
partnerji dogovorili, da se predlog ZPDUP umakne z dnevnega reda 18. Seje Odbora za
gospodarstvo, ki je predviden za dne 18.02.2010. SOS je v dogovoru z MG že posredovalo
predloge oziroma amandmaje k predlogu ZPDUP in se bo predvidoma ta teden sestala z MG
s ciljem dokončne uskladitve predloga zakona. Trenutno veljavni ZPDUP je bil sprejet še v
daljnih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, zato na SOS menimo, da je nujno sprejetje
kvalitetnega in z lokalnimi skupnostmi usklajenega novega zakona, ki bo po eni strani sledil
modernim smernicam pokopališke ter pogrebne dejavnosti po drugi strani pa, glede na to,
da gre za dejavnost posebnega družbenega pomena, zagotavljal spoštovanje ter pieteto do
pokojnika ter njegovih sorodnikov. (SP)
NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE
V zvezi z vprašanjem ali je potrebno oceniti oz. kako oceniti javnega uslužbenca, ki je bil
odsoten zaradi napotitve s strani delodajalca, zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in
starševskega varstva večino oz. celotno ocenjevalno obdobje, to je od 1. januarja do 31.
decembra, je Ministrstva za javno upravo podalo stališče, ki je dostopno na spletni strani
SOS ( po rubriko: zakonodaja‐pojasnila MJU). (JT)
3
Tedenske novice SOS / 9.2.‐ 12.2.2010
Št. 6

UVELJAVITEV NORMATIVA O IGRALNIH POVRŠINAH
Na 14. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije, 17. novembra 2009 v Kranju, so prisotni
članice in člani predsedstva ministru za šolstvo in šport, dr. Igorju Lukšiču in direktorju
direktorata za vrtce in osnovno šolstvo, Borisu Černilcu predstavili urgentno 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. Minister in
direktor sta prisluhnila argumentom skupnosti in zagotovila, da bodo pravilnik spremenili
tako, da bo rok za uveljavitev tega člena 2015. Ker do sedaj pravilnik še ni bil spremenjen,
občine pa nas že opozarjajo, da se jim bodo prostorske kapacitete zaradi 68. člena pravilnika
še dodatno zmanjšale smo ponovno urgirali na ministrstvo, prav tako pa smo občine
povprašali, če in kako se jim bo spremenilo število vključenih otrok, če bo dosledno
uveljavljen normativ, po katerem je potrebno na otroka zagotoviti najmanj 3m² notranje
igralne površine. Občine lahko odgovore posredujejo na: info@skupnostobcin.si . (JV)
SEMINAR NA TEMO NOVOSTI DDV V LETU 2010
V sredo 10.02.2010 je v Ljubljani potekal seminar na temo “DDV V LETU 2010 TER DAVČNI
VIDIK PRENEHANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU«. Kljub temu, da je Skupnost občin
Slovenije na temo sprememb v zvezi z DDV, ki jih prinaša leto 2010 že organizirala seminar
v mesecu novembru 2009, se je pri občinah izkazala ponovna potreba po organizaciji
predmetnega seminarja. Zato so na seminarju bile podrobneje predstavljene prve izkušnje in
vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z uporabo novega ZDDV‐1b in Pravilnika o izvajanju
ZDDV. Pozornost je bila namenjena tudi davčnim posebnostim pri prenosu sredstev v
upravljanju. Med drugim so na seminarju bile predstavljene naslednje teme:
Nova splošna in posebna pravila pri obdavčitvi storitev;
Poslovanje med občino in javnim podjetjem;
Občina kot davčni zavezanec;
Nova pravila pri sestavitvi računov, pravilno navajanje klavzul;
Refundacija DDV zaračunanega v EU – novosti in refundacija v tretjih državah;
Po novem nižje stopnje DDV za določene blago in storitve. (SP)
KOMISIJA ZA E‐POSLOVANJE
Na pustno obarvanem Ptuju se je v sredo, 10. februarja, sestala komisija za e‐poslovanje pri
SOS na svoji 37. seji. Članice in člani ter drugi gostje so obravnavali predstavitev rezultatov
razpisa e‐vsebine in e‐storitve, se seznanili z deklaracijo, ki je bila sprejeta na konferenci
Informatika v javni upravi ter se seznanili s pobudo o skupni nadgradnji informacijske
rešitve za redarstva. Glede razpisa e‐vsebine in e‐storitve se je komisija dogovorila s
predstavnikom MVZT, da posreduje nekaj stališč in mnenj, ki bi jih bilo dobro upoštevati pri
pripravi novega razpisa. Komisija pa je sprejela tudi sklep, da bo eden izmed pogojev, ki jih
bo SOS zahteval pri naslednjem razpisu, kadar se bodo občine obračale z projektnimi idejami
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in prošnjami za partnerstvo SOS v projektu: ob javnem interesu zagotovljena tudi brezplačna
uporaba rešitve (orodja) za vse članice SOS. (SK)
AKTUALNI RAZPISI SVLR – DELOVNI POSVET
V petek, dne 12.02.2010 je v Ljubljani potekal delovni posvet na temo »Aktualni razpisi
SVLR«. Predmetni seminar je potekal v sodelovanju s SVLR in podjetjem OIKOS, svetovanje
za razvoj d.o.o.. Glede na to, da sta 3. javni razpis »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« in
peti razpis »Razvoj regij« že bila objavljena je predavateljica iz SVLR podrobneje predstavila
povabilo k oddaji načrtov porabe v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin, ki
bo predvidoma objavljen v naslednjih dneh. Prav tako je omenjena predstavnica predstavila
ter opozorila na najpogostejše napake, ki se pri občinah pojavljajo po podpisu pogodb ter
izstavljanju zahtevkov. S strani podjetja OIKOS smo bili prav tako deležni zanimivega
predavanja kako oblikovati dobro projektno idejo s finančnega ter vsebinskega vidika, kako
poiskati primeren finančni vir, kako lahko s pripravo dokumentacije še izboljšamo možnosti
za pridobitev sredstev, kaj se dogaja od oddaje do podpisa pogodbe in podobno. Udeleženci
so prejeli kar nekaj informacij, kako v letošnjem letu biti bolj uspešen pri prijavi in realizaciji
različnih tipov projektov. (SP)
RAZPIS: PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2010, PRANGAR 2010
Gibanje KULTURA‐NATURA je objavilo razpis za ʹdediščinskaʹ priznanja NAŠA
SLOVENIJA 2010 in hkrati za (morebitni) javni opomin PRANGAR 2010. Kulturna dediščina
/ krajina sta osnovni prepoznavnosti Slovenije in vsake občine posebej, zato želi gibanje
KULTURA‐NATURA že drugič pohvaliti / predstaviti najbolj uspešne in prepričljive
dosežke pri njunem ohranjanju, bogatenju, osmišljanju in uveljavljanju. Razpis in informacija
o dobitnikih priznanj Naša Slovenija 2009 je objavljena na spletni strani SOS, pa tudi na
spletni strani kultura‐natura.si. (JT)
OBDAVČITVE NEPREMIČNIN
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila pobudo in zahtevo
po predstavitvi intenc bodočega zakona o obdavčitvi nepremičnin. Zapisali smo, da bo
zakon, ki se predvideva za občine izjemnega pomena, saj ukinja praktično edini lastni
občinski vir in uvaja novega, zato morajo biti občine pravočasno obveščene o intencah
zakona, prav tako pa je potrebno občinam predstaviti simulacije učinkov novega zakona.
(JV)
PROJEKT OČISTIMO SLOVENIJO HITRO RASTE
Organizatorji Društvo Ekologi brez meja, v katerih rokah nastaja Projekt Očistimo Slovenijo
v enem dnevu!, so nam sporočili, da se akcija uspešno razvija in dobiva vse več podpore tudi
s strani državnih inštitucij. Tako so se v akcijo v preteklih dneh aktivno vključili Ministrstvo
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za obrambo, Slovenska vojska, Uprava RS za zaščito in reševanje, Policija in Direkcija RS za
ceste. Okoljske akcije 17. aprila se bo udeležil tudi evropski komisar za okolje dr. Janez
Potočnik. Tako bo Slovenska vojska približno štirinajst dni pred glavno akcijo na testnem
primeru izvedla čiščenje enega od odlagališč. V tej pilotni akciji bodo njeni pripadniki očistili
eno izmed večjih divjih odlagališč. K akciji pristopa tudi URSZR, ki bo poleg pomoči pri
popisu divjih odlagališč k sodelovanju pozvala pripadnike samostojnih poklicnih in
prostovoljnih enot ter društev, ki delujejo na različnih področjih zaščite in reševanja. K
uspehu projekta Očistimo Slovenijo bo prispevala tudi policija. Tako bodo policisti na
območju svojih policijskih postaj, pomagali pri popisovanju divjih odlagališč. Na dan akcije
pa bodo zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa ter skrbeli za javni red in mir. Eden
od načinov, na katerega bo Direkcija sodelovala v akciji, je čiščenje obcestnega sveta in
pomoč pri odvozu zbranih odpadkov z zbirnih mest, ki bodo v okviru varovalnega pasu cest
in kolesarskih poti v upravljanju direkcije. Z vsakim dnem se veča tudi število organizatorjev
na ravni občin, ki jih je sedaj že 165, s 120 občinami pa je bil že sklenjen dogovor o
sodelovanju. Številke so se spremenile tudi na ravni popisovalcev v občinah, kjer je sedaj
blizu 85 popisovalcev v 78 občinah. V Skupnosti občin Slovenije se naprej podpiramo akcijo
in vas bomo preko naših obveščevalnih kanalov sproti obveščali o vseh premikih projekta
Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. (vir: sporočilo Očistimo Slovenijo, AJ)
NAJ SNEŽAK! – SNEŽNI KONJIŠKI ZMAJ
Naj Snežakom se je pridružil še Snežni konjiški zmaj iz Slovenskih Konjic. Otroci in
zaposleni v vrtcu Slovenske Konjice, enota Slomškova so v pismu, ki so ga priložili
fotografijam zapisali, da jim je zima ponudila v naročje mogočnega konjiškega zmaja, ki krili
in opleta z repom, kot ona s svojimi presenečenji. Ponudba nas je prevzela, saj je zmaj naša
konjiška posebnost, ki že nestrpno čaka, da s pomladjo naznani »jurjevanje« in raja z otroki
ob vznožju konjiškega gradu. Mogočnost zmaja je bila za otroške roke res prevelik zalogaj. S
pomočjo lokalne zimske službe, ki je strojno oblikovala osnovno snežno gmoto, vseh
delavcev vrtca na Slomškovi, naključno mimoidočega starša in dedka z delovno ekipo in
najpomembnejše – vseh otrok iz vrtca je le ta dobila pravo zmajevo podobo. Svojo glavo
dviga proti Konjiški gori, kjer je njegov dom in sprejema povabljene in naključne
obiskovalce. Konjiški župan Miran Gorinšek mu je že šepnil na uho, da je več kot odlično
naznanilo v pomladno prebujanje našega kraja. Zmaj se zahvaljuje vsem, ki so mu vdahnili
možnost predstavitve velikim in majhnim Konjičanom. Vabimo vas, da se s svojo snežno
zgodbo in izdelkom pridružite akciji Naj Snežak. (SK)
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih predpisov:
Predlog

uredbe

o

spremembah

in V kolikor imate na predlog vlade kakšne
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dopolnitvah

Uredbe

o

napredovanju pripombe oziroma stališča nam jih
posredujte čim prej na

uradnikov v nazive

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

spremembah
o

Rdečem

in Pripombe in mnenja posredujte do 24.
križu februarja 2010 na elektronski naslov

Slovenije

miha.mohor@skupnostobcin.si .

predlog Zakona o motornih vozilih.

Morebitna mnenja posredujte do 17.
februarja 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
17.2.2010 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
17.2.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakona o javnih cestah

Zakon o voznikih

Morebitna mnenja posredujte do 17.
februarja na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Pravilnika o spremembah Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in

Morebitne pripombe pošljite do 18. februarja
2010 na jasmina@skupnostobcin.si
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izobraževanju v nazive

NAPOVEDNIK DOGODKOV
16.2. / SESTANEK NA GURS – REORGANIZACIJA GEODETSKIH UPRAV
S strani nekaterih občin članic smo prejeli informacije o tem, da se pripravlja reorganizacija
republiške geodetske uprave, v okviru katere se predvidevajo združitve območnih
geodetskih uprav ter ukinitve nekaterih obstoječih geodetskih pisarn. Sekretariat skupnosti
je pozval vodstvo geodetske uprave k sestanku, na katerem bi lahko razjasnili dejstva
povezana z reorganizacijo. Na Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da je prav zdaj
pravi čas za razpravo in ne takrat, ko več ne bo možnosti za izmenjave stališč ter oblikovanje
kompromisov. Vodstvo geodetske uprave se je hitro odzvalo na poziv, sestanek bo tako v
TOREK, 16. 2. 2010 v Ljubljani.
18.2. / DS ZA IZVAJANJE NACION. PROGRAMA VARNOSTI V CP
V četrtek, 18. februarja 2010 bo potekal sestanek Delovne skupine za izvajanje nacionalnega
programa varnosti v cestnem prometu. Sestanek, ki se bo pričel ob 11.00 uri, bo potekal v
prostorih MO Velenje. Na dnevnem redu bodo med drugim obravnavani predlogi nove
cestnoprometne zakonodaje ter obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v
letih 2010 in 2011.
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 PRIJAVNICI ‘’MARJETICA’’
Najavljamo 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.
Natančno vabilo in program delavnice bomo posredovali v kratkem. Prijave pa pošljite na
elektronski naslov: nina.stankovic@zares.si .
Več informacij o namenu projekta si preberite v pripetem vabilu.
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Kontaktna oseba:
Nina Stankovič
Pisarna Iva Vajgla
Evropski parlament
Svetozarevska 6
2000 Maribor
nina.stankovic@zares.si
+38640713040
Vabilo
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!

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
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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.
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
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!
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VABILO
PRIJAVNICA
31.3. / NAJAVA DELOVNEGA POSVETA: VSE O LOKALNIH VOLITVAH
2010!
V sekretariatu SOS pripravljamo delovni posvet z naslovom Vse o lokalnih volitvah 2010.
Termin za izvedbo dogodka je 31.3.2010, vabilo s programom in prijavnico vam pošljemo
pravočasno, objavljeno pa bo tudi na spletni strani SOS.
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).
NOVIČKE DRUGIH
O POKRAJINAH IN ČRPANJU EU SREDSTEV
V sredo, 10. februarja 2010 je na Brdu potekalo vseslovenski srečanje županov o pokrajinah
in črpanju evropskih sredstev, v organizaciji Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (SVLR). Srečanja se je udeležil tudi minister dr. Henrik Gjerkeš, ki je
župane in druge predstavnike občin ter regionalnih razvojnih agencij spodbudil, da podajo
svoja mnenja o odprtih vprašanjih, ki se pojavljajo in so povezana z lokalnimi skupnostmi.
Minister dr. Henrik Gjerkeš se je zavzel za premišljeno nadaljevanje procesa decentralizacije
Slovenije. V tem trenutku namreč ni ključno vprašanje, ali pokrajine ustanoviti, saj o tem
obstaja široko politično in strokovno soglasje, temveč kdaj jih ustanoviti. Minister je dejal, da
je na podlagi priporočil v okviru Strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo,
pripravljen predlog pokrajinske zakonodaje, ki predvideva postopen prenos nalog na
pokrajine in delitev Slovenije na večje pokrajine. Dr. Gjerkeš je ponovno poudaril, da je vlada
naklonjena konceptu večjih pokrajin in da je koalicija dosegla načelno soglasje za ustanovitev
6 pokrajin, a da bo končna odločitev o številu odvisna od stališča političnih strank in odziva
strokovne in druge zainteresirane javnosti vključno z župani. Beseda je tekla tudi o črpanju
sredstev evropske kohezijske politike in konkretnih težavah, s katerimi se pri tem srečujejo
občine. Direktorica Urada za kohezijsko politiko, mag. Mateja Čepin je dejala, da je bilo v
letu 2009 certificiranih zahtevkov za povračilo na Evropsko komisijo za 206,7 mio EUR.
Dodala je še, da se SVLR zaveda, da obstajajo v izvajanju evropske kohezijske politike
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možnosti za izboljšave, zato je Organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski
sklad, že pripravil nekatere ključne poenostavitve in modifikacije sistema izvajanja
kohezijske politike. (vir: SVLR, AJ)
ZELENO JAVNO NAROČANJE
Bistvo zelenega javnega naročanja je, da lahko istočasno zmanjšamo okoljski vpliv javnega
sektorja, bolj smotrno ravnamo s proračunskimi sredstvi in ob tem pomagamo podjetjem pri
razvoju okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in proizvodnih procesov. Prejšnji
teden je potekala konferenca, kjer je minister za razvoj in evropske zadeve mag. Mitja
Gaspari, poudaril, da je zeleno javno naročanje »orodje za premik k okoljsko bolj
odgovornemu ravnanju javnega sektorja, zaradi česar si bomo v Sloveniji prizadevali, da
bomo do konca leta 2012 za osem skupin izdelkov in storitev 50 odstotkov naročil izvedli v
skladu z načeli zelenega javnega naročanja. Po ministrovem mnenju za uspeh zelenega
javnega naročanja ni dovolj le javni sektor, temveč »za to potrebujemo tudi trg, ki bo
zadovoljil povpraševanje po okoljsko manj obremenjujočih izdelkih in storitvah. V preteklem
letu smo v Sloveniji prve premike v tej smeri že storili, saj so na Ministrstvu za javno upravo
na tak način izvedli skupno javno naročilo za nakup vozil in pisarniškega papirja, odprt pa je
še razpis za nakup električne energije. Gostje konference so predstavili, kako pomembno
vlogo pri spodbujanju tega načina javnega naročanja imajo lokalne skupnosti, kar dokazuje
primer mesta Dunaj. Tam so po ocenah zaradi zelenega javnega naročanja v obdobju 2004 –
2007 prispevali k zmanjšanju emisij CO2 kar za 103.000 ton, zaradi namestitve naprav za
varčevanje z vodo v javnih zgradbah pa so stroške za vodo po ocenah znižali za 1,5 milijona
EUR/leto. Med sektorji, ki so izjemno pomembni tako z vidika zmanjševanja okoljskega
vpliva kot tudi obratovalnih stroškov režije, je gradbeništvo, kjer tudi v Sloveniji v določenih
primerih že uspešno uporabljamo metodologijo vrednotenja stroškov v življenjski dobi
stavbe. (vir: SVLR)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOV RAZPIS °
SOFINANCIRANJE NUJNIH POSEGOV – VZDRŽEVANJE IN
OPREME ZA POTREBE MLADINSKIH KULTURNIH CENTROV 2010

NAKUP

Predmet razpisa: nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za
potrebe mladinskih kulturnih centrov.
Upravičenci: mladinski kulturni centri in druga nevladna, neprofitna in prostovoljna
združenja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za
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izvajanje mladinske kulturne dejavnosti, ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v
katerih se izvaja mladinska kulturna dejavnost.
Upravičeni stroški: investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nabava opreme, ki je v
celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju.
Višina sofinanciranja: ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od
10.000,00 evrov. Okvirna vrednost razpisa znaša 86.600,00 EUR.
Rok za oddajo: do 5. 3. 2010. Več info TUKAJ.

NOV RAZPIS °
SOFINANCIRANJE NAKUPA SPECIALIZIRANE OPREME ZA FOLKLORNE
SKUPINE, PIHALNE IN TAMBURAŠKE ORKESTRE 2010
Predmet razpisa: projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov za folklorne skupine
in projekti nakupa glasbenih inštrumentov za pihalne in tamburaške orkestre.
Upravičenci: kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v
RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev,
ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.
Upravičeni stroški: specializirana oprema ‐ kostumi in specifični inštrumenti za folklorne
skupine ter glasbeni inštrumenti za pihalne in tamburaške orkestre.
Višina sofinanciranja: ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od
5.000,00 evrov. Okvirna vrednost razpisa znaša 133.400,00 EUR.
Rok za oddajo: do 5. 3. 2010. Več info TUKAJ.

NOV RAZPIS °
SOFINANCIRANJE NUJNIH POSEGOV ‐ VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN
NAKUP OPREME ZA POTREBE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
2010
Predmet razpisa: nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za
potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Upravičenci: kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v
RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, za
kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter
lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost.
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Upravičeni stroški: investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nabava opreme, ki je v
celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju.
Višina sofinanciranja: ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od
10.000,00 evrov. Okvirna vrednost razpisa znaša 332.000,00 EUR.
Rok za oddajo: do 5. 3. 2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
ENOTNA EVROPSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112
Da bi obeležila 11. februar, evropski dan številke 112, je evropska komisarka za digitalno
agendo Neelie Kroes države članice s pismom pozvala, naj okrepijo svoja prizadevanja za
izboljšanje seznanjenosti državljanov z enotno evropsko številko za klic v sili 112. Medtem
ko se je seznanjenost sicer rahlo izboljšala, trije od štirih državljanov EU še vedno ne vedo,
da lahko v primeru sile pokličejo na številko 112, da bi kontaktirali policijo, gasilsko službo
ali zdravstveno službo tako od doma kot tudi, kadar potujejo v drugih državah EU. Če bi
ljudje v primeru sile takoj poklicali številko 112, ki zdaj deluje v vseh državah EU, bi lahko
tako rešili življenja in zmanjšali resnost poškodb. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
POZIV K IZBOLJŠANJU POLITIK ZA VARSTVO OTROK
Ugotovitve študije EU kažejo, da 50 % najstnikov na spletu razkriva osebne podatke, ki tam
lahko ostanejo za vedno in so dostopni vsakomur. Evropska komisija danes, na dan
varnejšega interneta, najstnikom sporoča: „Pred objavo premisli!“ Pozdravlja ukrepe za
varovanje otroških uporabnikov spletnih strani za socialno mreženje, katere je sprejelo 20
podjetij, ki so lani podpisala načela za varnejše socialno mreženje (IP/09/232). Večina teh
podjetij je mladoletnikom omogočila spopadanje s spletnimi tveganji tako, da jim je olajšala
spremembe nastavitev zasebnosti, blokiranje uporabnikov ter brisanje neželenih
komentarjev in vsebin. Vendar Komisija trdi, da je za zaščito otrok na spletu treba storiti več.
Manj kot polovica podjetij (40 %), ki se ukvarjajo s socialnim mreženjem, kot samodejno
nastavitev omogoča vpogled v profile uporabnikov, mlajših od 18 let, samo njihovim
prijateljem in le tretjina podjetij je odgovorila na prijave uporabnikov, ki so prosili za pomoč.
(Vir: obvestila za javnost EU, JV)
NOVE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ
Na Plenarnem zasedanju Odbora regij, ki je trajalo od 9. do 11. februarja, je slovenska
delegacija začela nov petletni mandat. Kot vodja slovenske delegacije je svoj drugi mandat
dobila županja občine Slovenske Bistrice Irena Majcen. Kot vodja slovenske delegacije bo kot
predstavnica predsedstva Odbora regij in kot podpredsednica Odbora regij zastopala
slovenske interese. Člani in članice Odbora regij so za novo predsednico izvolili Mercedes
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Bresso (IT), bivšo predsednico politične skupine evropskih socialistov (PES). Za prvega
podpredsednika je bil izvoljen španski predstavnik Ramon Luis Valcárcel Siso (EPP). Več o
plenarnem zasedanju si lahko preberete tukaj. (MM)
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