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•
•

PRIPOMBE VPISI V KATASTER STAVB
PREDSTAVITEV PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
•

2. SEJA DELOVNE SKUPINE ZA MLADINSKO POLITIKO

10. marca 2009 je bila v Celjskem mladinskem centru seja delovne skupine SOS za mladinsko
politiko. Na sestanku, ki so se ga udeležili predstavniki različnih mladinskih organizacij,
mladinskih centrov, občin ter Urada RS za mladino je bilo skupno ugotovljeno, da je položaj
mlade generacije že vseskozi od osamosvojitve depriviligiran: ekonomsko, socialno in
politično. Obstoječa globalna kriza situacijo le še potencira. Delovni skupini je bil
predstavljen program Urada RS za mladino za leto 2009, ki je bil sprejet in podprt kot
kvaliteten. V razpravi se je ugotovilo, da je mladina kot socialna kategorija v lokalnih
skupnostih pri kreiranju in sprejemanju politike, ki jo posredno ali neposredno prizadeva
praktično izključena. Redke so občine, ki imajo sprejete programe za mlade. Dogovorjeno je
bilo, da se na podlagi anketnega vprašalnika, ki bo posredovan vsem lokalnim skupnostim
ugotovi kako so sofinancirane mladinske dejavnosti oz. v katerih lokalnih skupnostih so
organizirani in delujejo Mladinski sveti. (Željko Cigler, MO Celje)
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•

VZOREC ODLOKA – LOVSKA ZAKONODAJA

Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/2004, št. 120/2006 Odl.US: U‐I‐98/04, 17/2008) in
Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 100/2008)
določata, da bodo lovske družine v letu 2009 pričele plačevati koncesijo. 29. člen ZDLov‐1
določa v petem odstavku, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna
Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme
sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej.
V skladu s šestim odstavkom predmetnega člena se občini nakazana sredstva iz prejšnjega
odstavka v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski
izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in
način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom. Skupnost občin Slovenije, je prejela večje
število pobud s strani občin članic, da se jim posreduje osnutek/vzorec odloka, ki ga bo
občina morala sprejeti v skladu z zakonom. V skladu s pobudami občin članic je SOS
ministrstvu poslala dopis v katerem jih poziva, da pripravijo osnutek odloka za občine, ki na
področju lovstva nimajo večjih izkušenj in bi jim vzorec odloka vsekakor v veliki meri olajšal
dosledno izvajanje veljavne zakonodaje. (SP)
•

REDNA DELOVNA USPEŠNOST V LETU 2009

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009‐2010, ki je bil podpisan konec februarja, se redna
delovna uspešnost ne izplačuje od aprila do novembra (8 mesecev) tako javnim uslužbencem
kot tudi direktorjem, še posebej je določeno, da se bo redna delovna uspešnost, tistim
direktorjem, ki se jim izplačuje en krat letno izplačala v višini 4/12, ki bi jo dobili, če omejitve
ne bi bilo. Dogovor bo stopil v veljavo, ko bodo določila v njem implementirana v
zakonodajo. (SP)
•

OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

Na podlagi ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (v
nadaljnjem besedilu: uredba) je do 15. marca bilo treba oceniti delovno uspešnost javnih
uslužbencev in jih z oceno tudi seznaniti. Edini pogoj za napredovanje v višji plačni razred je
ocena delovne uspešnosti, ki se jo za organe državne uprave, pravosodne organe in uprave
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lokalnih skupnosti določi na način in po postopku, kot ga predpisuje Uredba o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede. Državni organi, ki jih kot druge državne organe
opredeljuje 3. točka 6. člena ZJU, postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v višji plačni razred določijo s svojim splošnim aktom, ki ga izda predstojnik
državnega organa, pri čemer pa predlagamo, da se v teh aktih zaradi zagotovitve
primerljivosti s sistemskega vidika upoštevajo določbe navedene uredbe. Več o tem si lahko
preberete v pojasnilu MJU, ki se nahaja v priponki. (SP)
Pojasnilo MJU.
•

DODATNI RAZLOGI ZA REDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

Zakon o javnih uslužbencih v 162. členu določa, da predstojnik lahko redno odpove pogodbo
o zaposlitvi tudi v primeru, da javni uslužbenec ne izpolnjuje več pogojev za delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela na delovnem mestu se lahko spremenijo samo na podlagi zakona;
pri tem je delodajalec dolžan javnemu uslužbencu omogočiti, da v razumnem roku izpolni
pogoje za delovno mesto, sicer se javnemu uslužbencu odpove pogodba o zaposlitvi z
možnostjo odpravnine.
Torej v primeru, da je pogoj za zasedbo delovnega mesta npr. tudi vozniški izpit in ga
uslužbenec zaradi prevelikega števila prekrškov izgubi, vam lahko predstojnik zaradi izgube
le tega redno odpove pogodbo o zaposlitvi na podlagi zgornjega člena zakona. (SP)
•

EKIPA ŽUPANOV IN PODŽUPANOV DOSEGLA 1. MESTO

V nedeljo 15. marca se je nogometna ekipa SOS udeležila mednarodnega turnirja v Cankovi.
V prvi tekmi je ekipa županov po streljanju sedemmetrovk premagala ekipo Policijske
postaje Murska Sobota. Na kar se je v finalnem dvoboju pomerila z ekipo PAX duhovnikov
Slovenije. Tudi drugo tekmo je ekipa županov dobila z rezultatom 4 proti 1. V boju za tretje
mesto je Policijska postaja Murska Sobota premagala ekipo duhovnikov iz Avstrije z
rezultatom 8 proti 1. Za najboljšega vratarja turnirja je bil izbran župan občine Kungota Igor
Stropnik, ki je veliko pripomogel k zmagi ekipe županov. Najbolj se je izkazal na prvi tekmi
na kateri je obranil kar dve sedemmetrovki. (MM)
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•

MEDNARODNA
LJUBLJANI

KONFERENCA

O

RAZVOJNEM

SODELOVANJU

V

V mestni občini Ljubljana bo 26. in 27. marca UNICEF organiziral konferenco o razvojem
sodelovanju z naslovom Združeni za globalni razvoj‐ krepitev civilnega dialoga o razvojnem
sodelovanju bodo obravnavane številne teme, med drugim:
‐

Vlogo, ki jo ima civilna družba pri ustvarjanju politik razvojnega sodelovanja na
globalni, regionalni in lokalni ravni;
Potrebo po multilateralnem pristopu pripravi in implementaciji politik razvojnega
sodelovanja;
Vlogo nacionalnih nevladnih organizacij (NVO) pri implementaciji razvojnega
sodelovanja

‐
‐

Več

informacij

in

prijavnico

na

konferenco

lahko

dobite

na

naslovu

miha.mohor@skuponostobcin.si.
•

USPOSABLJANJA
PRIDELKIH

ZA

OCENJEVANJE

ŠKODE

NA

KMETIJSKIH

Uprava RS za zaščito in reševanje je SOS obvestila, da organizira Usposabljanja za člane
občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih.
Poudarek bo na izkušnjah ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih v letih 2007 in 2008 z
namenom poenotenja ocenjevanja škode zaradi posledic suše in toče na kmetijskih pridelkih
ter predstavitev aplikacije za ocenjevanje škode Ajda.
Usposabljanje bo letos organizirano trikrat, ločeno po regijah, da se ga lahko udeležijo vse
občine.
1. usposabljanje bo 24. marca 2009 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig za
občine Posavske, Obalne, Severno Primorske, Dolenjske, Notranjske in Zasavske
regije.
2. usposabljanje bo 2. aprila 2009 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – enota
Pekre za občine Vzhodno Štajerske, Prekmurske in Podravske regije.
3. usposabljanje bo 8. aprila 2009 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig za
občine Zahodno Štajerske, Gorenjske, Koroške in Ljubljanske regije.
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Vabilo za usposabljanje bodo občine dobile tudi po pošti od pristojnih Izpostav Uprave RS za
zaščito in reševanje. (SK)
•

POBUDA ZA
SPREMEMBO
PODROČJU SOBODAJALSTVA

DOHODNINSKE

ZAKONODAJE

NA

Občine članice SOS, si že več kot leto dni prizadevajo, da bi spremenili dohodninsko
zakonodajo v smislu spodbude in razvoja sobodajalstva, zato je SOS na ministra za finance
naslovil pobudo za spremembo dohodninske zakonodaje na področju sobodajalstva. Številke
SURS‐a in EUROSAT‐a jasno kažejo, da se je število turističnih postelj v vseh tranzicijskih
državah v zadnjih 15 letih povečalo dva do trikrat, v Sloveniji pa je to število za 10% manjše
kot je bilo v osemdesetih letih. Izključni razlog za ta dejstva je destimulativna nacionalna
politika, ki ima še ta stranski učinek, da neposredno spodbuja oddajanje na črno.
Sobodajalstvo je izjemno neizkoriščen potencial verjetno velike večine občin v Sloveniji, ki bi
ga samo s stimulativnejšim fiskalnim okoljem in bolj premišljenimi ukrepi lahko relativno
hitro razvili, brez velikih dodatnih investicij. Dokument je objavljen v internih novicah na
spletni strani SOS. (SK)
•

KOMENTAR NA ODGOVORE MG V ZVEZI S TURISTIČNO POLITIKO
ZA 2009

11. marca je SOS prejel odgovore Direktorata za turizem na predloge in pripombe SOS k
predlogu Turistične politike 2009 in novo verzijo besedila predloga, ki smo ga takoj
posredovali članicam v obravnavo. SOS je 13. marca Direktoratu za turizem pri Ministrstvu
za gospodarstvo posredoval mnenja, komentarje in tudi nekaj predlogov občin članic, ki so
se kljub prekratkemu roku (2 dni!) na poziv odzvale. Komentarji so se nanašali na splošno
vsebino ter posamezna poglavja politike, kot so razpis DMO, politika človeških virov,
politika trženja in promocije, politika poslovnega okolja in investicij ter pregled virov
financiranja turistične politike. (SK)
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POVPRAŠEVANJE OBČIN
•

PROGRAM MLADINSKE DEJAVNOSTI

Občina članica se je na SOS obrnila z vprašanjem, če ima katera občina že sprejet Program
mladinske dejavnosti. Odgovore bi potrebovali čim prej. V kolikor lahko pomagate tudi z
vzorcem, ga prosimo pošljite na sasa@skupnostobcin.si. Vaše odgovore in vzorce bomo
objavili na spletni pod‐strani sodelovanje občin, ki smo jo v te namene vzpostavili v okviru
prenovljenih spletnih strani SOS in je dostopna le občinam članicam. (SK)
•

PRAVILNIK O IZPLAČILU SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE
REZERVACIJE

Občina članica se je na SOS obrnila z vprašanjem, ali ima katera od občin sprejet pravilnik o
izplačilu sredstev iz splošne proračunske rezervacije? V kolikor lahko pomagate tudi z
vzorcem, ga prosimo pošljite na sasa@skupnostobcin.si. Vaše odgovore in vzorce bomo
objavili na spletni pod‐strani sodelovanje občin, ki smo jo v te namene vzpostavili v okviru
prenovljenih spletnih strani SOS in je dostopna le občinam članicam. (SK)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
•

ZAKON O IGRAH NA SREČO

V priponki se nahaja dopis MF, s katerim nas obveščajo, da se pripravlja Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Osnutek sprememb in dopolnitev
zakona bo predvidoma konec meseca maja objavljen na spletni strani MF. Dopis je bil
posredovan z namenom, da se pri sestavi osnutka sprememb zakona upoštevajo morebitni
konstruktivni predlogi. Kor rečeno pa bo osnutek v medresorski obravnavi predvidoma
konec meseca maja.
Zato vas prosimo, da nam svoje predloge za spremembe in dopolnitve zakona posredujete
do 31.03.2009.
Dopis MF.
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•

DOLOČITEV
PODSKUPIN
ZNOTRAJ
POSAMEZNIH
SKUPIN
ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN
Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko obravnavo poslalo predlog Uredbe o
določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin, ki ga je pripravila
Geodetska uprava RS na podlagi petega odstavka 6. člena in za izvrševanje 17. člena Zakona
množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter tretjega odstavka 100.
člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06).
Prosimo,
da
nam
morebitne
predloge
ter
pripombe
pošljete
na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 23.03.2009.
Predlog uredbe.
17. SEJA VLADE RS, 12.03.2009
•

ANEKS ŠT. 1 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

Vlada RS je določila aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in ga posredovala
reprezentativnim sindikatom javnega sektorja ter pooblastila ministrico za javno upravo,
Irmo Pavlinič Krebs in ministra za finance, dr. Franca Križaniča, da z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja skleneta in podpišeta Aneks.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so dne 24.2.2009 podpisali Dogovor o
ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer
za obdobje 2009‐2010. Del varčevalnih ukrepov je urejen v Zakonu o izvrševanju proračuna
(ZIpro), del varčevalnih ukrepov pa urejamo s spremembami in dopolnitvami Kolektivne
pogodbe za javni sektor (KPJS).
Na podlagi navedenega dogovora je pripravljen aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (KPJS), ki je bil dne 5.3.2009 parafiran s strani vodij vladne in sindikalne pogajalske
skupine. Aneks ureja spremembe uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov (zvišanje
javnofinančnih odhodkov znaša 6,7 mio evrov), razveljavitev splošne uskladitve osnovnih
plač v letu 2009 (znižanje javnofinančnih odhodkov znaša 25,4 mio evrov), regres za letni
dopust v letu 2009 (znižanje javnofinančnih odhodkov znaša 3,4 mio evrov) in prestavitev
tretje ¼ odprave nesorazmerja iz 1.9.2009 na 1.1.2010 (znižanje javnofinančnih odhodkov
znaša 32,2 mio evrov). Predlagane spremembe in dopolnitve KPJS imajo neposredne
posledice na znižanje javnofinančnih odhodkov za celotni javni sektor v višini 54,3 mio
evrov. (Vir: Vlada, SP)
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•

TOŽBE

V

ZADEVAH

PODELITVE

KONCESIJE

ZA

OPRAVLJANJE

DIMNIKARSKE SLUŽBE
Vlada RS je sprejela odgovora na tožbi zoper odločbi o izbiri koncesionarja za dimnikarski
območji Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Vlada v odgovorih na tožbi kot neutemeljene zavrača
navedbe tožeče stranke, da je tožena stranka v razpisni dokumentaciji razširila pogoje, ki jih
določa uredba, ki ureja dimnikarsko službo. Tožena stranka poudarja, da so merila
postavljena v okviru določil veljavne uredbe, ki je podlaga za javni razpis za podelitev
koncesije in so sorazmerna glede na sledenje ciljev koncedenta (pridobiti visokokakovostne
kadre in dajati prednost dodatni usposobljenosti pred številom kadrov, ki presega
minimalne normative), prav tako pa so bila merila v konkretnem primeru v celoti
uporabljena pravilno. Prav tako je Vlada RS sprejela odgovor na tožbo zoper odločbo o izbiri
koncesionarja za dimnikarsko območje Oplotnica. Vlada v odgovoru na tožbo kot
neutemeljene zavrača navedbe tožeče stranke, da predmetni javni razpis ne upoštevata
temeljnih načel kot jih določa ZJZP. Tožena stranka poudarja, da iz 18. člena uredbe, ki ureja
dimnikarsko službo izhaja, da mora imeti koncesionar na vsakih začetih 2000 enakovrednih
kurilnih naprav na dimnikarskem območju, zaposleno najmanj eno osebo, ki je usposobljena
skladno z določbo 1. točke prvega odstavka 11. člena uredbe. V javnem razpisu je tako
koncedent merila, ki temeljijo na številu kadrov, kot tudi na njihovem strokovnem znanju in
posebnih izkušnjah, povezane z izvajanjem predmetne gospodarske dejavnosti, pripravil
skladno z uredbo. Tožena stranka želi na tem mestu tudi poudariti, da je bil navedeni javni
razpis razpisan v skladu z ZJZP, ki v 38. členu določa, da lahko javno‐zasebno partnerstvo na
strani zasebnega partnerja sklene v istem razmerju več pravnih ali fizičnih oseb, ki
medsebojna razmerja uredijo s konzorcijsko pogodbo. Tako je tožena stranka s pravno
opredelitvijo partnerskih ponudb sledila temeljnemu načelu konkurenčnosti prijaviteljev, saj
je na ta način omogočila posameznikom – samostojnim podjetnikom, enoosebnim družbam
in mikropodjetjem, da v partnerskih prijavah enakovredno in konkurenčno nastopajo glede
na večje prijavitelje. (Vir: Vlada, SP)
•

USTANOVLJENA

DELOVNA

SKUPINA

–

IZVRŠEVANJE

DOLOČB

ZAKONA O GLAVNEM MESTU
Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine za zastopanje interesov državnih
organov pri izvrševanju določb Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije.
Naloge delovne skupine so:
• priprava in uskladitev predloga izhodišč za zastopanje interesov državnih organov
pri načrtovanju in izvajanju programov in nalog iz prvega odstavka 4. člena Zakona o
glavnem mestu Republike Slovenije;
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•

priprava predloga dogovora med predsednikom Vlade Republike Slovenije in
županom Mestne občine Ljubljana, s katerim se opredelijo naloge mestne občine in
državnih organov pri načrtovanju in izvajanju programov in nalog pomembnih za
razvoj glavnega mesta ter delovanje in razvoj državnih organov, organizacij ter
predstavništev, določenih z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije;
• priprava predlogov organizacije in izvedbe izrednih meddržavnih, protokolarnih in
promocijskih dogodkov državnega pomena, ki niso opredeljeni v dogovoru iz
prejšnje alinee;
• druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slovenije in ožja delovna skupina za
zastopanje interesov državnih organov pri izvrševanju določb Zakona o glavnem
mestu Republike Slovenije, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije, z dne
26.02.2009.
Delovna skupina ima koordinacijsko skupino, ki je zadolžena za strokovno usklajevanje
priprave dokumentov delovne skupine. Člani koordinacijske skupine, ki jo vodi član
delovne skupine Domen BIZJAK, generalni sekretar Ministrstva za javno upravo, imenuje
delovna skupina izmed svojih članov na prvi seji. Administrativno‐tehnična opravila za
delovanje delovne skupine zagotavlja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. (Vir: Vlada RS, SP)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
•

18.3. PREDSTAVITEV PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Informacijska pisarna »Evropa za državljane« v Sloveniji (Ministrstvo za kulturo) in
Skupnost občin Slovenije vas v sredo, 18. marca 2009, ob 9. uri na predstavitveni seminar in
delavnico programa Skupnosti »Evropa za državljane«. Predstavljene bodo možnosti
sofinanciranja projektov v okviru razpisov programa Skupnosti »Evropa za državljane«, ki je
namenjen spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva in k sodelovanju nagovarja tudi
lokalne skupnosti. Poseben poudarek bo na predstavitvi t. i. Akcije 1 – Aktivni državljani za
Evropo, ki spodbuja srečanja, izmenjave in razprave v okviru partnerstev med mesti,
projekte državljanov in podporne ukrepe. (MM)
•

25.03 / RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINAH

Vabimo vas na delovni posvet »RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINAH«, ki bo dne
25.03.2009, s pričetkom ob 09.30 uri, v Austria Trendhotelu Ljubljana, Dunajska 154,
Ljubljana (dvorana Horus).
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Zaradi pospešenega razvoja industrije se danes po vsem svetu soočamo z velikim in resnim
problemom odpadkov. Ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija med drugim morala slediti
evropskim direktivam s področja varstva okolja, kamor se uvršča tudi sistem ravnanja z
odpadki. Na delovnem posvetu bo zelo široko in izčrpno predstavljena problematika
ravnanja z odpadki, nujno potrebne alternative ravnanja za odpadki v prihodnosti ter primer
dobre prakse. S strani ministrstva bo predstavljena temeljna zakonodaja s področja ravnanja
z odpadki, obveznosti izvajalca javne službe ravnanja z odpadki ter nadzor nad izvajanjem
okoljskih predpisov. Predstavnica Okoljsko raziskovalnega zavoda bo predstavila konkretne
primere možnostih izboljšav po principu »100kg manj«, ki omogoča, da lokalna skupnost
zmanjša maso odpadkov na osebo za 100kg. Po prednostnem redu ravnanja z odpadki, bo
predstavila tudi nove inovativne možnosti uporabe odpadkov kot snovnih virov in virov
energije. Kljub redkim primerom dobre prakse bo predstavljen tudi eden le teh.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Prijavnica

DRUGE NOVIČKE
•

MOP ODGOVARJA NA OČITKE IZ ODLOČITVE SODIŠČA EU

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani, v zvezi z odločitvijo glede
nenotifikacije Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in
sanacijo okoljske škode pojasnilo, da je zadevna materija v programu dela vlade RS za leto
2009. V svoj pravni red bi morala Slovenija vključiti tudi priloge iz omenjene direktive, kar
pa v preteklosti še ni bilo realizirano. Na podlagi zakonskega pooblastila je za prenos
omenjenih prilog predviden predpis ministra za okolje in prostor in predpis Vlade RS, kar pa
bo po zagotovilih ministrstva izvršeno še v tem letu. (jv)
•

SLOVENIJA PREVZELA PREDSEDOVANJE ALPSKI KONVENCIJI

Slovenija je prevzela dvoletno vodenje Alpske konvencije, ki jo je sicer vodila že v obdobju
1995 – 1998. Prednostne naloge predsedovanja bodo vezane na aktivnosti prilagajanja
podnebnim spremembam ter spodbujanje izvajanja Alpske konvencije na lokalni in
regionalni ravni.

Slovensko predsedstvo bo poleg rednih sestankov v okviru Alpske

konvencije, organiziralo tudi težiščne seminarje na temo regionalnega sodelovanja, s
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poudarkom na izmenjavi dobrih praks pri uveljavljanju Alpske konvencije, trajnostnega
razvoja, prilagajanja podnebnim spremembam in njihovega blaženja ter vključevanja na
regionalni in lokalni ravni. (jv)
•

STROKOVNI POSVET ‐ DRUGAČNOST NI OVIRA, AMPAK PREDNOST

Zavod RS za šolstvo, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, ob finančni podpori
Mestne občine Novo mesto in Unicef‐a, organizira strokovni posvet z naslovom Drugačnost
ni ovira, ampak prednost, ki bo potekal 6. aprila 2009 v Kulturnem centru Janeza Trdine v
Novem mestu. Strokovni posvet je namenjen strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in
srednjih šol, ki imajo v vzgojno‐izobraževalni proces vključene tudi Romske učence, in
drugim strokovnjakom, odgovornim za reševanje Romske problematike.
Ob plenarni predstavitvi in dela v delavnicah bomo udeležencem predstavili dosežke na
področju dela tudi z učenci Romi.
Več informacij o samem posvetu (vključno s prijavo) najdete na spletni strani Zavoda RS za
šolstvo na naslovu: http://www.zrss.si/Default.asp?a=1&id=972.
•

PRIROČNIK SLOVENŠČINA V INSTITUCIJAH EU – ALI, KAKO, KDAJ
IN ZAKAJ DELUJEMO SLOVENSKO V EVROPSKEM PROSTORU

Priročnik je kratko poljudno navodilo o rabi slovenščine kot uradnega jezika RS in EU,
namenjen pa je predvsem slovenskim javnim uslužbencem, ki zastopajo Slovenijo kot državo
članico v institucijah EU. Združuje izkušnje državne uprave iz postopkov odločanja EU z
ugotovitvami slovenskih sodelavcev evropskega projekta Dylan, s katerim želi Evropska
unija raziskati možnosti, kako lahko jezikovna raznolikost pripomore k razvoju znanja in
gospodarstva. Priročnik so v sodelovanju s Sektorjem za pravno in jezikovno ureditev EU v
Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve pripravili slovenisti Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, ki so vključeni v raziskovalni projekt Dylan. Priročnik lahko najdete na:
http://www.svr.gov.si/ (Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, jv)
•

SODBA SODIŠČA O PREDMETIH, KI SO PREPOVEDANI NA AVIONIH

Sodišče je ugotovilo, da Uredba Skupnosti, ki ni objavljena v Uradnem listu Evropske unije, ni pravno
zavezujoča v delu, v katerem je njen cilj naložitev obveznosti posameznikom. Leta 2002 sta
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Parlament in Svet sprejela Uredbo 2320/2002 o varnosti letalstva1. Med drugim je bil v njej
splošno določen seznam predmetov, prepovedanih v potniški kabini letala, med katerimi so
,,kiji: gorjače, policijske gumijevke, palice za baseball ali podobni predmeti“. Uredba je
določala tudi, da se nekateri ukrepi ne objavijo, temveč da bodo na voljo pristojnim
organom. Ta uredba in priloga sta bili objavljeni. Aprila 2003 je Komisija sprejela Uredbo
622/20032 za izvajanje Uredbe 2320/2002. Ta priloga, spremenjena leta 20043, ni bila nikoli
objavljena, čeprav je bila v uvodnih izjavah uredbe o spremembi poudarjena potreba, da se
potniki jasno seznanijo s pravili glede prepovedanih predmetov. Na osnovi te uredbe in
spiska je v bil v letu 2005 pridržan državljan Avstrije, ker sta bila v njegovi ročni prtljagi
teniška loparja, ki se štejeta za predmeta, prepovedana z uredbami Skupnosti. Kljub temu se
je v letalo vkrcal s teniškima loparjema v ročni prtljagi. Varnostno osebje je nato zahtevalo,
naj zapusti letalo. Na osnovi njegove tožbe je sodišče odločilo, da uredba Skupnosti ne more
imeti pravnih učinkov, če ni bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, nadalje je
sodišče ugotavljalo, da seznam prepovedanih predmetov ne spada v nobeno od kategorij
ukrepov in informacij, ki so opredeljeni kot zaupni in se zato ne objavijo. Komisija za ukrepe
iz omenjenega seznama ne bi smela uporabiti pravil o zaupnosti (jv).
•

ŠKOFJELOŠKI PASIJON

Občina Škofja Loka obvešča, da se bo srednjeveško mesto Škofja Loka ob koncu marca in v
začetku aprila spremenilo v eno samo gledališče. Po devetih letih bo ponovno uprizorjen
Škofjeloški pasijon, PROCESSIO LOCOPOLITANA, ki velja za najstarejše v celoti ohranjeno
dramsko besedilo v slovenskem jeziku ter edinstveno pričo srednjeveško – baročne
dramatizacije. Ponovno bo priložnost doživeti izjemno predstavo, ki nam bo v spominu
pustila zven gregorijanskega korala, odmev konjskih kopit, ton jezika nekega drugega časa
ter slikovitost široke palete kostumov in gledališke maske. V postnem in velikonočnem času
bo na štirih prizoriščih po Škofji Loki spet mogoče videti 20 prizorov pasijonske zgodbe, ki
temelji na svetopisemskem izročilu s poudarkom na Kristusovem trpljenju, v obliki, kot jo je
pred skoraj 300 leti zapisal škofjeloški kapucin pater Romuald Marušič v govorjenem
slovenskem jeziku tedanjega časa in okolja. Pod režijskim vodstvom Boruta Gartnerja bo v
Škofjeloškem pasijonu sodelovalo preko 600 ljudskih ljubiteljskih igralcev, od tega preko 60
konjenikov, katerih motiv in želja za sodelovanje sta ljubezen do gledališča in spoštljiv odnos
do kulturne dediščine. Naslednja predstava bo šele leta 2015, zato pridite in doživite
Škofjeloški pasijon leta 2009! Datume uprizoritev Škofjeloškega pasijona vidite v vabilu. (SK)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI

•

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV ZA DELOVANJE
MREŽE MULTIMEDIJSKIH CENTROV, KI SE BODO V LETU 2009
SOFINANCIRALI
IZ
INTEGRALNIH
SREDSTEV
PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Predmet razpisa: V okviru tega razpisa se financira delovanje programa multimedijskih
centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije in delovanje regijskih kulturnih centrov
Upravičenci: nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva,
ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja
kulture v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo
naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku)
Upravičeni stroški: stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na naslednje
kulturne dejavnosti posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali
obnova opreme in prostorov niso upravičeni stroški):
Multimedijski centri:
• dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturnih projektov;
• svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev;
• potni stroški in stroški nastanitev za gostovanja pri izvedbi intermedijskega programa;
• raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;
• obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti;
• spodbujanje kreativnega dela z IKT;
• oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov;
• multimedijske in internetne podporne dejavnosti novomedijskih dogodkov;
• delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom razvijanja kreativne digitalne kulture.
Regijski kulturni centri:
• dogodki, prireditve, festivali, kamor je vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
• svetovanje, poučevanje, izobraževanje z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih
portalov;
• potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki pomagajo razvijati portale;
• raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih portalov;
• obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen centrov v
regijah z vsemi njihovimi dejavnostmi;
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• spodbujanje kreativnega dela z IKT med kulturnimi subjekti v regiji;
• multimedijske in internetne podporne dejavnosti za kulturne subjekte v regijah;
• delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom neformalnega izobraževanja,
povezovanja in združevanja kulturnih subjektov v regijah.
Roki za oddajo: 30. 3. 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
•

BOJ ZA ČLOVEKOVE PRAVICE ZADEVA TUDI LOKALNO RAVEN

»Lokalni politiki in javni uslužbenci bi morali izkoristiti priložnost za izboljšanje kvalitete
življenja v svojih skupnostih z uresničevanjem človekovih pravic pri svojem vsakdanjem
delu,« je v svojem zadnjem mnenju povedal komisar Sveta Evrope za človekove pravice
Thomas Hammarberg. Komisar poudarja, da »oblasti na lokalni ali regionalni ravni
sprejemajo pomembne odločitve na področjih, ki se tičejo posameznikovih človekovih
pravic, kot so izobraževanje, nastanitev, zdravstveno varstvo, socialni servisi in policijska
dejavnost. Ti odločevalci bi zato morali upoštevati evropske in mednarodne standarde
človekovih pravic pri oblikovanju svojih politik in zagotoviti pristop, ki temelji na
človekovih

pravicah.«

Mnenja

komisarja

so

objavljena

vsakih

14

dni

na:

www.commissioner.coe.int. (SK)
•

PROTIKRIZNI UKREPI S SREDSTVI IZ STRUKTURNIH SKLADOV

Naložbe v realno gospodarstvo, ki se financirajo s sredstvi iz strukturnih skladov EU, je v
trenutni gospodarski krizi treba poenostaviti in pospešiti, navaja poročilo, o katerem bo
Evropski parlament razpravljal to sredo. Intervju s poročevalcem Evropskega parlamenta si
lahko preberete tukaj. (vir: EP)
•

KAKO VARNA JE VAŠA POKOJNINA?

Finančna kriza bo države članice EU morda prisilila k prilagoditvi pokojninskih sistemov,
toda večini prebivalcev, ki so zdaj blizu upokojitve, se ni treba bati za pokojnino. Noben
pokojninski sistem ni popolnoma neobčutljiv na gospodarska nihanja, vendar so evropski
sistemi sorazmerno odporni, ugotavlja nedavno skupno poročilo Evropske komisije in Sveta.
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Finančna kriza pa je vendarle razkrila nekatere šibkosti pokojninskih sistemov, zlasti za
pokojninsko varčevanje v naložbe (skladih), ki so ga zato neposredneje in hitreje ogrozile
težave na svetovnem trgu. Poročilo poudarja, da dolgoročna narava pokojninskih sistemov
pomeni tudi določeno zaščito pred velikimi tržnimi nihanji, in podrobneje oceni vpliv krize
na različne vrste pokojninskih sistemov. Celotno objavo si lahko pogledate tukaj. (vir:EK)
•

IZLOČITEV ZARJAVELIH LADIJ IZ PROMETA

Evropski parlament je sprejel paket ukrepov, po katerem bodo nevarne ladje lahko dali na
črni seznam. Sprejeti paket ukrepov so poimenovali Erika III po naftnem tankerju, ki se je
potopil ob obali Francije leta 1999. Paket določa pravila za nadzor nad ladjami, odziv na
nesreče in preiskave nesreč na morju ter ukrepe civilne odgovornosti. Države morajo tudi
zagotoviti, da bodo ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo, izpolnjevale varnostne standarde. Z
novimi pravili naj bi preprečili ponovitev takih nesreč, kot je bil izliv nafte iz tankerja
Prestige novembra 2002. Do izliva je prišlo med nevihto ob severozahodni obali Španije.
Tako kot Erika tudi Prestige ni smel zapluti v pristanišče, kjer bi lahko pretovoril svoj tovor –
77 000 ton težkega pogonskega goriva. Odpluti je moral nazaj na odprto morje, kjer se je
potopil v Atlantskem oceanu približno 250 km od španske obale. Starejši tankerji z enojnim
trupom, kot sta bila Erika in Prestige, so zdaj prepovedani v Evropski uniji.
Po novih predpisih:
• se bodo odločitve o tem, kam napotiti ladje v stiski, sprejemale samostojno;
• se bo izvajal nadzor nad vsemi ladjami, ki pristanejo v evropskih pristaniščih. Nevarne
ladje bodo preverjali pogosteje. Ladjam, ki ne bodo spoštovale pravil, pa bodo lahko
prepovedali vstop v pristanišča EU;
• bo povečan nadzor nad organi za certificiranje plovil;
• bodo ustanovili evropski center za spremljanje pomorskega prometa, elektronska
izmenjava pomorskih podatkov med vsemi državami članicami pa bo potekala po omrežju
SafeSeaNet;
• bo poskrbljeno za nadzor nad organi za pomorski promet v državah članicah. Slednji bodo
zagotavljali izpolnjevanje mednarodnih standardov za ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo;
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• bo za preiskave nesreč na voljo skupna metodologija;
• bo obvezno zavarovanje plovil krilo stroške zaradi nesreč. Upravljavci ladij bodo
odgovorni za škodo, ki jo bodo utrpeli potniki.

Več o tej temi si lahko preberete tukaj.(vir:EK)
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