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Sestanek Delovne skupine za notranje revidiranje

•

Delovni posvet Ravnanje z odpadki

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
•

ZAKON O INTEGRITETI V JAVNEM SEKTORJU

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo posredovalo zakon o integriteti v javnem
sektorju, ki ga je sekretariat že posredoval občinam članicam.
Predlagani zakon uvaja rešitve, ki presegajo klasično pojmovanje preprečevanja korupcije.
Predlog zakona po besedah državnega sekretarja na ministrstvu med drugim na novo
opredeljuje in nadgrajuje delovanje protikorupcijske komisije in jo na simbolni ravni tudi
preimenuje v komisijo za integriteto in preprečevanje korupcije. Ob rešitvah glede komisije,
ki bi še vedno delovala kot neodvisni državni organ za krepitev integritete in preprečevanje
korupcije, prinaša še druge novosti. Državni sekretar je med njimi omenil zahtevo za
učinkovito zaščito prijaviteljev korupcije in drugih nezakonitih ravnanj, nadzor lobiranja ter
financiranja političnih strank in volilnih kampanj. Pri pripravi predloga zakona je
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Ministrstvo za javno upravo sodelovalo s Komisijo za preprečevanje korupcije. Pripombe in
predloge lahko posredujete do 1.aprila 2009 na naslov: jasmina@skupnostobcin.si (Vir: mju,
jv)
•

NOVOSTI NA SPLETNI STRANI SOS

V rubriki INFORMIRANJE , kjer so objavljene Tedenske novice SOS, Preglednik SOS,
ČaSOSpis, smo dodali dva podnaslova. Prvi je OBČINSKA GLASILA, kjer najdete aktivne
povezave na občinska glasila, ki smo jih v sekretariatu našli na spletu. V kolikor vašega
občinskega glasila ne najdete na seznamu in bi želeli, da ga objavimo, občine članice SOS
vabimo, da nam pošljite ime občine, ime glasila in spletno povezavo. Prosimo vas še, da
pripišete ime in priimek urednika oz. urednice vašega glasila, elektronski naslov ter telefon.
Podatke pošljite na sasa@skupnostobcin.si. Dodali smo tudi podnaslov NOVICE DRUGIH,
kjer za enkrat najdete povezave na novice in publikacije s področja mladine ter povezave
kohezijski e‐kotiček SVLR. Vljudno vabljeni k oddaji predlogov za dopolnitev vsebin. (SK)
•

SODELOVANJE OBČIN

Sodelovanje občin je sklop na spletni strani SOS, namenjen občinam članicam SOS, kot
delovni prostor, za izmenjavo mnenj, vprašanj in odgovorov, izmenjavi vzorcev ipd.
Objavljena mnenja, odgovori in vzorci aktov so za razliko od vprašanj, dostopni le
registriranim uporabnikom. Med objavljenimi vsebinami najdete naslednje zadeve: društvo
v javnem interesu in plača; splošna proračunska rezervacija; program mladinske dejavnosti;
najemnina za ceste na zasebnem zemljišču; podelitev koncesije za izvajanje sanitetnih
prevozov; izračun prispevka staršev za vrtec; kataster elektronskega načrta pokopališč;
evidenca in lastništvo cest, vzorce projektnih pogojev za gradnjo. Objavljeni odgovori so
nelektorirani in samo informativnega značaja, zato jih ne uporabljajte, kot uradna stališča. V
kolikor ste že registrirani uporabnik spletnih storitev SOS, vam bodo s prijavo vidni
odgovori na vprašanja in dostopni vzorci aktov, v nasprotnem vas vljudno vabimo k
registraciji. Registracija je možna le za občine članice SOS. V kolikor potrebujete pomoč pri
registraciji pokličite 02 234 15 00. (SK)
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•

PRIDOBITEV NAZIVA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

Glede pridobitve naziva društva v javnem interesu določa pogoje Zakon o društvih. Društvu
se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju kulture,
vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske
politike itd. in je splošno koristno. Društvu se status podeli če izpolnjuje naslednje splošne
pogoje:
–da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
–da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
–da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
–da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je
redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev,
ki so v javnem interesu;
–da ima izdelane programe bodočega delovanja;
–da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.
O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na
katerem društvo deluje (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo). Če društvo prosi za
podelitev statusa na področju, za katerega ni pristojno nobeno ministrstvo, o podelitvi
statusa društva iz prvega odstavka tega člena kot pristojno ministrstvo odloči ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve. (SP)
•

INFORMACIJA O RAZPISU EVROPSKE KOMISIJE ZA PROJEKTE NA
PODROČJU PREVENTIVE IN PRIPRAVLJENOSTI

Evropska komisija je v uradnem listu EU št. C57 dne 11. marca 2009 objavila razpis za
prijavo projektov s področja preventive in pripravljenosti. Pri prijavi projekta je potrebno
upoštevati usmeritvene teme, ki so navedene v vodiču programa. V projektu morata
sodelovati organizaciji iz vsaj dveh držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora ali
Hrvaške. Evropska komisija financira 75% stroškov projekta, medtem ko mora preostalih
25% zagotovljenih iz drugih virov. Za prijavo na razpis je potrebno priložiti tudi pisno
potrdilo, da je s predlogom seznanjena Uprava RS za zaščito in reševanje. Iz URSZR so nam
sporočili, da ne morejo prevzeti nobenih finančnih obveznostih (od 25%). Celotno razpisno
dokumentacijo lahko dobite tukaj. (MM)
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•

PREDSTAVITEV SEMINARJA EVROPA ZA DRŽAVLJANE

V sredo 18. marca je bila v Ljubljani predstavitev programa Evropske komisije Evropa za
državljane. Na posvetu je bil podrobno predstavljen program, ki predvideva financiranje
dogodkov pobratenj, ter dogodkov mreženja. Na posvetu je bil predstavljen tako program,
kot vloga na posamezen ukrep. Udeležencem so bili tako predstavljeni primeri dobrih praks
kot razpisna dokumentacija. Na seminarju je predstavnica Regionalne agencije iz Savinjske
predstavila tri odobrene projekte občine Žalec. Občina Žalec se je že trikrat uspešno prijavila
projekt mreženja mest. Prvi uspešen projekt je dobila odobrenega leta 2006, nato so dobili
odobren projekt v letu 2007, v letu 2008 so sodelovali na projektu z italijansko občino, v letu
2009 pa so ponovno uspešno kandidirali na razpisu. (MM)
18. SEJA VLADE RS, 19.03.2009
•

51.C ČLEN ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI‐AVTENTIČNA RAZ.

Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu za sprejem avtentične razlage 51. c člena Zakona o
lokalni samoupravi in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Predsednik Državnega zbora RS dr. Pavel Gantar je Vladi RS poslal v mnenje predlog za
sprejem avtentične razlage 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je Državnemu
zboru RS predložil poslanec Franc Bogovič. Predlagatelj meni, da 51.c člen omenjenega
zakona sicer določa kriterije za delitev premoženja, je pa ta določba preskopa in nejasna pri
opisu samega načina postopanja v primeru delitve, zlasti v smislu izvršitve delitve in aktih, ki jih je
zato treba sprejeti, da se takšna delitev prikaže transparentno.
Vlada RS v sprejetem mnenju ugotavlja, da je 51.c člen Zakona o lokalni samoupravi v celoti
jasen in razumljiv, tako da za izvajanje ne potrebuje nikakršne izpopolnitve in tudi ne predlagane
avtentične razlage, kot jo predlaga poslanec. Omenjeni 51. c člen Zakona o lokalni samoupravi
je namreč umeščen med določbe o premoženju in financiranju občine in na jasen in nedvoumen
način ureja razdelitev stvarnega in finančnega premoženja občine ter njenih premoženjskih in
ustanoviteljskih pravic po opravljenih postopkih, v katerih se spremeni območje občine ali se
na njenem območju ustanovijo nove občine. (Vir: Vlada, SP)
•

UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju.
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Glede na to, da je Vlada RS na podlagi Zakona o revidiranju ustanovila Agencijo za
revidiranje, je bilo potrebno določiti plačni razred za direktorja. Glede na ostale uvrstitve
delovnih mest direktorjev agencij, je predlagana uvrstitev v 57. plačni razred. Pri Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti je sprememba tehnične narave, saj se spremeni le šifra
delovnega mesta. Zaradi sistemske določitve dodatkov je v 7. členu uredbe eksplicitno
opredeljeno, da se dodatki, do katerih so upravičeni direktorji, uporabljajo v višini in obsegu
kot je to opredeljeno v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju sicer določa plačne razrede in podrobnejše
kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede. Kot
delovna mesta direktorjev se štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov, predsednikov, ki
niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v
sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoratov,
glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov, ki niso
funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in
strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij. Ta uredba se uporablja tudi za namestnike
in pomočnike direktorjev ter člane uprave.
•

ZAKON O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Vlada RS je na sprejela stališče do sklepa Državnega zbora RS v zvezi s spremembami in
dopolnitvami Zakona o javnih skladih oz. Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS
in koncesijah v državnih gozdovih ter mu ga poslala. Državni zbor RS je na svoji 2. seji dne
29. januarja 2009 ob obravnavi Poročila Nadzornega odbora sklada za leto 2007 sprejel sklep,
s katerim je vladi predlagal, da nemudoma pripravi predlog novele Zakona o javnih skladih.
Z njo naj spremeni 55. člen v delu, kjer posega v že pridobljeno lastnino občin na nezazidanih
stavbnih zemljiščih, ki so jih občine pridobile na podlagi 57. člena Zakona o javnih skladih.
Državni zbor je vladi še predlagal, da nemudoma uskladi koncesijski akt o podelitvi
koncesije v državnih gozdovih s 164. členom Zakona o varstvu okolja, ki določa, da del
plačila za koncesijo, ki jo na ravni dobrin podeli država, pripada tudi občini.
Vlada je sklep državnega zbora preučila ter ugotovila, da se predlagane spremembe oziroma
uskladitve 55. člena Zakona o javnih skladih in 164. člena Zakona o varstvu okolja že
preučujejo v okviru delovne skupine za pripravo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o skladu. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je v delovni program
vlade vključilo tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu, katerega
predvideni skrajni rok sprejema na vladi je 11. junij 2009.
Oba predloga državnega zbora bosta tako zajeta v besedilu predloga novele zakona.
Glede prenosov nezazidanih stavbnih zemljišč na občine, ki odpravlja določbo sedaj
veljavnega 55. člena Zakona o javnih skladih, je zagotovo bolj smiselno, da isti zakon
ureja tako prenose zemljišč iz občin na sklad, kot tudi obratno, ter da se hkrati za vse
5
Tedenske novice SOS / 16. do 20. MAREC 2009
Št. 11

prenose predvideva enako zakonsko rešitev, in sicer možnost direktnega vpisa na podlagi
zakona samega in možnost, da se prenos opravi tudi brez parcelacij, če gre za minimalno
odstopanje, ko del zemljiške parcele predstavlja stavbno in del kmetijsko zemljišče. Za to
možnost bo v predlogu zakona dopustno odstopanje do pet odstotkov celotne površine
oziroma v absolutni površini do petsto kvadratnih metrov. Pri delitvi koncesnine se
predvideva že v sam predlog zakona natančno zapisati obseg koncesnine, ki bo predmet
delitve med lokalne skupnosti ter ključ in dinamiko njene delitve, kar pomeni tudi trajnejšo
rešitev tega vprašanja. (Vir: Vlada RS, SP)
•

DEL DRŽAVNIH CEST V OBČINSKO CESTNO OMREŽJE

Vlada RS je na sprejela sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste. Sprejem
sklepa je vezan na sprejetje Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji
državnih cest. S sprejetjem sklepa o prenosu delov državnih cest med občinske ceste se
nekatere javne ceste opustijo kot državne in se prenesejo med občinske. V omrežju državnih
cest je bilo zgrajenih šest novih avtocestnih odsekov, odsek Vrba‐Podtabor, predor Šentvid,
odsek Lešnica‐Kronovo, odsek Pesnica‐Lenart, odsek Lenart‐Vučja vas in odsek Lendava‐
Pince, skupaj z ustreznimi priključki in deviacijami, ki so nadomestili dele državnih cest.
Prav tako so bili zgrajeni še nova hitra cesta H7 Dolga vas‐meja Madžarska, kot priključek na
avtocesto A5, in štiri obvozne ceste mimo naselij Kobarid, Pragersko, Solkan in Zagorje, z
ustreznimi deviacijami ter v celoti prekategorizirana regionalna cesta R3‐939 z dolžino 1,210
km iz državne ceste v občinsko cesto. Zaradi novo nastale situacije v omrežju državnih cest
so bili določeni deli cest prekategorizirani med občinske ceste. V sklepu sta navedena še
odseka državnih cest, ki bosta na predlog občin Preddvor in Piran preneseni med občinske
ceste. (Vir: Vlada RS, SP)
•

PROGRAM POPOTRESNE OBNOVE – POSOČJE 2004

Vlada RS je sprejela Program popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004, z
izhodišči za razdelitev sredstev za izvedbo programa popotresne obnove za leto 2009. V
izhodiščih za sprejem programa popotresne obnove zaradi potresa v Posočju 12. julija 2004
so navedeni podatki, na podlagi katerih je možno dokaj realno oceniti porabo sredstev do
konca tega proračunskega leta. Za potrebe popotresne obnove se za leto 2009 zagotovijo
sredstva v višini 11.335.000,00 EUR, in sicer:
Vlada RS je naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da takoj po sprejemu tega sklepa, javno
objavi seznam vseh objektov, ki so skladno s predloženim gradivom upravičeni do sredstev
državnega proračuna za popotresno obnovo.
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Oškodovanci, ki menijo, da so upravičeni do sredstev državnega proračuna za popotresno
obnovo objekta, objekt pa ni naveden v seznamu, lahko najpozneje do 30.10.2009 podajo
pismeno vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor za uvrstitev objekta v seznam.
Prav tako je Vlada RS naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da ob predložitvi Programa
popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 z izhodišči za razdelitev
sredstev proračuna RS za leto 2010, predloži Vladi RS v potrditev končni seznam objektov, ki
so upravičeni do sredstev državnega proračuna za popotresno obnovo. (Vir: Vlada RS, SP)
•

SPREMEMBA IMENA OBČINE SVETI JURIJ

Vlada RS je sprejela mnenje in predlog glede pobude Občine Sveti Jurij za spremembo imena
in ga bo v obravnavo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Občinski svet Občine Sveti Jurij je dal pobudo za spremembo imena občine iz Občina Sveti
Jurij v Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
Vlada Republike Slovenije meni, da gre pri pobudi občine Sveti Jurij za določitev imena
občine v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da se ime občine
praviloma določi po središčnem naselju, ki je praviloma tudi sedež občine. Vlada RS bo tako pri
prvem predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij predlagala spremembo imena Občine Sveti Jurij v Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. (Vir:
Vlada RS, SP)
•

VLADA RS SPREJELA MNENJE IN PREDLOG GLEDE USTANOVITVE
OBČINE ANKARAN

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje in predlog glede ustanovitve občine Ankaran
in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije meni, da gre pri predlogu za ustanovitev nove občine Ankaran za
predlog, ki gre v smeri uresničevanja odločbe ustavnega sodišča, ki je za Mestno občino
Koper ugotovilo, da močno in očitno odstopa od ustavno določene zamisli občine in ne
ustreza območju, na katerem bi bilo mogoče ustanoviti eno občino, kot je to urejeno sedaj.
Poleg tega vlada opozarja na dejstvo, da so se v preteklih postopkih za ustanovitev novih
občin na območju Mestne občine Koper prebivalci na različnih območjih na referendumih
izrekli proti tedaj predlaganim členitvam. V letu 2006 je bil na referendumu zavrnjen predlog
za ustanovitev nove občine na širšem območju Ankarana. Vlada RS bo zato predlagala
Državnemu zboru RS, da odloži odločanje o predlogih za ustanovitev občin in mestnih
občin, ki so mu predloženi v postopek, dokler ne bodo na podlagi strokovne analize
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pristojnosti države in občin v postopku priprave predlogov za funkcionalno decentralizacijo
javnih funkcij v skladu s konceptom regionalizacije Slovenije in ob uveljavitvi subsidiarnosti,
opredeljene pristojnosti pokrajin in občin ter v tem okviru posebej mestnih občin. (Vir:
obvestila za javnost, jv)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
•

24.3. SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE

V torek 24. marca se bo v prostorih Mestne občine Maribor sestala delovna skupina za
notranje revidiranje. Na sestanku delovne skupine bodo članice in člani obravnavali
organizacijo skupne revizijske službe za zainteresirane občine, ter delavnice Urada za nadzor
proračuna na temo registra tveganj.
•

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).
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
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•

26.3.‐29.3. NOGOMETNO SREČANJE NOGOMETNE EKIPE SOS TER
NEMŠKEGA ZUNANJEGA MINISTRSTVA

Od četrtka do nedelje se bo nogometna ekipa Skupnosti občin Slovenije obiskala Berlin, kjer
bo odigrala tudi tekmo z zunanjim ministrstvom Nemčije. Ekipo Skupnosti občin Slovenije
bodo sestavljali: Stanko Glažar (selektor ekipe, direktor občinske uprave MO Ptuj), Igor
Stropnik (vratar, župan občine Kungota), Alojz Stropnik (župan občine Šmartno ob Paki),
Miran Jurkošek (župan občine Štore), Peter Misja(župan občine Podčetrtek), Jožef Škalič
(župan občine Kuzma), Štefan Čelan (župan MO Ptuj), Stanislav Gjerkeš (podžupan občine
Lendava), Ladislav Pepelnik (podžupan občine Ruše), Roman Richter (podžupan občine
Pesnica), Danilo Burnač (podžupan MO Maribor), Branko Ledinek (župan občine Rače‐
Fram) ter sodelavca Skupnosti občin Slovenije (Miha Mohor in Siniša Plavšič) (MM)
•

01.04 / PLAČE FUNKCIONARJEV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, vljudno vabi na
delovni posvet: »PLAČE FUNKCIONARJEV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV«, ki
bo v SREDO, dne 01.04.2009, s pričetkom ob 10.00 uri, LOKACIJA DELOVNEGA
POSVETA BO POSREDOVANA NAKNADNO.
Glede na to, da je v zadnjem času v predpisih, ki določajo plače funkcionarjev in direktorjev
prišlo do nekaterih sprememb oziroma se le te pripravljajo in da je predmetna problematika
vedno aktualna, bosta predstavnika Ministrstva za javno upravo Mojca Reinhardt in Adam
Šisernik podrobneje predstavila pravne podlage za določitev plač funkcionarjev in
direktorjev ter le te podkrepila s praktičnimi primeri in postopek obračuna plač skladno z
ZSPJS ter novosti v zvezi z obračunom.
Vljudno vabljeni!
Vabilo.

Prijavnica.
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DRUGE NOVIČKE
•

RAZPIS ZA KNJIGE

Javna agencija za knjigo RS (JAK) je v Uradnem listu RS št. 19/2009 in na svoji spletni
strani 20. marca 2009 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige
za leto 2009, namenjen sofinanciranju posamičnih kulturnih projektov na področjih:
– izdaje knjig in revij,
– bralne kulture,
– literarnih prireditev,
– mednarodnega sodelovanja,
– prevodov v tuje jezike in
– delovnih štipendij.
Razpisni rok:
Razpis se začne 20. 3. 2009 in se konča 15. 4. 2009. (Vir: obvestila za javnost MK, jv)
•

SVETOVNI DAN VODA

Voda je neobhodna za obstoj življenja, nepogrešljiva pa je tudi pri vseh človekovih
dejavnostih vključno s kmetijstvom, industrijo, obrtjo in gradbeništvom. Pomembna je za
transport ljudi in dobrin in nenazadnje za raznovrstne rekreativne namene. Najbrž se v
Sloveniji mnogi še premalo zavedajo, da več kot milijarda ljudi na Zemlji trpi zaradi hudega
pomanjkanja vode, na drugi strani pa se soočamo z dejstvom, da je velik del voda močno
onesnaženih. Združeni narodi so vse človeštvo želeli opozoriti na ta dva problema – torej na
pomanjkanje vode in na slabšanje njene kakovosti – zato so sprožili akcije za izboljšanje
stanja voda, in tako leta 1992 določili 22. marec kot svetovni dan voda. Tema letošnjega
svetovnega dneva voda »VODA NE POZNA MEJA!« dopolnjuje in nadgrajuje temo
svetovnega dneva mokrišč, ki se ga obeležuje 2. februarja ‐ »MOKRIŠČA NAS
POVEZUJEJO« ‐ in poudarja vlogo mokrišč v porečju in povodju, kot tudi širše.
Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z občinami kraškega porečja Ljubljanice pripravilo
obsežen projekt izgradnje omrežja čistilnih naprav, ki bodo zgrajene do leta 2015. To bo
zaznaven prispevek k zmanjšanju pritiskov na vodno telo, ki ga bo moralo dopolniti tudi bolj
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učinkovito ravnanje z odpadki. Ustanovitev Krajinskega parka Barje je velika razvojna
priložnost, da poveže barjanske občine in mesto Ljubljana v snovanju skupne prostorske
razvojne vizije, ki upošteva poleg ureditve odvajanja odpadnih voda in ravnanja z odpadki
tudi izjemno habitatno vrednost Barja pri načrtovanju razvoja, ki ima za cilj večja kakovost
življenja ljudi ob reki, ki povezuje Barje in prestolnico države.
Za čim bolj dejavno sodelovanje javnosti v tem procesu Ministrstvo za okolje in prostor
poleg vseh ostalih aktivnosti pripravlja z mrežo eko šol, Kajakaško zvezo Slovenije, Ribiško
zvezo Slovenije in gospodarstvom vrsto dogodkov, ki se bodo odvijali od svetovnega dneva
voda pa tja do 1. junija, dneva Save.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE PROJEKTOV ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE
OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE (II)
Predmet razpisa: uvajanje konceptov, strategij ter novih načinov in oblik izobraževanja otrok
s posebnimi potrebami
Upravičenci: pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod,
vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova), ki je
registrirana za opravljanje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi
potrebami
Upravičeni stroški:
– plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce)
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce)
– delo prek študentskega servisa
– založniške in tiskarske storitve, e‐publikacije
– stroški oglaševalskih storitev
– stroški za izvedbo zaključne konference
– stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi)
– kotizacija (strokovna izobraževanja projektnega tima)
– nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (če nakup odobri MŠŠ in je
neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo)
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–
–
–

stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oz. usposabljanjih
posredni – operativni stroški (poštnina, pisarniški material)
amortizacija računalniške in druge opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim
denarjem)

Roki za oddajo: 03.04.2009 do 13. ure. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI V
PROMOCIJO SLOVENSKE ZNANOSTI V TUJINI V LETU 2009

ZVEZI

S

Predmet razpisa: sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v
tujini, pri čemer se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na
območju Republike Slovenije, če je zagotovljena primerna mednarodna znanstvena in
strokovna udeležba.
Upravičenci: zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in
ustanove. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne
osebe Slovencev po svetu.
Upravičeni stroški: Agencija bo sofinancirala:
• potne stroške, dnevnice, lokalne potne stroške ter stroške bivanja slovenskih
raziskovalcev, ki izvajajo aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v
tistih državah, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenega ustreznega
mednarodnega akta ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oz. se že
sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
• stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi slovenske znanosti, ki jo izvajajo
slovenski raziskovalci (tudi iz zamejstva in živeči po svetu).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku aktivnosti v okviru odobrenega
zneska.
Roki za oddajo: prvi rok: 30. 3. 2009 do 12. ure, drugi rok: 29.6.2009 do 12. ure. Več info
TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
•

KAMPANJA ZA EVROPSKE VOLITVE TUDI NA FACEBOOKU

Pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji 7. junija, se je danes začela
informacijska in komunikacijska kampanja, ki jo v Sloveniji pripravlja Informacijska pisarna
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Evropskega parlamenta. Letošnje volitve v Evropski parlament, ki potekajo v vseh 27
državah EU, so zaznamovane z enotno grafično podobo, informacijska in komunikacijska
kampanja pa poteka pod geslom ʺEvropske volitve ‐ Ti odločaš!ʺ O volitvah v Evropski
parlament bodo slovenski državljani med drugim seznanjeni prek televizijskih in radijskih
oglasov s provokativnimi sporočili, mnenjskimi kioski, akcionizmi, ki so neke vrste ulično
gledališče, ter državljanskimi forumi o različnih evropskih temah z evropskimi poslanci iz
Slovenije. Letošnja novost je, da bo informacijska in komunikacijska kampanja potekala tudi
prek spletnih socialnih mrež, kot so Myspace, Facebook, Youtube in Flickr. Na spletu bo na
naslovu www.evropske‐volitve.si tudi moderiran spletni državljanski forum, na katerem
bodo pripravili javne razprave o različnih vidikih in temah evropskih volitev v Sloveniji.
Več… (SK)
•

BRUSELJ ZA PODVOJITEV SREDSTEV V IKT

Evropska komisija je predstavila strategijo za raziskave in inovacije v sektorju informacijske
in komunikacijske tehnologije (IKT), katere cilj je, da EU postane vodilna svetovna sila na
tem področju. Nova strategija, ki jo je predstavila komisija, zato predlaga tri sočasne poti
ukrepanja. V naslednjem desetletju bi morali v EU podvojiti vlaganja v IKT raziskave in
inovacije. Komisija bo za vzgled obseg sredstev za IKT v okviru sedmega okvirnega
programa za raziskave in tehnološki razvoj povečala z 1,1 leta 2010 na 1,7 milijarde evrov
leta 2013. Države članice bi morale po prepričanju komisije to povečanje na ravni EU
izenačiti na nacionalni ravni, med drugim z uporabo evropskih sredstev in prekomercialnih
naročil. EU bi morala obenem v skladu z vizijo Bruslja postati območje odličnosti v IKT, zato
bi morale države članice bolje usklajevati svoje strategije in vlaganja, narediti raziskovalne
kariere v IKT bolj privlačne ter vzpostaviti centre odličnosti v tehnologijah. Več… (SK)
•

KOLIKO OZNAČEVANJA POTREBUJEMO?

Ste prepričani, da veste, kaj jeste, s čim hranite svoje otroke in kakšno je poreklo živil na
vašem krožniku? Ste prepričani, da so igrače, s katerimi se igrajo vaši otroci, varne? Poznate
svoje pravice, če nenapovedano odpovedo vaš polet? Prevelika ponudba in premalo
informacij? Ali morda preobilica nepotrebnih informacij in prezapletena navodila za
uporabo najosnovnejših pripomočkov? Evropski parlament ustvarja evropsko zakonodajo o
pravicah potrošnikov. Kakšne pravice potrebujete vi?
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Nižje cene gostovanja v evropskih omrežjih, preglednejše cene letalskih vozovnic, več pravic
za potnike, ki potujejo z vlakom in lažje najemanje posojil v tujini so nekateri od
najpomembnejših dosežkov Evropskega parlamenta na področju varstva potrošnikov v
zadnjih petih letih.
Cenejše gostovanje v mobilnih omrežjih
Po mnenju evropskih poslancev so bile visoke cene mobilnega gostovanja po Uniji
neupravičene. Nova uredba je uvedla evrotarifo za gostovanja, ki lahko znaša (brez DDV)
največ 46 centov za minuto odhodnih klicev in 22 centov za minuto dohodnih klicev med
gostovanjem v tujem omrežju. Pred uvedbo je bila povprečna cena za minuto klica med
gostovanjem 1,15 evra, poleti 2009 pa naj bi se tarife še znižale na 43 centov za minuto
odhodnih klicev in na 19 centov za minuto dohodnih klicev.
Popoln razvid vseh stroškov v ceni letalskih vozovnic
V skladu z uredbo, ki jo je sprejel Evropski parlament, morajo biti iz cene letalske vozovnice
jasno razvidni vsi davki, prispevki in pristojbine, ki jih plača potnik. Tudi v oglasih smejo biti
navedene samo končne cene, kar velja tudi za rezervacije prek spleta. Na kakršnekoli
morebitne dodatne stroške morajo biti kupci opozorjeni že na začetku postopka rezervacije
vozovnice.
Pravice potnikov
Letalskim potnikom je nova zakonodaja prinesla preglednejše cene vozovnic, na katerih
morajo biti označena vse dodatne takse in druga morebitna doplačila k osnovni ceni
prevoza. Invalidnim osebam mora biti omogočen dostop do letala, potniki na vlakih pa bodo
v primeru daljših zamud upravičeni do povračila voznine.
Pravila o televizijskem oglaševanju
Evropski parlament je dopolnil zakonodajo o televizijskem oglaševanju z novimi, strožjimi
pravili o oglasih, ki so namenjeni otrokom in omejitvami promocijskega prikazovanja
izdelkov v televizijskih oddajah. V uri programa ne sme biti več kot 12 minut oglasov, filmi
ter informativne oddaje pa so lahko prekinjeni z oglasnimi bloki le enkrat v 30 minutah. Tudi
otroške oddaje, ki trajajo dlje kot pol ur,e se lahko prekinjajo z oglasi le vsakih 30 minut.
Promocijsko prikazovanje izdelkov bo dovoljeno le v filmih, nadaljevankah, športnih in
zabavnih programih, prepovedano pa bo v oddajah in drugih programih, namenjenih
otrokom. (vir: EP)
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•

ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU

Institucije EU so začele s prenovo postopkov zaposlovanja uradnikov.
Vas zanima delo pri eni od institucij Evropske unije? Preden se prijavite na enega od
objavljenih razpisov, se lahko najprej preskusite na poskusnem testu na spletišču Evropskega
urada za izbor osebja (EPSO). Urad je pred kratkim popolnoma prenovil svoje spletišče, na
katerem lahko najdete tudi enostavnejši prijavni obrazec in pomoč na spletu. Prvič so na
voljo tudi obvestila o prihodnjih javnih razpisih v 23 uradnih jezikih EU. Prenovljena spletna
stran je prvi korak h kandidatom prijaznejšemu zaposlovanju v institucijah EU. EPSO želi s
spremembo svojega načina dela skrajšati postopke prijave in izbire ter pridobiti kandidate, ki
imajo kar največ znanja in izkušenj.
Vsako leto se za delovna mesta v evropski javni upravi prijavi več deset tisoč ljudi. Med
njimi so tolmači, prevajalci, pravniki, tajnice in uradniki. Celoten postopek je naporen, začne
se z nizom preskusov in lahko traja eno do dve leti. Vse to lahko številne kandidate odvrne,
institucije EU pa zato prejmejo manj prijav zelo dobrih kandidatov kot drugi delodajalci.
Celotni članek si lahko preberete tukaj.
•

EU ZAČENJA RAZPRAVO O VLOGI EVROPSKIH AGENCIJ

Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so prejšnji teden v Strasbourgu prvič
uradno razpravljali o vlogi in pomenu evropskih agencij EU. Trenutno v različnih državah
članicah deluje 28 evropskih agencij. Za številne državljanke in državljane so te agencije
najbližja izkušnja z EU. Njihove dejavnosti so različne; nekatere dejavnosti teh agencij
prispevajo v procesu odločanja EU z združevanjem strokovnega znanja, druge sprejemajo
posamične odločitve, pri čemer upoštevajo dogovorjene standarde EU, tretje pa sodelujejo
pri izvajanju politik Skupnosti. Vendar je pri ad hoc ustanavljanju agencij manjkala celostna
vizija njihovega položaja v EU, kar otežuje njihovo učinkovito delovanje in zmanjšuje koristi,
ki jih ima od agencij EU kot celota. V sporočilu z naslovom »Evropske agencije – pot naprej«
iz marca 2008 je Komisija povabila Parlament in Svet k medinstitucionalni razpravi, da bi se
sporazumeli o skupnem pristopu v zvezi z vlogo in pomenom evropskih agencij. Več
informacij najdete tukaj . (BA)
•

SPLOŠNO POROČILO O DEJAVNOSTIH EU V 2008

Komisija je objavila splošno poročilo o dejavnostih EU v letu 2008. Med dogodki, ki so
zaznamovali leto 2008, so posebej izpostavljeni ukrepi EU v zvezi z mednarodno finančno
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krizo, podnebnimi spremembami in z več mednarodnimi spori, ki so EU postavili v ospredje
svetovnega političnega prizorišča. Evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki priporoča
kratkoročne ukrepe za spodbuditev povpraševanja, je namenjen ohranjevanju delovnih mest
in ponovni vzpostavitvi zaupanja. V njem so predvideni tudi takojšnji ciljno usmerjeni
začasni ukrepi za proračunsko spodbudo v višini 200 milijard EUR, kar pomeni 1,5% BDP
EU. Na decembrskem zasedanju Evropskega sveta je bilo doseženo soglasje o ambicioznem
paketu ukrepov na področju energije in podnebnih sprememb, s katerimi bi lahko EU do leta
2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 20% in povečala delež obnovljivih virov
pri porabi energije na 20%. Proces ratifikacije Lizbonske pogodbe, ki je zaradi zavrnitve te
pogodbe na irskem spomladanskem referendumu upočasnjen in je dobil nov zagon na
decembrskem zasedanju Evropskega sveta, je bil institucionalni dogodek leta. Več informacij
najdete tukaj. (BA)
•

POZIV EVROPSKE KOMISIJE
GOSPODARKI KRIZI

VODITELJEM

EU

V

BOJU

PROTI

Evropska komisija poziva voditelje EU, naj še bolj okrepijo usklajeno evropsko ukrepanje v
boju proti gospodarski in finančni krizi. V sporočilu Evropskemu svetu ob vrhu 19. in 20.
marca Komisija navaja predloge za nadgradnjo obsežne podpore realnemu gospodarstvu in
zaposlovanju. Sporočilo Komisije razkriva celovito reformo finančnega sistema na podlagi
posebnega poročila. V njem je prikazano, kako lahko jasna skupna zavezanost temu
velikopoteznemu programu omogoči EU, da na tem področju na vrhu G‐20 v Londonu 2.
aprila prevzame vodilno vlogo v svetu. Sporočilo Komisije se začne s pregledom ukrepov, ki
so bili sprejeti od jeseni 2008 ter so preprečili zlom evropskega bančništva ter s tem številne
stečaje in izgube delovnih mest. Sporočilo spodbuja države članice, naj ukrepajo hitro, da bi
si obnovile zaupanje in ponovno vzpostavile posojilno dejavnost bank, zlasti z izvajanjem
smernic Komisije, objavljenih 25. februarja, o odstranjevanju oslabljenih sredstev iz bilanc
stanja bank. Glede finančne ureditve in nadzora Komisija poziva k vzpostavitvi nadzornega
sistema, ki bi združeval veliko strožji nadzor na ravni EU in ohranitve jasne vloge
nacionalnih nadzornih organov. V okviru Evropske centralne banke naj se vzpostavi organ
za zgodnje opozarjanje, ki bi odkrival sistemska tveganja in jih odpravljal. Komisija poziva
voditelje EU, naj potrdijo jasna načela za nadaljnje ukrepanje v skladu z enotnim trgom, s
prosto trgovino po vsem svetu, z vzpostavitvijo okolju prijaznega gospodarstva ter s
čimprejšnjo ponovno vzpostavitvijo vzdržnih javnih financ. Več informacij najdete tukaj.
(BA).
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•

POSVETOVANJE ODBORA REGIJ O PRIHODNJI STRATEGIJI ZA RAST
IN DELOVNA MESTA PO LETU 2010

Odbor regij (OR) začenja obsežno posvetovanje o prihodnji strategiji za rast in delovna mesta
po letu 2010. Evropski svet naj bi na spomladanskem zasedanju 2010 sprejel sklep o evropski
strategiji za rast in delovna mesta. V sedanjih razmerah bo ta sklep zelo pomemben, saj bo
močno vplival na oživitev evropskega gospodarstva po sedanji krizi. Zato je zelo
pomembno, da pri posvetovanju sodeluje čim večje število lokalnih in regionalnih oblasti.
OR želi tudi s tem posvetovanjem Evropskemu spomladanskemu svetu 2010 predstaviti
stališča in težave evropskih lokalnih in regionalnih oblasti. Pri posvetovanju lahko sodelujejo
vse lokalne in regionalne oblasti EU in tudi vi se ga lahko udeležite kot združenje mest in /ali
regij tako, da odgovorite (v materinem jeziku) na vprašanja, ki so skupaj z vsemi potrebnimi
informacijami na voljo na spletni strani OR: www.cor.europa.eu (BA)

17
Tedenske novice SOS / 16. do 20. MAREC 2009
Št. 11

