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»Govori samo o stvareh, ki jih poznaš; odločaj samo o stvareh, ki jih
razumeš«
Sokrat
NE POZABITE TA TEDEN

31. 03

TOR

•

Rok za pripombe – Zakon o igrah na srečo

01. 04

SRE

•
•

Posvet – Plače funkcionarjev in direktorjev
Rok za pripombe – Zakon o integriteti v javnem sektorju

02. 04

ČET

•

Delavnica ‐ Energetsko trajnostni razvoj lokalnih skupnosti

1
Tedenske novice SOS / 23 do 27. MAREC 2009
Št. 12

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
•

RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINAH

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. Zaradi aktualnosti problematike je Skupnost občin Slovenije organizirala delovni
posvet na temo ravnanja z odpadki za občine, ki je potekal v sredo, dne 25.3.2009, v
Ljubljani. Na posvetu je bila predmetna problematika zelo široko in kvalitetno predstavljena.
Predstavnice Ministrstva za okolje in prostor so predstavile temeljne pravne podlage s
področja ravnanja z odpadki, obveznosti izvajalca javne službe ravnanja z odpadki ter
nadzor nad izvajanjem okoljskih predpisov. Predstavnica Okoljsko raziskovalnega zavoda je
predstavila konkretne primere možnosti izboljšav po principu »100kg manj«, po principu ki
omogoča, da lokalna skupnost zmanjša maso odpadkov na osebo za 100kg ter princip
“rumenih vreč”. Prav tako so bile predstavljene nove inovativne možnosti uporabe
odpadkov kot snovnih virov in virov energije. Kljub redkim primerom dobre prakse je bil
predstavljen tudi eden le teh in sicer Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje. Ob tej
priložnosti bi se ponovno zahvalili vsem predavateljem, ki so sodelovali ter po odzivu
udeležencev, zelo kvalitetno predstavili svoje teme. (SP)
•

UVEDBA BREZPLAČNEGA CEPLENJA PROTI VIRUSU HPV

Minister za zdravje, Borut Miklavčič je predlagal ZZZS, da upravni odbor in skupščina
sprejmejo predlog ministrstva, da uvedejo cepljenje proti virusu HPV v šolskem letu
2009/2010. Plačnik cepljenja naj bi bil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ob
hkratni finančni soudeležbi prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic: Vzajemna d.v.z.,
Adriatic Slovenica d.d. in Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. v obdobju naslednjih 5 let.
Po naših informacijah je bil pomemben argument za uvedbo cepljenja tudi pritisk slovenskih
občin

in sekretariata SOS za čimprejšnjo uveljavitev brezplačnega in prostovoljnega

cepljenja, zato se občinam, ki so se odzvale pozivu skupnosti in sodelovale v skupni akciji
iskreno zahvaljujemo.
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•

DNEVI SLOVENSKE LOKALNE SAMOUPRAVE

Skupnost občin Slovenije je kot soorganizatorica sodelovala pri izvedbi 7. posveta, Dnevi
slovesnke lokalne samouprave, ki je potekal 24. in 25. marca na Bledu. V imenu skupnosti je
udeleženke in udeležence posveta pozdravila podpredsednica skupnosti, Irena Majcen.
•

O POMOČI NA DOMU

V sredo bo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek v zvezi z
odprtimi vprašanji izvajanja pomoči na domu. Na sestanku, ki se ga bodo udeležile tudi
predstavnice in predstavniki skupnosti, bodo obravnavali Analizo izvajanja pomoči na
domu ter vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem pomoči na domu glede na določbe
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev. (jv)
•

ŽUPANI USPEŠNI V BERLINU

Nogometna ekipa Skupnosti občin Slovenije je prejšnji teden od četrtka do nedelje gostovala
v Berlinu, kamor je bila povabljena s strani nemškega zunanjega ministrstva z namenom
odigrati prijateljsko srečanje z njihovo nogometno ekipo. Ekipa Skupnosti občin Slovenije je
v Berlinu preživela tri zelo zanimive dni, katerih vrhunec je bilo sobotno nogometno
srečanje, ki ga je ekipa Skupnosti občin Slovenije dobila z rezultatom 3:0, v katerem je
pomemben delež prispeval tudi trenutno najbolj vroči slovenski nogometni trener Bojan
Prašnikar, ki se je ekipi pridružil pred nogometnim srečanjem ter nadaljeval druženje z ekipo
tudi po tekmi.
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Za slovensko delegacijo so nastopali zgoraj z leve: Mitja Zakrajšek, Danilo Burnač (podžupan
MO Maribor), Stanko Glažar (selektor ekipe, direktor občinske uprave MO Ptuj), Bojan
Prašnikar (nekdanji trener slovenske reprezentance, Miran Jurkošek (župan občine Štore),
Roman Richter (podžupan občine Pesnica), Peter Misja (župan občine Podčetrtek), Štefan
Čelan (župan MO Ptuj), Siniša Plavšič (SOS)
V spodnji vrsti z leve: Ladislav Pepelnik (podžupan občine Ruše), Alojz Podgoršek (župan
občine Šmartno ob Paki), Igor Stropnik (vratar, župan občine Kungota), Miha Mohor (SOS),
Stanislav Gjerkeš (podžupan občine Lendava), Jožef Škalič (župan občine Kuzma) in Branko
Ledinek (župan občine Rače‐Fram). (SP)
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MEDRESORSKA OBRAVNAVA AKTOV
•

IGRE NA SREČO

Sekretariat SOS je občinam članicam poslal 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.
Predloge za spremembe in dopolnitve zakona posredujete do 31.03.2009, na
info@skupnostobcin.si. (SK)
•

ZAKON O INTEGRITETI V JAVNEM SEKTORJU

V javni obravnavi je predlog zakona o integriteti v javnem sektorju. Vaša stališča, pripombe
in predloge lahko pošljete do 01. aprila 2009 na naslov: jasmina@skupnostobcin.si Za vaše
pripombe in predloge se vam že v naprej zahvaljujemo. Besedilo zakona;
POVPRAŠEVANJE OBČIN
•

PODARJENA SREDSTVA OBČINI

Občina članica SOS prosi za odgovor, pomoč oziroma kakšna je praksa drugih občin v zvezi
z naslednjo zadevo. »Določena oseba bi želela naši občini podariti denarna sredstva. V bistvu
kar večjo vsoto denarja, ki bi bila namenjena kot pomoč otrokom, ki živijo v slabih
življenjskih razmerah. Ta sredstva bi bila kot nekakšen sklad in bi se vodila na posebnem
podračunu občine. To osebo bi tudi redno obveščali o porabi teh sredstev. Zanima nas
naslednje ali se za takšne namene lahko odpre poseben podračun, ali je potrebno takšne
zadeve pravno urediti in če, na kakšen način oziroma ali se moramo držati kakšnih
postopkov, pravil z vidika zakonodaje tako s področja financ kot drugih področij.« Prošnjo
za odgovore, izkušnje s podobnimi zadevami na e‐naslov sasa@skupnostobcin.si je
sekretariat SOS poslal občinam članicam SOS in komisiji za proračun in javne finance. Prejete
odgovore sproti objavljamo na spletni pod‐strani sodelovanje občin, ki je dostopna občinam
članicam SOS. (SK)
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•

K ONCESIJA ZA POKOPALIŠKO DEJAVNOST

Občina članica SOS se je na sekretariat obrnila z vprašanjem, ali je katera izmed občin je že
izvedla razpis za dodelitev koncesije na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Občino, ki je tako koncesijo že podelila prosijo za kontaktno osebo in telefonsko številko.
Odgovore lahko pošljete na sasa@skupnostobcin.si. (SK)
19. SEJA VLADE RS, 26. MAREC 2009
•

ODGOVOR NA MNENJE EVROPSKE KOMISIJE O UČINKOVITOSTI
RABE KONČNE ENERGIJE

Vlada je potrdila predlog odgovora na obrazloženo mnenje zaradi nenotifikacije nacionalnih
predpisov za Direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih
storitvah. Evropska komisija je v obrazloženem mnenju zavzela stališče, da RS ni sprejela
vseh ukrepov za prenos Direktive v pravni red RS. Komisija zato ocenjuje, da RS ni izpolnila
obveznosti, ki izhajajo iz navedenih direktiv. Vlada je ugotovila, da so bili za prenos
Direktive že sprejeti naslednji pravni akti: Energetski zakon s spremembami in
dopolnitvami, Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in
drugih stavbah z več odjemalci, Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci
energetskih dejavnosti ter Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje
2008‐2016. Za zagotovitev popolnega prenosa navedene direktive v nacionalni pravni red RS
načrtuje do 31.3.2009 še sprejem Uredbe o zelenem javnem naročanju, Uredbe o
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Pravilnika o metodah za določanje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih in Sklepa Vlade RS o izvajanju zelenega javnega
naročanja. Takoj po uveljavitvi navedenih predpisov bo postopek notifikacije navedene
direktive izveden v najkrajšem možnem času z vnosom vseh podatkov in besedil relevantnih
nacionalnih predpisov v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.
•

ODGOVOR NA OPOMIN EVROPSKE KOMISIJE ZARADI PM10

Vlada RS je na današnji seji potrdila odgovor na uradni opomin Evropske komisije (kršitev
številka 2008/2202) z dne 02.02.2009 zaradi možnega neizpolnjevanja obveznosti iz člena 5(1)
Direktive Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida,
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dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku.
Evropska komisija je mnenja, da Slovenija ni izpolnila svojih obveznosti v zvezi s sprejetjem
ukrepov ki zagotavljajo, da koncentracije PM10 v zunanjem zraku, ne presegajo mejnih
vrednosti, ki so določeni v tej Direktivi. V odgovoru vlada obvešča Evropsko komisijo, da je
Slovenija že pripravila osnutek operativnega programa za izboljšanje kakovosti zraka, v
katerem bodo vključena vsa območja, kjer so bila ugotovljena preseganja mejnih vrednosti za
PM10: Cona SI1 (Panonsko območje), Cona SI2 (Alpsko in Panonsko območje), Cona SI4
(Sredozemsko območje), Aglomeracija SIM (Mestna občina Maribor), Aglomeracija SIL (Mestna
občina Ljubljana). Omenjeni operativni program bo Vlada RS sprejela najpozneje do 31. maja
2009. Na osnovi tega operativnega programa pa bo za posamezno aglomeracijo oziroma
območje sprejet načrt za kakovost zraka najpozneje do 31. oktobra 2009.
•

SLOVENIJA BO ZAČELA POSTOPKE ZA UVEDBO KRATKOTRAJNIH 7‐
DNEVNIH VINJET

Vlada RS se je danes seznanila s poročilom o uvedbi vinjet za krajše časovno obdobje ter
sprejela sklep, s katerim Državnemu zboru RS predlaga, da spremeni zakon o javnih cestah
na način, da se ukine prodaja polletnih vinjet in da se uvedejo kratkotrajne 7‐dnevne vinjete.
Določila je tudi cene vinjet, in sicer za 7‐dnevno 15 EUR ter za letno 95 EUR. Za motorna
kolesa bodo cene vinjet v višini ene polovice cene vinjete za osebna vozila. Vlada je naložila
Ministrstvu za promet ter DARS d.d., da izvedeta vse potrebne aktivnosti za uvedbo
tedenskih vinjet v postavljenem roku.
•

UREDBA O STANJU PODZEMNIH VODA

Vlada RS je sprejela Uredbo o stanju podzemnih voda. Z Uredbo se določajo parametri
kemijskega in količinskega stanja, standardi kakovosti ter vrednosti praga, pogoji za dobro
količinsko in kemijsko stanje, merila za ugotavljanje in obračanje pomembnih in stalno
naraščajočih trendov onesnaženja ter merila za določitev obremenjenosti okolja, ko je treba
začeti izvajati ukrepe. Novost je pravna ureditev monitoringa količinskega stanja podzemnih
voda in določitev pogojev za dobro količinsko stanje. Določen je tudi način ugotavljanja
dobrega količinskega stanja, ki se ugotavlja z uporabo različnih metodologij glede na tip
vodonosnika. Kemijsko in količinsko stanje se bo spremljalo in ocenjevalo na vodnih telesih
podzemnih voda. Uredba razveljavlja Uredbo o standardih kakovosti podzemne vode, ki je
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sicer že določala spremljanje trendov onesnaženja, vendar pa so z novo uredbo določene
izboljšane metodologije za ugotavljanje trendov onesnaženja. Predlagani uredbi bo sledil še
pravilnik, ki ureja monitoring kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda, pripravo
poročila in programa monitoringov.
•

UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA PLAČE V
JAVNEM SEKTORJU

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju določa enotno
metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih
morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
izplačevalci obračunavati in izplačevati plače. Spremembo uredbo je bilo potrebno pripraviti
predvsem zaradi uvedenega odbitka plače funkcionarja v višini 4% osnovne plače ter
potrebnih prilagoditev plačilnih list v prilogi 1 uredbe in zaradi nekaterih dopolnil v zvezi z
javnimi uslužbenci, napotenimi na delo v tujino.
•

POROČILO O ZNAMKI I FEEL SLOVENIA

Vlada RS je na današnji seji sprejela poročilo o nastanku in uveljavljanju znamke Slovenije I
feel Slovenia. Urad vlade za komuniciranje je kot skrbnik znamke pripravil poročilo, v
katerem ugotavlja, da je znamka dobro uveljavljena v turizmu, da so odzivi v domači
javnosti in v tuji strokovni javnosti pretežno pozitivni in naklonjeni. Vlada se je strinjala, da
je smiselno nadaljevati z uveljavljanjem znamke v okviru redne dejavnosti ministrstev in
vladnih agencij ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Poleg turizma pa bodo
znamko še bolj organizirano uveljavljali na področju športa. Vlada je prav tako podprla
predlog skrbnika znamke, da se postopoma dovoli tudi komercialna uporaba znamke in
sicer v obliki souporabe znaka za proizvode in storitve, ki se že tržijo pod lastno blagovno
znamko. Do sedaj je edino Slovenska turistična organizacija imela licenco za trženje petih
turističnih spominkov pod blagovno znamko I feel Slovenia, Z novim pravilnikom, ki ga bo
pripravil skrbnik znamke, pa bodo lahko posamezniki in organizacije z vseh področij
zaprosili za licenco za souporabo znamke.
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•

VLADA DALA SOGLASJA K CENAM KOMUNALNIH STORITEV

Vlada je dala predhodno soglasje javnemu podjetju KSP Litija, d.o.o., k novi povprečni ceni
komunalnih storitev v občini Litija; javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Celje, k
novi povprečni ceni komunalnih storitev v Mestni občini Celje, na njenih mejnih območjih
(Šentjur, Žalec, Vitanje) in občinah Štore, Vojnik in Dobrna ter javnemu podjetju
AquaSystems, d.o.o., k povišani povprečni ceni komunalnih storitev v Mestni občini
Maribor.
Vlada je dala predhodno soglasje k novi povprečni ceni za storitev čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v občini Litija, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev, in ki znaša
1,3400 €/m3. Podjetje sme novo povprečno ceno uporabljati po enem mesecu od pridobitve
predhodnega soglasja.
Vlada je dala predhodno soglasje k:
•

•

•

•

•

novi ceni za storitev izdelava prvih meritev emisije snovi pri odvajanju odpadne
vode iz MKČN v občini Celje, na njenih mejnih območjih (Šentjur, Žalec, Vitanje) in
občinah Štore, Vojnik in Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša
465,98 €;
novi ceni za storitev izdelava ocene obratovanja MKČN v občini Celje, na njenih
mejnih območjih (Šentjur, Žalec, Vitanje) in občinah Štore, Vojnik in Dobrna, ki ne
vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 297,94 €;
novi ceni za storitev izdelava potrdila in priloge k potrdilu v občini Celje, na njenih
mejnih območjih (Šentjur, Žalec, Vitanje) in občinah Štore, Vojnik in Dobrna, ki ne
vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 78,84 €;
novi povprečni ceni za storitev prevzem blata iz obstoječih greznic in MKČN v občini
Celje, na njenih mejnih območjih (Šentjur, Žalec, Vitanje) in občinah Štore, Vojnik in
Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 40,5000 evra/m3;
novi povprečni ceni za storitev ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN v
občini Celje, na njenih mejnih območjih (Šentjur, Žalec, Vitanje) in občinah Štore,
Vojnik in Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 15,2181 €/m3.

Vlada je dala predhodno soglasje k povišani povprečni ceni za storitev čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v Mestni občini Maribor, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in ki
znaša 1,2348 €/m3. Podjetje sme povišano povprečno ceno uporabljati po enem mesecu od
pridobitve predhodnega soglasja.
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•

VLADA O PREHODU NA ODPRTO KODNE REŠITVE

Poslanci dr. Luka Juri, Frangež Matevž in Dejan Levanič so na vlado poslali poslansko
pobudo v zvezi z prenovo informacijskih sistemov in o prehodu na odprto kodne rešitve.
Ministrstvo za javno upravo pobudo poslancev pozdravlja, vendar je ta pobuda preveč
splošna in kot taka težko izvedljiva. Ministrstvo za javno upravo kot upravljavec
informacijskih sistemov že sedaj uvaja nekatere odprto kodne rešitve, ki pa nikakor niso v
celoti brezplačne. Pri odprto kodni programski opremi obstoja veliko različnih vrst licenc,
katerih skupna lastnost je, da je omogočen dostop do izvorne programske kode in njeno
dopolnjevanje oziroma spreminjanje. Praviloma pa je smotrno, da se podpiše pogodba s
razvijalcem posamezne programske opreme za njeno vzdrževanje, kar pa je seveda plačljivo.
Zato prehod na odprto kodo ne pomeni prihranek celotnih stroškov, ki jih država namenja
za licence. Pri tem je seveda potrebno posebej preveriti dostopnost in kvaliteto podpore
uporabljene programske opreme s posebnim poudarkom na zmožnostih podpore v
slovenskem prostoru. Poslanska pobuda vsebuje 5 med seboj povezanih področij, ki so
spletni brskalnik, pisarniška orodja (open office), operacijski sistem na delovnih postajah
(Linux), odprta koda na strežniški infrastrukturi in varnost odprtokodnih sistemov. Več…
(SK)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
•

01.04. / PLAČE FUNKCIONARJEV IN DIREKTORJEV

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, v prostorih Knjižnice Domžale, Cesta
talcev 4, Domžale (Center Mercator). 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. Vabilo; prijavnica; (SK)
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•

02.04. / DELAVNICA ENERGETSKO TRAJNOSTNI RAZVOJ LOKALNIH
SKUPNOSTI

Skupnost občin Slovenije vas skupaj s slovenskimi partnerji projekta NIMSEC vabi, da se
udeležite delavnice Energetsko trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, kjer boste imeli
priložnost spoznati različne pristope k uresničevanju nacionalnih in mednarodnih ciljev na
področju energetske učinkovitosti. Delavnica bo v četrtek, 2. aprila 2009 ob 10.00 uri v Gornji
Radgoni. Udeležba je za udeležence brezplačna, vendar so obvezne prijave udeležbe na e‐
pošto smarthouse.si@gmail.si ali na telefonsko številko (02) 538 16 64 (g. Jasmin Kukec)
zaradi omejenega števila udeležencev. Vabilo s programom (SK)
•

08.04. / SEMINAR NOMOTEHNIKA V OBČINSKIH PREDPISIH

Urejeni, jasni in konsistentni predpisi so pogoj za sproščeno in mirno reševanje nasprotij, ki
jih prinašajo različni interesi v družbi. So pogoj za izvršljivost, trajnost in zaupanje v pravni
red. Zato Uradni list Republike Slovenije v sodelovanju s Službo vlade RS za zakonodajo in
Ministrstvom za lokalno samoupravo in regionalni razvoj organizirajo in vabijo na seminar.
Kotizacija znaša 180 € brez DDV. Seminar bo 8. aprila 2009, v Zlati dvorani Pravne fakulteta
v Ljubljani. Vabilo s prijavnico; Povabilo ministrice za lokalno samoupravo (SK)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI

•

DODATNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA ENOTNIH
REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO
2008/2009

Predmet razpisa: posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij tistim nosilcem enotnih
regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim od šolskega/študijskega
leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja, ki zaradi primanjkljaja sredstev v okviru
javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za
šolsko/študijsko leto 2008/2009 niso mogli sofinancirati štipendij vsem izbranim
štipendistom.
Upravičenci: subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, samoupravne lokalne
skupnosti
Upravičeni stroški:
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za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je upravičen strošek štipendija
za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem je upravičen strošek:
II. bruto plača zaposlene osebe na operaciji osebe in drugi stroški dela zaposlenega, ki
izvaja to dejavnost pri upravičencu, v sorazmernem deležu časa, ki ga nameni za to
delo v skladu s Katalogom upravičenih stroškov, ki ga je izdal OU
Roki za oddajo: 24. marec 2009. Več info TUKAJ.
•

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJIH
KNJIGE ZA LETO 2009

Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu
Ministrstva za kulturo JP 22 2007–2009, javnih zavodov, ki s strani Ministrstva za kulturo
niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2009,
ter posameznikov, ki delujejo na področjih knjige.
Upravičenci: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in
gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih, javni zavodi, avtorji, ki delujejo
na razpisnih področjih, fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva za kulturo in
delujejo na razpisnih področjih.
Upravičeni stroški:
- izdaja knjig,
- izdaja revij,
- razvijanje bralne kulture,
- organizacija literarnih prireditev,
- mednarodno sodelovanje,
- prevodi v tuje jezike,
- delovne štipendije.
Roki za oddajo: 15. 4. 2009. Več info TUKAJ.
•

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DRUŠTEV V LETU 2009

PRIREDITEV

TURISTIČNIH

Predmet razpisa: dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2009.
Upravičenci: turistična društva, registrirana v Sloveniji, ki delujejo najmanj dve leti.
Upravičeni stroški:
• promocijski stroški (oglaševanja, odnosi z javnostmi, promocijski material idr.)
• stroški najema tehnične opreme in prostorov namenjenih za izvedbo prireditve;
• stroški izvajalcev programa/dogodkov.
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Roki za oddajo: 20.04.2009, najkasneje do 14. ure. Več info TUKAJ.
NOVIČKE DRUGIH
•

V MO SLOVENJ GRADEC BODO VARČEVALI

Župan Slovenj Gradca Matjaž Zanoškar je svetnikom predstavil varčevalne ukrepe. Temeljito
bodo varčevali na vseh področjih, pri plačah, sejninah, elektriki, investicijah, razsvetljavi,
materialnih in drugih stroških… 33 tisoč evrov bo MOSG prihranila z odpovedjo letne
pogodbe za računalniško vzdrževanje in še dodatnih 12 tisoč za vzdrževanje in ažuriranje
podatkovne baze TerraGIS. Analizirali bodo tudi stroške šolskih prevozov in poiskali
racionalnejšo rešitev. Za izvedbo prireditev ne bodo več najemali zunanjih organizatorjev,
temveč jih bodo v največjem možnem obsegu izvajali sami in se prijavljali na razpise za
evropska sredstva. Pogajali se bodo za vsako investicijo posebej, kot to omogoča zakon o
javnem naročanju. Sicer pa v MOSG vidijo možnost velikih prihrankov tudi z zamenjavo
svetil v javni razsvetljavi, postopoma pa bodo po vsej občini običajne žarnice zamenjali z
varčnimi. Skupnost občin Slovenije je že obravnavala problematiko cen električne energije za
javno razsvetljavo, ki je za občine enaka kot za gospodarstvo. Zato so že začeli ločena
pogajanja z Elektrom Celje, da bi dosegli čim nižjo ceno. (vir: žurnal 24)
•

ZGIBANKE ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Izšle so štiri zgibanke za promocijo ukrepov Kmetijsko okoljskih plačil (KOP). V njih so
predstavljeni habitati in vrste, kaj jih ogroža in kaj lahko za njihovo ohranitev storijo
kmetijska gospodarstva. Na koncu je predstavljen posamezen ukrep kmetijsko okoljskih
plačil (pogoji in znesek).
• Pozno košeni travniki ‐ pestrost življenja (Ukrep Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov)
• Kosec, zaklad mokrotnih travnikov (Ukrep Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov na območjih Natura 2000)
• Strašnični in temni mravljiščar ‐ travniška igralca (ukrep Ohranjanje traviščnih habitatov
metuljev)
• Harmonija ptic in metuljev (Ukrep Ohranjanje steljnikov)
Vsebinsko so zgibanke pripravili na Zavodu RS za varstvo narave, izdalo pa jih je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (SK)
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•

ʺDOSTA! OSVOBODIMO SE PREDSODKOV, SPOZNAJMO ROMEʺ

Slovenski etnografski muzej,

Romski akademski klub in Agim Brizani ter

Združenje

ustvarjalnih ljudi na področju kulture (ZULK) iz Maribora vas v sodelovanju z Ministrstvom
RS za kulturo, Uradom Vlade RS za narodnosti in Mestno občino Maribor ter pod okriljem
kampanje ozaveščanja in boja proti predsodkom ‐ ʺDosta! Osvobodimo se predsodkov,
spoznajmo Romeʺ, vljudno vabita na slavnostno otvoritev Romskega meseca/Romano čhon,
ki bo potekala 2. aprila 2009 s pričetkom ob 18. uri v prostorih Slovenskega etnografskega
muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani. Romskemu mesecu/Romano čhon bo posvečena posebna
spletna stran, ki je tik pred izdom (www.romanochon.org) in bo delovala tudi v angleškem
jeziku. Pred samim začetkom delovanja spletne strani si nekaj informacij o mesecu romske
kulture lahko ogledate na http://www.myspace.com/romanochonfestival. (Vir: obvestila za
javnost MK, jv)
MEDNARODNE NOVIČKE
•

EVROPSKI
RECESIJI

SEKTOR

TEELKOMUNIKACIJ

KLJUBUJE

GOSPODARSKI

Evropa je vodilna v svetu na področju mobilne telefonije. Število naročnin je leta 2008
znašalo 119% prebivalstva EU (za 7 odstotnih toč več kot leta 2007), kar je veliko več kot v
ZDA (87%) in na Japonskem (84%). Ta ugotovitev je navedena v poročilu Komisije o
napredku na enotnem trgu telekomunikacij. Kljub gospodarski krizi je sektor
telekomunikacij EU (vreden okoli 3% BDP EU) leta 2008 še naprej rasel, prihodki pa so bili
ocenjeni na več kot 300 milijard EUR, kar je za 1,3 % več kot leta 2007 in več kot drugje v
gospodarstvu. Konkurenčnost sektorja koristi potrošnikom, saj plačajo manj in za svoj denar
dobijo več. Zahvaljujoč ukrepom EU so se povprečni računi za mobilne telefone znižali z
21,48 EUR na 19,49 EUR v letu 2008, 75% evropskih potrošnikov pa ima internetno povezavo
s hitrostjo dva megabita na sekundo in več. Vendar Komisija opozarja, da lahko brez boljšega
evropskega usklajevanja neusklajene nacionalne zakonodaje ogrozijo koristi enotnega trga
telekomunikacij. »Pot do pravične konkurence in naložb v ta omrežja ne vodi prek 27
različnih rešitev, ki večinoma dajejo prednost vodilnim nacionalnim družbam, temveč prek
odprtega trga, pravne varnosti in enakih možnosti za vse vlagatelje in operaterje,« je
poudarila komisarka za telekomunikacije Viviane Reding. Več informacij tukaj. (BA)
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•

STROŽJI
UKREPI
KOMISIJE
PROTI
SUŽENJSTVA IN SPOLNI ZLORABI OTROK

SODOBNIM

OBLIKAM

Evropska komisija je sprejela dva predloga novih pravil, s katerimi bo zaostrila boj proti
trgovini z ljudmi ter spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. Po
podatkih Mednarodne organizacije dela je v svetu 1 225 milijonov ljudi žrtev mednarodne
trgovine z ljudmi ali trgovine znotraj njihove države. Okoli 43% jih je prisiljenih v
prostitucijo in okoli 32% v suženjska delovna razmerja. Pri prisilnem komercialnem spolnem
izkoriščanju gre kar v 98% za ženske in dekleta. Na podlagi razpoložljivih podatkov je
mogoče oceniti, da tokovi trgovine z ljudmi na območju EU ter znotraj EU zajemajo več sto
tisoč ljudi letno. Delež otrok v Evropi, ki so bili žrtev spolnega nasilja, naj bi bil med 10% in
20%. Leta 2008 je bilo odkritih več kot 1000 komercialnih in okrog 500 nekomercialnih
spletnih strani, katerih vsebina je povezana z zlorabo otrok, od tega jih je več kot 71%
izviralo iz ZDA. Nova predloga bosta nadomestila obstoječo zakonodajo, ki je v veljavi od
leta 2002 oziroma 2004. Zagotovila bosta popolno skladnost z najvišjimi evropskimi
standardi , boljšo pomoč žrtvam in strožje ukrepe proti storilcem teh kaznivih dejanj. Več
informacij tukaj. (BA)
•

KOMISIJA OD ČLANIC EU ZAHTEVA POVRAČILO IZDATKOV SKUPNE
KMETIJSKE POLITIKE

Evropska komisija je 19. marca sprejela odločbo, da morajo države članice vrniti skupno
126,7 milijona EUR kmetijskih izdatkov EU, ki so jih neupravičeno porabile. Razlog za
vrnitev denarja v proračun EU je neskladnost s pravili EU ali neustrezni postopki nadzora
nad kmetijskimi izdatki. Države članice so odgovorne za izplačilo in preverjanje izdatkov
skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, države članice sredstva
pravilno porabijo. V skladu s to odločbo se povračilo sredstev zahteva od Belgije, Cipra,
Danske, Španije, Francije, Združenega kraljestva, Grčije, Italije in Slovenije. Slovenija mora
plačati 1,5 milijona EUR zaradi pomanjkljivosti ključnega nadzora nad plačili pri pomoči na
površino. Več informacij tukaj . (BA)
•

POMLADNI DAN V EVROPI 2009

Začetek letošnje kampanje Pomladni dan v Evropi za spodbujanje dijakov, da bi se udeležili
dejavnosti ozaveščanja o evropskih vprašanjih, je bil 25. marca v Strasbourgu.
Podpredsednica Komisije Margot Wallström in predsednica Odbora za kulturo in
izobraževanje Evropskega parlamenta Katerina Batzeli sta se srečali s skupino dijakov na
obisku v Evropskem parlamentu, da bi proslavili dogodek. Pomladni dan v Evropi je letni
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dogodek, ki ga organizirata mreža 31 ministrstev za izobraževanje v Evropi in Evropsko
šolsko omrežje, ki ga financira Evropska komisija. Letošnji moto je »Ideje – gonilo Evrope«,
dogodek pa je povezan z Evropskim letom ustvarjalnosti in inovativnosti. Dejavnosti bodo
do 30. junija potekale na šolah v državah članicah in drugih evropskih državah, vključno z
Norveško, Bosno in Hercegovino ter Švico. Dejavnosti vključujejo razprave z gostujočimi
govorniki o Evropi, spletni klepet s komisarji in drugimi evropskimi javnimi osebnostmi,
debate, tekmovanja in druge projekte za izboljšanje ozaveščenosti o evropskih vprašanjih.
Mladi so vabljeni, da se povežejo v omrežja v okviru dialoga o prihodnosti demokracije v
EU. Več informacij najdete tukaj . (BA)
•

KAJ NAJ POGANJA NAŠE AVTOMOBILE?

Zaloge nafte so omejene, cene goriv močno obremenjujejo naše gospodarstvo, avtomobilski
promet pa je v EU odgovoren za 12 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. Evropa išče
alternative fosilnim gorivom: biogoriva, elektrika, vodik. Evropski poslanci so zastavili
ambiciozen cilj: do leta 2020 je treba za potrebe prometa pridobiti vsaj 10 odstotkov energije
iz obnovljivih virov. Kako bo to vplivalo na okolje in koliko bomo morali primakniti sami?
Decembra 2008 so evropski poslanci potrdili novo skupno energetsko in podnebno
zakonodajo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz avtomobilov, industrijskih
obratov ter elektrarn in za spodbujanje obnovljivih virov energije.
Unija je namenila do leta 2020 doseči naslednje cilje: 20‐odstotno zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, 20‐odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti in 20‐odstotni delež
obnovljivih virov energije v mešanici virov.
Trajnostna biogoriva druge generacije
Vsaka članica mora do leta 2020 tudi v prometu povečati delež obnovljivih virov energije –
biogoriva, elektrika in vodik iz obnovljivih virov – na 10 odstotkov. Biogoriva druge
generacije, ki niso proizvedena iz poljščin za hrano ali krmo, temveč iz alternativnih virov,
kot so alge, lesni ostanki ali odpadni papir, bodo na poti k temu cilju štela dvojno.
Celotni članek si lahko preberete tukaj.(vir: EP)
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PET
DRŽAV
ČLANIC
PRIMANJKLJAJEM

S

PREVISOKIM

PRORAČUNSKIM

Ker gospodarska kriza čedalje bolj načenja vzdržnost javnih financ, naj bi proračunski
primanjkljaj v petih državah članicah presegel omejitev EU, ki znaša 3 % BDP. Komisija je
zelo zaskrbljena za stabilnost območja evra, zato predlaga časovni načrt za zmanjšanje
proračunskega primanjkljaja. Vseh pet držav (Francija, Grčija. Irska, Španija in Združeno
kraljestvo) je že lani imelo večji primanjkljaj od dovoljenih 3 %.Irsko je pozvala, naj do leta
2013 svoj proračun uskladi s pravili. Francija in Španija morata to storiti do leta 2012. Grčija
mora sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja do leta 2010, Združeno kraljestvo
pa do leta 2013 oziroma 2014.
Primanjkljaji držav so se povišali zaradi strmega upada davčnih prihodkov in povečanja
sredstev za socialne izdatke, zlasti nadomestil za bresposelne. Medtem vlade namenjajo
čedalje več sredstev iz državnih blagajn, da bi spodbudile gospodarsko rast in okrepile
naložbe v času najhujše gospodarske krize po drugi svetovni vojni. Države članice EU bodo
za okrevanje gospodarstva v naslednjih dveh letih namenile približno 400 milijard EUR
oziroma 3,3 % evropskega BDP. Po januarskih napovedih Komisije bo proračunski
primanjkljaj Francije znašal več kot 5 %, Španije skoraj 6 %, Irske 11 %, Združenega kraljestva
pa najmanj 9 %. Proračunski primanjkljaj Grčije, ki ga je sicer imela že leta 2007, je leta 2008
znašal 3,8 % in naj bi po pričakovanjih letos ostal nad mejo.(vir: EK)
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