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15. 04

SRE



11. Seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije

16. 04

ČET




Posvet o podnebnih spremembah
Sestanek slovenske delegacije v Odboru regij
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Sestanek delovne skupine za vrtce

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE


SESTANEK Z MINISTRICO PLOŠTAJNERJEVO

V ponedeljek, 6. aprila 2009 se je ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
mag. Zlata Ploštajner sestala s predstavnicami in predstavniki vodstev obeh asociacij.
Podpredsednik Skupnosti občin Slovenije je v imenu skupnosti opozoril na vrsto težav, kot
so nedodelanost na področju svetlobnega onesnaževanja, poplavne ogroženosti, izvajanje
pogrebnih in dimnikarskih storitev, težave na področju zdravstva, vzgoje in številne druge.
Ministrica je seznanila z nekaterimi novostmi, kot so DDV kot upravičen strošek, o
pripravljanju strokovne podlage za uvedbo pokrajin ter o bližnjem srečanju županj in
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županov, katerega bi se naj udeležil tudi predsednik vlade, Borut Pahor. Prav tako je bila
tema finančna kriza ter predlog o ustanovitvi delovne skupine, ki bi pripravila proti‐krizne
ukrepe za občine. Sklenjen je bil dogovor o oblikovanju dveh delovnih skupin, prva bo
sklicana s strani ministrice, drugo pa bosta oblikovali obe asociaciji.(AJ)


SKUPINA ZA BLAŽITEV POSLEDIC KRIZE

Na pobudo člana predsedstva Skupnosti občin Slovenije, župana MO Velenja, Srečka Meha,
bo Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko skupaj z obema
reprezentativnima asociacijama ustanovila posebno delovno skupino za blažitev posledic
finančne in gospodarske krize v lokalnih skupnostih. Skupino bo vodila ministrica, mag.
Zlata Ploštajner, vsaka asociacija pa bo v skupini udeležena s po tremi člani in članicami.
Prvi sestanek je sklican za torek, 14. Aprila 2009 v Ljubljani. (jv)


SOS OBJAVIL SKUPNO NAROČILO ZA ELEKTRIKO

Skupnost občin Slovenije je 9.4.2009 na Portalu javnih naročil objavila skupno javno naročilo
za dobavo električne energije za 56 občin in njihovih javnih ustanov. Oznaka naročila je
JN2857/2009. Predmet javnega naročila je dobava električne energije za v razpisni
dokumentaciji navedene občine in ostale javne ustanove. Dobava električne energije bo za
posamezne občine in javne ustanove bo potekala različno v skladu z opredeljeno dinamiko
od 1.1.2010 do 31.12.2012. Naročilo je razdeljeno na dva sklopa, prvi sklop zajema javno
razsvetljavo, drugi sklop pa ostalo infrastrukturo. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za
enega ali oba sklopa. Merilo je najnižja cena. Posamezen sklop se bo oddal najugodnejšemu
ponudniku. Rok za oddajo ponudb je 22.5.2009. Namen skupnega javnega naročila je poleg
zanesljivosti oskrbe pridobiti predvsem konkurenčno ceno električne energije. Seznam
vključenih občin lahko vidite na tej povezavi. (SK)


SESTANEK KOMISIJE ZA E‐POSLOVANJE

Komisija za e‐poslovanje se je v četrtek, 9. aprila sestala v Ljubljani na svoji 35. seji. Članice in
člani komisije so gostili predstavnika Inštituta za lokalno samoupravo dr. Boštjana
Brezovnika, ki je predstavil Katalog pristojnosti občin in njihove načrte za prihodnje. Skupaj
so oblikovali ideje za večjo uporabnost kataloga, povezljivost Uvida v upravne postopke
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občin s portalom E‐uprave. Dogovorili so se, da SOS skliče sestanek ključnih akterjev, na
katerem bi dejansko prevetrili možnosti za povezovanje teh dveh rešitev. Članice in člani
komisije so se seznanili tudi z drugimi rešitvami za pomoč občinam pri svojem delu, ki jih
načrtuje izvesti Inštitut v sodelovanju z SVLR in Univerzo v Mariboru. Komisija je
prepoznala veliko sinergijskih učinkov, katerih razvoj bo podrobno spremljala in se po
potrebi vključevala v projekte. Predstavnica MJU, Maja Zupančič je prisotnim pojasnila
stanje na projektu vključevanja občin v portal E‐uprave in kljub slabi volji prisotnih zaradi
(pre)dolgotrajnega projekta vlila nova upanja, da se stvari odvijajo in bi se projekt lahko
zaključil pred počitnicami. Glavni pogajalec za microsoftove licence iz MJU, Boris Butina, je
prisotnim predstavil stanje pogajanj. Tomaž Kopriv iz občine Laško pa je prisotne seznanil z
vsebinami, ki so bile obravnavane na delavnici za odprto kodo za javno upravo, katere se je
udeležil s strani SOS. (SK)


DELOVNI SESTANEK O PROBLEMATIKI SOBODAJALSTVA

Skupnost občin Slovenije je v torek, 7. aprila sklicala zainteresirane predstavnike občin na
sestanek s predstavnikom Direktorata za turizem, da bi se pogovorili o predlogih, ki jih je
SOS naslovil na finančno ministrstvo, zadevajo pa sobodajalstvo. SOS je predlagal, da se
normirani stroški vrnejo na 70 % in da se sobodajalcem ukinejo obveznosti plačevanja
prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Trenutno veljavno
destimulativno politiko za sobodajalstvo so predstavniki SOS označili kot enega izmed
zaviralcev razvoja turizma. Prisotni so sklenili, da je rešitev za nastalo situacijo sprememba
področne zakonodaje in hkrati začrtali pot, do uveljavitve sprememb. Zbrani predstavniki
občin so sklenili tudi predlagati predsedstvu SOS, da imenuje delovno skupino za turizem.
(SK)


PRIPRAVA
USPOSABLJANJA
PODROČJE MLADINE

OBČINSKIH

USLUŽBENCEV

ZA

Delovna skupina za mladinsko politiko je med članicami in člani izbrala ožjo projektno
skupino, ki se bo posvetila pripravi organizacije izobraževanja občinskih uslužbencev za
področje mladinskega dela in mladinske politike. V torek, 7. aprila se je projektna skupina
sestala z nacionalno agencijo Evropske komisije za program Mladi v akciji, kjer so pripravili
idejna izhodišča za izvedbo izobraževanja. Namen izobraževanja bo ustvariti skupno
razumevanje družbene funkcionalnosti mladinskega dela in mladinske politike, spoznavanje
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ciljev programa Mladi v akciji in drugo. Projekt bo predstavljen delovni skupini za
mladinsko politiko na prihodnjem sestanku, kmalu zatem pa tudi občinam s povabilom k
sodelovanju. (SK)


SKUPNOST NASPROTUJE SPREMEMBAM ZOFVI

Občine članice Skupnosti občin Slovenije so pregledale prejet Predlog sprememb in
dopolnitev zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in podale pripombe
in predloge, ki zahtevajo resno obravnavo in razmislek.

Hitrost spreminjanja tako

pomembnega zakona, še posebej v točkah, kjer se spreminjajo temeljna razmerja med tremi,v
upravljanje zavodov vpetih skupin (zaposlenih, predstavnic in predstavnikov občin in
staršev), je po prepričanju skupnosti nesprejemljiva, saj zmanjšuje pristojnosti občinam, prav
tako pa povzroča nekaj dodatnih problemov v notranjih komunikacijah med ravnateljicami
in ravnatelji ter zaposlenimi. V dopisu, ki je bil posredovan ministru za šolstvo in šport, dr.
Igorju Lukšiču smo zapisali, da je nesprejemljivo, da imajo občine (ali država) pravico in
dolžnost ustanavljati javne zavode, pri čemer zagotavljajo finančna sredstva za investicije,
programe in druge, z zakonom določene namene, na upravljanje pa tako v primeru osnovnih
šol kot tudi vrtcev ne morejo vplivati v takšni meri, kot to velja za upravljanje v drugih
primerih lastništva. O nestrinjanju smo obvestili tudi poslanke in poslance koalicije v upanju,
da bodo dosegli ponoven in dodaten razmislek o (ne)ustreznosti predlaganih sprememb. (jv)


SPREJET PRAVILNIK O ODVZEMU VELIKIH ZVERI IZ NARAVE

Minister za okolje in prostor je podpisal Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega
medveda in volka iz narave, v katerem je za letošnje leto predviden selektiven odvzem
rjavega medveda zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem v višini 70 osebkov in
volka v višini 10 osebkov. Letošnja odločitev o odvzem rjavega medveda je sledila predlogu,
ki ga je ministrstvu podal Zavod za gozdove RS in je temeljila na ocenjenem letnem prirastku
populacije (okrog 100 osebkov) in izgubah (okoli 25 osebkov letno). Pri odločitvi za odvzem
volka v letošnjem letu pa je bil sprejet princip previdnosti, ki temelji na mnenju Zavoda RS
za varstvo narave (ZRSVN). Zavod za gozdove je predlagal odvzem 17. osebkov, ZRSVN pa
je menil, da populacije volka ne poznamo dovolj, da bi lahko močneje posegli vanjo, zato je
bil v primeru volka uporabljen princip previdnosti. S tem se je v večini strinjala tudi
strokovna komisija. V primeru volka zaenkrat še ni opravljenih poglobljenih študij o stanju
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in velikosti populacije. Je pa v letošnjem letu na to temo prijavljen Life + projekt, ki bo v
primeru uspešnega izbora dal tudi osnove za akcijski načrt. (Vir: obvestila za javnost MOP,
jv)


ZAČASNO ZNIŽANJE PLAČ FUNKCIONARJEV

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 ‐ uradno prečiščeno
besedilo, 17/08, 58/08, 69/08‐ZTFI‐A, 69/08‐ZZAVAR‐E, 80/08 in 120/08‐odl. US, ZSPJS) v
četrtem odstavku 3. člena določa, da »o spremembah plače, ki so posledica spremembe
zakona, predpisa in drugega akta, izdanega na njihovi podlagi ali kolektivne pogodbe,
obvesti delodajalec javnega uslužbenca oziroma funkcionarja s pisnim obvestilom in mu
hkrati izroči pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbe oziroma sklepa
in sicer najkasneje v 15. dneh po uveljavitvi tega akta ali kolektivne pogodbe.«
Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09) določa začasno
znižanje plač funkcionarjev in sicer za obdobje dvanajst mesecev od začetka uporabe zakona,
ki je določena na prvi dan naslednjega meseca po njegovi uveljavitvi, to je 1.4.2009.
Glede na to, da se z navedenim zakonom plače funkcionarjev znižujejo (gre torej za
spremembo plače, ki je določena z zakonom), pa čeprav samo začasno in za omejeno
obdobje, je delodajalec dolžan ravnati po določilu četrtega odstavka 3. člena ZSPJS. (SP)
Dopis MJU.


ANEKS ŠTEVILKA 1 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

V Uradnem listu RS št. 23/2009 z dne 27.3.2009 je bil objavljen Aneks št. 1 h kolektivni
pogodbi za javni sektor, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega
sektorja. Aneks je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 28.3.2009. Na podlagi določila 1.
člena Aneksa so se spremenile uvrstitve posameznih orientacijskih delovnih mest v plačnih
skupinah D, H in J in te uvrstitve se, do uskladitve kolektivnih pogodb dejavnosti,
uporabljajo neposredno.
Na podlagi Aneksa morajo torej uporabniki proračuna spremeniti oziroma uskladiti
sistemizacije delovnih mest in na tej podlagi ter na podlagi določila četrtega odstavka 3.
člena ZSPJS, izdati javnim uslužbencem ustrezne anekse k pogodbam o zaposlitvi oziroma
odločbe z veljavnostjo od 28.3.2009 dalje. (SP)
Dopis MJU.
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NA SEJI KOMISIJE DS O OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTIH

V torek, dne 07.04. je potekala 20. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj. Glavna tema seje je bila obravnava problematike postopkov sprejemanja
občinskih prostorskih načrtov. Po razpravi je bil sprejet zaključek, da radikalne spremembe
prostorske zakonodaje ne bo. Direktorat za prostor bo poskušal postopke optimizirati oz. jih
pospešiti za čimprejšnji sprejem OPN. Rok 15. 11. 2009 za sprejetje OPN se ne bo podaljšal,
kljub temu, da se ve, da vse občine nikakor ne bodo sprejele v tem roku OPN. Pripravile se
bodo spremembe dveh pravilnikov, ki sta v praksi prinesla veliko negodovanja in ki sta
prekoračila vsebino ZPNačrta ( Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in
posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljišč zunaj območij naselij, Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij). MOP bo zagotovil še več
koordinacije oz. usklajevanja med občinami in nosilci urejanja prostora. Prav tako Komisija
DS podpira problemske konference, ki se predvidevajo, prva že danes 8.4.2009 na FU, po
potrebi tudi v DS. MOP bo pozvan k pripravi jasnih navodil občinam kako najhitreje sprejeti
OPN ter skupaj z izvajalci (Urbanistični inštitut LJ, ZUM MB, Locus,…) pripravil analizo
trenutnega stanja sprejemanja OPN. (Štefan Posilovič, predsednik Komisije za prostor)


OBDOBNO USPOSABLJANJE
POOBLASTIL

OBČINSKIH

REDARJEV

NA

TEMO

Združenje občinskih redarjev organizira obdobno usposabljanje občinskih redarjev na temo
POOBLASTIL, ki bo 14. in 15. maja v Ribnem pri Bledu. Seminar je namenjen vsem
občinskim redarjem, ki so že opravili usposabljanje na Policijski akademiji v Tacnu, in se
morajo v triletnem obdobju po uspešno zaključenem usposabljanju udeležiti vsaj dveh
seminarjev, delavnic na katerih osveži znanje in zve novosti. Program in prijavnico lahko
preberete na naši spletni strani www.skupnostobcin.si.
MEDRESORSKA OBRAVNAVA


UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNINE

Občinam članicam SOS je sekretariat SOS poslal predlog Uredbe o metodologiji za izračun
povprečnine za financiranje občinskih nalog, ki smo ga prejeli s strani Vlade RS.
Prosimo vas, da morebitne predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka 24. aprila, 2009. Predlog uredbe
6
Tedenske novice SOS / 06 do 10. APRIL 2009
Št. 14



SLUŽBENA IZKAZNICA ZA OBČINSKE INŠPEKTORJE

Ministrstvo za javno upravo je v predhodno usklajevanje posredovalo predlog sprememb in
dopolnitev Pravilnika o službeni izkaznici za občinske inšpektorje. S predlaganimi
spremembami se bo poenotila oblika službenih izkaznic za inšpektorje, hkrati pa bistveno
pocenila tudi njihova izdelava. Spremembe sledijo spremembam Pravilnika o službeni
izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev, ki je že
predviden za objavo v Uradnem listu RS. Prosimo vas, da nam morebitne predloge ter
pripombe posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, do 15. aprila 2009.
Predlog
sprememb pravilnika.


UREDBA O OBLIKOVANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV

S strani Ministrstva za gospodarstvo smo v medresorsko obravnavo prejeli nov predlog
Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev. Gradivo se bo obravnavalo na seji Odbora za
gospodarstvo in trajnostni razvoj dne 21.4.2009 in na seji VRS dne 23.4.2009, zato vas
prosimo, da nam vse pripombe in predloge pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si,
najkasneje do petka 17.04.2009. Gradivo ter predlog uredbe.
POVPRAŠEVANJE OBČIN


DVOJNO PLAČEVANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s problematiko, ki je najverjetneje
problem tudi v drugih občinah članicah: Občina članica ugotavlja, da ima precej primerov
plačila prispevkov za osebe, ki so z odločbo za nazaj pridobile pravico tudi do zdravstvenega
zavarovanja (posebej še ob reviziji ‐ gre predvsem za priznane pokojnine, invalidnine za
nazaj). Gre za dvojno plačevanje zavarovalnici, ki do tega ni upravičena. Prej so takšne
primere ročno poračunavali, sedaj to več ni možno, ker gre vse elektronsko. Po izračunu
občine članice gre za prihranek občine do 6000 evrov. Razložili so jim, da ob oddaji REK 1B
obrazcev na DURS ni več možnosti tovrstno poračunavanje, ker sistem tega ne dopušča.
Občino zanima ali katera občina izvaja poračun od kar je REK 1B potrebno oddajati
elektronsko in na kak način. Prosimo za odgovore na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, saj bo
Skupnost občin Slovenije na podlagi vašega odziva sklicala sestanek s predstavniki DURS‐a
na temo reševanja predmetne problematike. (SP)
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ODLOKA ZA PITNO VODO IN ZA ODVAJANJE KOMUNALNE VODE

Sekretariat SOS je članicam poslal prošnjo občine članice in sicer, zanima jih, če ima že katera
od občin v Sloveniji sprejet:
‐
občinski odlok, ki je usklajen s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.
35/06 in 41/08)
‐
in odlok, ki je usklajen s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08). Vljudno vas prosimo da vzorce teh aktov, če jih že imate
pripravljene, pošljete na sasa@skupnostobcin.si. Nekaj vzorcev smo že prejeli in so objavljeni
na spletni strani SOS v rubriki sodelovanje občin, ki je dostopna le občinam članicam SOS.
Vsem, ki ste vzorce že poslali se najlepše zahvaljujemo. (SK)


ODLOK O TURISTIČNI INFRASTRUKTURI

Iz občine članice smo prejeli prošnjo za pomoč pri iskanju vzorca odloka o turistični
infrastrukturi. V pripravi imajo Odlok o turistični infrastrukturi, kjer bi bile vključene vse za
aktivnosti potrebne dejavnosti v turizmu (postavitev prenosnih tržnic, premični gostinski
objekti, piknik prostori, potujoče prodajalne, počivališča za kolesarje, vzmetna mesta za
padalce, vstopna in izstopna mesta za plovbo‐kajak, kanu, čolni..‐, šotorišča…) Prosimo, če
že kdo ima kaj takega pripravljeno v obliki odloka, da poseduje vzorec na
sasa@skupnostobcin.si. Prejete vzorce odlokov bomo objavili na www.skupnostobcin.si v
rubriki sodelovanje občin, ki je dostopna samo občinam članicam SOS.
21. SEJA VLADE RS, 09. APRIL 2009


NOVELA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v obravnavo
Državnemu zboru Republike Slovenije. S sprejetim predlogom zakona se nadomesti Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, katerega besedilo je
vlada določila 19. 3. in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD‐1C)
implementira v slovenski pravni red Direktivo 2007/36//ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi.
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Tako se z novelo ZGD‐1C vnašajo v slovenski pravni red: dopolnjena vsebina in način objave
sklica skupščine, objava sklica in drugih relevantnih podatkov za skupščino na spletnih
straneh družbe, določitev referenčnega dne za udeležbo na skupščini, možnost za udeležbo
na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev, možnost za glasovanje po pošti pred
zasedanjem skupščine, dopolnitev določb o pravici delničarja do obravnave dodatne točke
dnevnega reda na skupščini in postavitvi nasprotnega predloga ter obveščanju družbe o tem,
olajšanje pri imenovanju pooblaščencev in obveščanju družbe pri tem, razkritje nasprotja
interesov pri ponujanju zastopanja na skupščini in objava rezultatov glasovanja na spletnih
straneh družbe. Nov predlog vsebuje nov 7. člen in dopolnitev 9. člena prejšnjega predloga
in se nanaša na razkritje prejemkov članov vodenja in nadzora. (Vir: Vlada RS)


INFORMACIJA O STANJU BAZ NEPREMIČNIN

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Informacijo o stanju podatkovnih baz
nepremičnin. Aktivnosti, ki potekajo na področju evidentiranja nepremičnin, omogočajo, da
se v nekaj letih v Republiki Sloveniji celovito uredi nepremičninsko področje. Ta cilj bo
dosežen le, če bodo izvedene vse planirane aktivnosti. Predvidoma naj bi razvoj potekal po
naslednjem časovnem zaporedju:
 do konca leta 2009 se bo začela elektronska izmenjava podatkov med zemljiško
knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb;
 do 1. maja 2010 bodo urejeni podatki o vseh nepremičninah v registru nepremičnin in
bo vsem nepremičninam pripisana posplošena tržna vrednost (od tega trenutka
naprej je možno implementirati davek na nepremičnine);
 do konca leta 2012 bodo prenovljeni informacijski sistemi zemljiške knjige,
zemljiškega katastra, katastra stavb in povezani z registrom nepremičnin in registrom
prostorskih enot.
Poleg zagotavljanja finančnih sredstev so ključni dejavniki za uspešen razvoj celovitega
nepremičninskega sistema, zagotovitev strokovnega kadra, nujna prenova informacijskega
sistema za vodenje katastrov, in večja stopnja koordinacije pri prenovi informacijskih
sistemov zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb. (Vir: Vlada RS)


ZAVRNITEV OBČINE IZOLA

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se pobuda Občine Izola za načrtovanje
prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hitro
cesto na odseku Koper–Izola na območju priključka Izola se zavrne. Vlada RS je februarja
letos prejela pobudo Občine Izola za izdajo soglasja po 36. členu Zakona o prostorskem
načrtovanju. Pobuda se nanaša na načrtovanje prostorskih ureditev iz pristojnosti občine v
območju, ki ga ureja Uredba o državnem lokacijskem načrtu (DLN) za hitro cesto na odseku
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Koper–Izola. Občina Izola je skladno s Sporazumom o skupnem financiranju projektiranja in
izgradnje priključka Izola med Občino Izola in DARS d. d. iz leta 2005, s katerim je bilo med
drugim dogovorjeno, da se lokacija priključka Izola prestavi, pripravila in sprejela Odlok o
lokacijskem načrtu »Južna cesta ‐ vzhod«, s katerim je sicer omogočena prestavitev
priključka Izole na hitro cesto na drugo lokacijo. Na podlagi tega občina želi del območja
priključka Izola, kot je načrtovan z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu, nameniti
umestitvi programov in dejavnosti prehrambene industrije, ki se seli z obalnega območja
(Delamaris, Riba, …), da se bo obalna območja po preselitvi proizvodnih dejavnosti lahko
namenilo turizmu in centralnim dejavnostim.
Vlada RS je v skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZPNačrt preverila možnost izvedbe in
uporabe z Uredbo o DLN določenih prostorskih ureditev z vidika nameravane prostorske
ureditve občine. Ugotovila je, da dokler priključek Izola ne bo zgrajen, bi lahko bila v
primeru načrtovanja prostorskih ureditev lokalnega pomena onemogočena izvedba te
prostorske ureditve, določene z Uredbo o DLN, čeprav Odlok o lokacijskem načrtu omogoča
izvedbo priključka Izola tudi na drugi lokaciji. V skladu z navedenim se pobuda Občine
Izola za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Uredbe o DLN na
območju priključka Izola zavrne. (Vir: Vlada RS)


PREDSEDNIK VLADE IMENOVAL STRATEŠKI SVET ZA JAVNI SEKTOR

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o ustanovitvi Strateškega sveta za javni
sektor, ki ga je imenoval predsednik vlade.
Strateški svet za javni sektor bo vodil Borut Pahor, predsednik Vlade RS, Irma Pavlinič
Krebs, ministrica za javno upravo pa bo namestnica predsednika strateškega sveta.
Strateški svet za javni sektor bo obravnaval strateška vprašanja s področja učinkovitejšega in
preglednejšega sistema delovanja javnega sektorja in za predsednika vlade pripravljal
strokovne usmeritve in predloge glede modernizacije zakonodaje in delovanja javnih
zavodov in agencij v smeri racionalizacije in povečanja avtonomije, kakovosti in odličnosti
delovanja javne uprave in celovite presoje učinkov posameznih predpisov, javno zasebnega
partnerstva na področju javnih storitev, nadgradnje sistema e‐uprave in informatizacije,
odprave administrativnih ovir, sistema strokovnega izobraževanja in usposabljanja v
državni upravi, drugih nalog, ki se nanašajo na posamezna področja javnega sektorja.(Vir:
Vlada RS)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV


14.05. / USPOSABLJANJE ZA OBČINSKE REDARJE

Združenje občinskih redarjev organizira 14. in 15. maja 2009 enodnevno obdobno
usposabljanje za ʹʹOBČINSKE REDARJEʹʹ na temo ʹʹPOOBLASTILA IN PRAKTIČNE VAJEʹʹ.
Usposabljanje bo vodil predavatelj iz Policijske akademije v Tacnu in bo potekalo v Ribnem
pri Bledu, z začetkom ob 8.30 uri. Trajalo bo osem šolskih ur, v skupini do 25 oseb. Cena na
osebo znaša 85 eur + ddv. Usposabljanja bodo izvajali tudi v letu 2010 in 2011. Prav tako
pripravljajo za konec septembra obdobno usposabljanje iz ZVCP‐1, katero bo zajemalo
splošni del ter praktično delo na terenu. (AJ)
PRIJAVA: Do srede aprila boste prejeli prijavnice za prijavo.
Usposabljanje bo v vsakem primeru, ker smo zagotovili ustrezen prostor za predavanje in
praktične vaje.


16.04. / POSVET O PODNEBNIH SPREMEMBAH

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet Prilagajanje podnebnim spremembam, od okvira
Evropske unije do ukrepanja v Sloveniji, ki bo v četrtek, 16. aprila 2009, ob 9.00 uri v
Ljubljani. Po predavanjih uglednih strokovnjakinj Vide Ogorelec Wagner, prof.dr. Lučke
Kajfež Bogataj in Tanje Cegnar s področja podnebnih sprememb, vzrokov in posledic zanje
ter potrebnih odzivov lokalnih skupnosti, se boste seznanili z »Belo knjigo EU »Prilagajanje
podnebnim spremembam« in predvidenimi aktivnostmi Vlade RS na tem področju. Mnenje
zastopnikov lokalnih interesov na EU ravni o Beli knjigi, bo predstavila Jasmina Vidmar,
članica slovenske delegacije pri Odboru regij. Vabljeni ste, da to mnenje dopolnite in
sooblikujete v razpravi, ki je predvidena ob koncu srečanja. Udeležba je brezplačna, zaradi
omejenega števila mest pa so prijave obvezne. Vabilo; prijavnica; (SK)


16.4. SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ

V sklopu posveta o podnebnih spremembah se bo v prostorih Mestne občine Ljubljana
sestala slovenska delegacija v Odboru regij. Na sestanku pred 79 plenarnim zasedanjem v
Odboru regij bodo člani ni članice delegacije pregledali točke dnevnega reda, ter se seznanili
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s stališči vlade na točke dnevnega reda. Prvič pa bo sestanek organiziran v sklopu posveta,
na katerem bo članica delegacije predstavila osnutek mnenja o beli knjigi, ki ga pripravlja
komisija DEVE v Odboru regij.


17.4. SESTANEK DS ZA VRTCE

V Domžalah se bo v petek, 17. aprila 2009 sestala Delovna skupina za vrtce pri SOS in
obravnaval možna izhodišča za pripravo sistemskih sprememb na področju predšolske
vzgoje. Ministrstvo za šolstvo in šport namreč namerava v tem letu iskati nove sistemske
rešitve in Skupnost občin Slovenije želi v tem spreminjanju aktivno sodelovati.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI



JAVNI RAZPIS ZA FINANČNE
ZAPOSLITEV INVALIDOV

VZPODBUDE

DELODAJALCEM

ZA

Predmet razpisa:
A) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas.
B) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za nedoločen čas.
C) Samozaposlitev invalida za nedoločen čas.
D) Neposreden prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja sklenjenega za določen
čas, v delovno razmerje za nedoločen čas.
Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo delodajalci (pravne in fizične osebe ali
samozaposleni invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji, izpolnjujejo razpisne pogoje
in so v času med 1.10.2008 in 31.7.2009 zaposlili enega ali več invalidov.
Samozaposleni invalidi imajo iz tega razpisa enake dolžnosti in pravice kot delodajalci..
Roki za oddajo: za prvo odpiranje do vključno 25. 5. 2009 do 12. ure in za drugo odpiranje
do vključno 25. 8. 2009 do 12. ure. Več info TUKAJ.
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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/05/09 ‐ PROGRAM „MLADI
V AKCIJI“

Predmet razpisa: podpreti projekte, ki pospešujejo sodelovanje na področju mladine med
državami programa in partnerskimi državami, ki niso sosednje države Evropske unije.
Upravičenci: nepridobitne organizacije: nevladne organizacije (NVO), javni subjekti.
Upravičeni stroški:
— razvoj partnerstev in omrežij,
— seminarje in konference,
— usposabljanje mladinskih delavcev in krovnih organizacij,
— razvoj orodij za usposabljanje,
— kampanje za informiranje in ozaveščanje, ki koristijo mladim,
— izobraževalne obiske na delovnem mestu za mlade delavce,
— obiske za preverjanje izvedljivosti in študijske namene,
— ocenjevalne sestanke,
— mladinske izmenjave.
Roki za oddajo: do 1. junija 2009. Več info TUKAJ.
NOVIČKE DRUGIH


UREDITEV NA PODROČJU JAVNIH ZAVODOV

Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs se je udeležila posveta »Pravne ureditve
zavodov – Kako po novem urediti zdravstvo, šolstvo in druge javne službe«. Kot je
poudarila, so si v koalicijski pogodbi zadali cilj, da se bodo po 18 letih končno lotili vprašanja
modernizacije javnih zavodov. Nanizala je vrsto odprtih vprašanj in, kot je dejala, želijo
odgovore nanje poiskati v sodelovanju z vsemi, ki so na različne načine vpeti v delovanje
javnih zavodov, npr. kot izvajalci, upravljavci in odgovorni.
Kot je povedala ministrica, je danes v Sloveniji okoli 1500 javnih zavodov, v katerih je
zaposlenih približno 105.000 od skupno 155.000 javnih uslužbencev. Glede na število javnih
zavodov, njihove različne dejavnosti, pa tudi glede na razlike v deležu dohodkov, ki jih
pridobivajo na trgu, bo po ministričini oceni težko vzpostaviti enake rešitve na vseh
področjih. Med drugim je pojasnila, da nekateri izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje v
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gospodarske družbe ali zasebni zavod, a še vedno nadaljujejo delo kot javni zavodi. V tej
statusni obliki se tako izvajajo praktično vse dejavnosti, in sicer od gospodarskih dejavnosti
do dejavnosti upravljanja tudi državnih nepremičnin, ki bi se glede na pravne okvire morale
na primer odvijati v statusni obliki javnih skladov.
Celoten sistem financiranja je po besedah ministrice dejansko privedel do tega, da so se
številni javni zavodi začeli ukvarjati s tržnimi, včasih celo z gospodarskimi dejavnostmi,
ʺkljub temu, da javni zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost le, če je ta namenjena
dejavnosti, za katero je ustanovljen (Vir: Ljubljanske novice, jv)


POSVETOVANJE O PRIHODNOSTI STRATEGIJE ZA RAZVOJ IN DELOVNA
MESTA PO LETU 2010

Spomladanski Evropski Svet je bil pozvan, da ukrepa v zadevi strategije rasti in delovnih
mest, katera se izteče z letom 2010. Glede na trenutno stanje bi imela strategija velik vpliv na
rehabilitacijo na trenutno ekonomsko krizo. Odbor regij vas vabi, da tudi vi prispevate svoje
mnenje o strategiji rasti in delovnih mest po letu 2010. Svoje mnenje lahko poveste v
vprašalniku, ki se nahaja na strani Odbora regij. Vprašalnik lahko izpolnite v slovenskem
jeziku.


ʺKAKO
SI
DRŽAVLJANA?ʺ

PREDSTAVLJATE

BODOČEGA

EVROPSKEGA

Ob 60. letnici Sveta Evrope bo v državah članicah te mednarodne organizacije potekal
natečaj v pisanju eseja na temo ʺKako si predstavljate bodočega evropskega državljana?ʺ
Svet Evrope je medvladna organizacija s sedežem v Strasbourgu v Franciji in združuje 47
držav članic. Njeni cilji so:






varovati človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno državo;
ozaveščati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavnosti in
raznolikosti;
iskati rešitve za probleme, s katerimi se srečuje evropska družba (zapostavljanje
manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids,
mamila, organiziran kriminal itd.);
pomagati pri uveljavljanju trdne demokracije v Evropi s podporo političnim,
zakonodajnim in ustavnim reformam.
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Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci do 18. Leta starosti, rok za oddajo nalog pa
je 15. Maj. Vsakemu zmagovalcu na nacionalni ravni bo Svet Evrope podelil diplomo in ga
povabil, da jo prejme ob 60. obletnici proslave v Strasbourgu 1. oktobra 2009. (jv)


NATEČAJ
BOGATI?

ZA

OTROKE IN

MLADOSTNIKE

ZAKAJ

DRUGAČNOST

V sodelovanju z otroško revijo Pil in najstniško revijo Plus je Informacijski urad Sveta
Evrope pripravil ustvarjalni natečaj za otroke in mladino na temo diskriminacije in
strpnosti do drugačnih pod imenom ʹZakaj drugačnost bogati?ʹ. Naše izkušnje so, da so
otroška sporočila izvirna in pristna, hkrati pa pokažejo poti in rešitve, ki jih odrasli pogosto
prezremo. Natečaj, v katerem lahko otroci, šole, krožki sodelujejo na različnih umetniških
področjih, od slikanja in pisanja do priprave televizijskih spotov in spletnih strani, poteka do
maja letos. Med prispelimi deli bo komisija v sestavi Goran Vojnović, Tina Pleško, Kristina
Plavšak Krajnc, Julija Sardelić in Jana Zirkelbach izbrala 10 najboljših. Izbrana dela bodo
simbolično nagrajena, nagrajence iz cele Slovenije pa bo v juniju sprejel častni pokrovitelj
natečaja, predsednik vlade, gospod Borut Pahor.
Izdelek do 20. maja 2009 lahko pošljete na PIL/PLUS, 1536 LJUBLJANA, ali na
pil@mkz.si/plus@mkz.si, s pripisom DRUGAČNOST. (Vir: ministrstvo za šolstvo in šport,
jv)


AKCIJSKI NAČRT ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE

Služba Vlade za razvoj in evropske zadeve je na svoji spletni strani www.svr.gov.si objavila
osnutek akcijskega načrta za zeleno javno naročanje. Žal je bil

rok določen za dajanje

predlogov in pripomb izjemno kratek in je že potekel. Osnutek pa si lahko preberete na naši
spletni strani: www.skupnostobcin.si


REGIJSKA MREŽA TEMATSKIH POTI – SKUPEN PROJEKT 19 OBČIN

Regijske tematske poti (Heritage Trails Net) so povezale turistično ponudbo devetnajstih
občin JV Slovenije; Trebnje, Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški
Potok, Metlika, Mirna Peč, Mokronog ‐ Trebelno, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža,
Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk. Tematske poti obsegajo
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preko 1.400 kilometrov pohodnih, kolesarskih, jahalnih in vodnih poti. V portal je vključenih
preko 100 lokacij naravne in kulturne dediščine in preko 500 turističnih ponudnikov storitev
in drugih ponudnikov oz. točk povezanih z organiziranim preživljanjem prostega časa na
območju celotne regije. Vodja projekta, dr. Marko Koščak, ocenjuje, da so uresničili ključne
cilje, nekatere pa tudi presegli. Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je bil izveden v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve. Več o projektu Heritage Trails Net lahko
zveste na spletni strani www.slovenia‐heritage.net. (SK)


KRANJ BO
CIOTATA

OBISKALA

PLESNA

SKUPINA

IZ

POBRATENEGA

LA

V Kranju bo od 19. do 24. aprila na obisku plesna skupina priznane plesno‐baletne šole
Troupe Municipale du «Ballet‐Ecole» iz pobratenega mesta La Ciotat v Franciji, s katerim
smo lani praznovali 50‐letnico pobratenja. Vsa leta pobratenja se odvija izmenjava mladih iz
obeh mest. Tako bodo letos mlade iz La Ciotat zastopali plesalci, za izjemo že v aprilu in ne
poleti. Skupina plesalcev je bila v Kranju prvič na obisku ob izmenjavi že leta 1981 in
navduševala obiskovalce po vsej Sloveniji. Leta 2004 so sodelovali na osrednji prireditvi v
Kranju, ob vstopu Slovenije v EU. Njihov nastop vsebuje klasične in moderne plese, hip hop,
akrobatske plese, can can, Brodway. Skupina šteje 25‐30 plesalcev in 10 spremljevalcev. To so
najboljši plesalci šole, ki šteje 250 učencev, v starosti od 13 do 25 let. (SK)
MEDNARODNE NOVIČKE SOS


NA DOGODKIH ODBORA REGIJ SODELOVALA SAMO MOM

Odbor regij je izbral 24 partnerstev, ki bodo sodelovala na letošnjih Open days. Manjše
število partnerstev, v primerjavi s preteklim letom, izhaja iz omejitve, da lahko posamezna
regija sodeluje le v enem partnerstvu. Tako bo Slovenija zastopana z MO Maribor v
partnerstvu Evropske prestolnice kulture. Drugi slovenski predlog za partnerstvo
Kreativnost na podeželju pa ni bil izbran, ker vse v partnerstvu sodelujoče regije niso
izpolnjevale dokaj zahtevnih pogojev (predstavništvo v Bruslju, raven NUTS2 oz. velikost
mesta nad 100.000 prebivalcev).
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Sekretariat OR je sicer kot možnost ponudil organizacijo tako imenovanega ʺobrobnega
dogodka ‐ fringe eventʺ, ki pa razen uvrstitve v programsko brošuro, ne bi bil deležen
organizacijske podpore OR. Organizacija takšnega dogodka bi zahtevala veliko finančno in
organizacijsko podporo SVLR, ki ni bila predvidena v programu za leto 2009 in je glede na
zaostrene pogoje financiranja letos ni mogoče zagotoviti. Smiselno pa je izpeljati napovedane
dogodke po posameznih občinah v Sloveniji, kot so bili napovedani v predlaganem projektu
in jih tudi podpreti v izvedbi. (vir: Ivo Piry)
MEDNARODNE NOVIČKE


USPEH SPLETNE DOMENE .EU

Tri leta po uvedbi vrhnje spletne domene .eu ta vsebuje več kot tri milijone spletnih domen.
Celo finančna kriza ni ustavila te rasti: število domen .eu se je v prvem četrtletju leta
povečalo za 2%, domena pa se je utrdila kot peta najbolj priljubljena državna oznaka med
vrhnjimi spletnimi domenami na svetu. Domena .eu spodbuja posebno evropsko spletno
identiteto in lahko tako pomaga državljankam in državljanom ter podjetjem, da v celoti
izkoristijo prednosti evropskega enotnega trga. Multinacionalne družbe, mala in srednja
podjetja, nevladne organizacije, možganski trusti ter državljanke in državljani so se odločili ,
da bodo tako označili svojo prisotnost na spletu. V začetku marca je Švedska simbolično
postala prva država članica, ki je sprejela domeno .eu (www.se2009.eu) za svojo uradno
spletno stran predsedovanja EU, ki se bo začelo 1. julija. Največ domen .eu je bilo
registriranih v državah EU z največ prebivalci in največ internetnimi priključki glede na
število prebivalcev. Na prvem mestu je še vedno Nemčija s 30%, sledijo ji Nizozemska s 14%,
Združeno kraljestvo z 12%, Francija z 8% in Poljska s 6%. Več informacij najdete tukaj. (BA)


ZADNJI STATISTIČNI
GOSPODARSKI KRIZI

PREGLED

UKREPANJA

ČLANIC

EU

PROTI

Evropska komisija je pravkar objavila posebno izdajo statističnega pregleda državnih
pomoči. Statistični pregled se osredotoča zlasti na ukrepe držav članic v okviru sedanje
finančne in gospodarske krize, ki jih je Komisija pregledala in uskladila. Da bi države članice
zaščitile finančno stabilnost, so uvedle jamstvene sheme, omejitve tveganj in ukrepe za
dokapitalizacijo za finančni sektor v skupnem znesku 3 000 milijard EUR. Komisija je
objavila tri nova sporočila, v katerih je določen jasen okvir pogojev, pod katerimi se lahko ti
doslej še neuporabljeni ukrepi sprejmejo, hkrati pa ohrani celovitost enotnega trga in
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prepreči škodljivo tekmovanje za subvencije med državami članicami. Poleg tega pa so bile
decembra 2008 v začasnem okviru za ukrepe državnih pomoči državam članicam
predstavljene smernice, kako lahko najbolje podprejo gospodarske družbe in zaposlovanje v
realnem gospodarstvu ter preprečijo pretirano izkrivljanje konkurence. Komisarka za
konkurenco Neelie Kroes je izjavila:«Izkušnje preteklih šestih mesecev so pokazale, da ima
nadzor nad državnimi pomočmi pomembno vlogo pri usklajenem spopadanju z izzivi
gospodarske krize po vsej Evropi. Zaradi ukrepov in včasih strogih pogojev, ki smo jih
uvedli, države članice niso zašle v past protekcionizma, svojih problemov niso prenesle na
druge države, preprečile pa so zlom finančnega sistema. Zdaj pa so na vrsti finančne
institucije, da izboljšajo svoje finančno stanje in se prestrukturirajo ter tako zagotovijo
zanesljivo prihodnost.« Več informacij najdete tukaj. (BA)


STAGNACIJA RIBOGOJNE PROIZVODNJE V EU

Komisija v svojem sporočilu proučuje temeljne vzroke za stagnacijo ribogojne proizvodnje v
EU, ki je sicer eden najhitreje rastočih živilskih sektorjev na svetu, ter išče načine za
izboljšanje konkurenčnosti, trajnosti in upravljanje sektorja. Ribogojstvo nas oskrbuje s
približno polovico vseh rib, ki jih pojemo, ponudi pa lahko še več. EU je določila visoke
standarde, da bi trajnostno rast ohranila v središču pristopa in metod ribogojstva. Naša
ribogojna industrija je vodilna v svetu na področju raziskav in tehnološkega razvoja. Vendar
tega napredka v odličnosti ni mogoče opaziti v proizvodnji, ki se je v EU umirila, medtem ko
se v nekaterih drugih sveta močno povečuje. Komisija verjame, da bi močna, prenovljena
ribogojna industrija spodbudila rast v povezanih sektorjih ter dodatno prispevala k razvoju
podeželskih in obalnih območij. Poleg tega bi prinesla koristi potrošnikom v obliki zdrave,
visokokakovostne hrane, ki je pridelana na okolju prijazen način. Več informacij najdete
tukaj. (BA)


EVROPSKA KOMISIJA SE BORI PROTI ZAMUDAM PRI PLAČILIH V
TRGOVINSKIH POSLIH

V skladu z zavezo iz Akta za mala podjetja je Komisija predlagala nov politični pristop za
spopadanje s problemom zamud pri plačilih in pomembne spremembe direktive o boju proti
zamudam pri plačilih iz leta 2000. Kljub nekaterim izboljšavam v zadnjih letih v EU še vedno
prihaja do zamud pri plačilih v trgovinskih poslih med družbami ter med podjetji in javnimi
organi. To zavira razvoj podjetij in je lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih podjetij, zlasti
malih in srednje velikih. Žal plačilna disciplina javnih organov še zdaleč ni zgledna. Po
mnenju Komisije bi morali javni organi dajati vzgled in praviloma plačevati račune v 30
dneh. Hkrati se je Komisija zavezala k pospešitvi plačevanja blaga in storitev, da bi v celoti
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spoštovala cilje pri plačevanju računov. V številnih primerih si je zastavila celo cilj skrajšati
trenutno veljavne zakonsko določene plačilne roke. Več informacij najdete tukaj. (BA)


EVROPSKI PROJEKT O PODNEBNIH SPREMEMBAH »EVROPA PRED
IZZIVOM«

Britanski svet (The British Council) išče mlade ljudi, ki bi želeli sodelovati pri evropskem
projektu o podnebnih spremembah z naslovom »Evropa pred izzivom« (Challenge Europe).
S tem projektom želi British Council dati možnosti mladim voditeljem, da odgovorijo na
podnebno krizo, preden bo prepozno. V vsaki sodelujoči državi bo British Council izbral 15‐
20 mladih ljudi med 20 in 35 letom in oblikoval ekipe »podnebnih zagovornikov«, ki bodo
združevale širok nabor znanj in izkušenj. British Council bo v partnerstvu z najuspešnejšimi
evropskimi poslovnimi organizacijami izbranim mladim Evropejkam in Evropejcem
zagotavljal pomoč tako, da jim bo prek svoje mreže ekspertnih skupin in posameznikov
omogočil stike z vodilnimi evropskimi strokovnjaki za podnebne spremembe, oblikovalci
politik, poslovneži, podjetniki, okoljskimi skupinami in centri odličnosti. Rok za prijavo je 27.
april 2009. Več informacij najdete na spletni strani http://challengeeurope.britishcouncil.org.
(BA).
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