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Rok za pripombe: UREDBA O METODOLOGIJI ZA
IZRAČUN POVPREČNINE

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE


BLAŽITEV
OBČINAH

POSLEDIC

FINANČNE

IN

GOSPODARSKE

KRIZE

V

V torek, dne 11.04.2009 se je na Službi Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na
1. sestanku sestala pred kratkim ustanovljena Delovna skupino za blažitev posledic finančne
in gospodarske krize v lokalnih skupnostih. Poleg ministrice, pristojne za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlate Ploštajner, so na sestanku sodelovali
tudi predstavniki SVLR ter obeh reprezentativnih združenj občin. V imenu Skupnosti
občin Slovenije sta bila na sestanku prisotna pobudnik za ustanovitev skupine, župan MO
Velenje Srečko Meh in podžupan MO Ljubljana Jani Möderndorfer. Udeleženci sestanka so
preverili, kakšne so posledice gospodarske in finančne krize na lokalnem nivoju in kako se s
krizo uspešno spopadati. Kot je poudarila ministrica, je treba najti vire za projekte, ki
občinam pomenijo dodaten zagon gospodarstva. Po njenih besedah so želeli preveriti,
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kakšne so posledice krize na lokalnem nivoju in kako se s krizo uspešno spopadati, tudi z
vidika občinskih proračunov.
Na sestanku delovne skupine so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Odpuščanj iz razlogov gospodarske krize v občinskih upravah ne bo.
2. Občine bodo pripravile kratko oceno prihodkov prvih treh mesecih letošnjega leta.
3. Občine bodo podale analize o možnostih povečanja fonda neprofitnih stanovanj. Prav
tako se bo delovna skupina v najkrajšem možnem času sestala s Stanovanjskim
skladom RS.
4. Posredovana bo pobuda za takojšen prenos vojaških stanovanj na občine.
5. Zahteva se takojšen moratorij prodaje zemljišč v lasti oziroma upravljanju Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
6. Pripravi se analiza možnosti povečanja ter podaljšanja prisotnosti javnih del v
občinah s ciljem zmanjševanja brezposelnosti.
7. Preveri se možnost prerazporeditve virov v okviru občinskih proračunov ter
vključevanja občin v izvajanje ukrepov, ki jih sprejema vlada skozi evropske vire.
(Vir: SVLR, SP)
Tonska izjava; Magnetogram tonskega zapisa


POSVET O PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM

V četrtek, 16. aprila je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Umanotero organizirala
posvet o Prilagajanju podnebnim spremembam: od okvira Evropske unije do ukrepanja v
Sloveniji, v prostorih Magistrata v Ljubljani. Do problematike so se opredelili mag. Vida
Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, katera je predstavila globalni vpliv podnebnih
sprememb, od prevelike količine emisij CO2, prehitrega taljenja antarktičnega ledu,
posledičnega dviga morske gladine ter do dviga globalne temperature. Kaj napovedujejo
scenariji podnebnih sprememb za Evropo in Slovenijo je predstavila prof. dr. Lučka Kajfež
Bogataj, ki je poudarila da smo že presegli črni scenarij, saj so podnebne spremembe dosegle
mnogo širše razsežnosti kot pričakovano. Tanja Cegnar iz ARSO je opozorila vpliv
podnebnih sprememb na različne sektorje družbe in na zdravje ljudi. Potrebno je izvesti hitre
in nujne ukrepe v smeri prilagoditvenih strategij. Predstavnik MOP, Boštjan Paradiž, je
predstavil Belo knjigo EU (Prilagajanje podnebnim spremembam), katere je osrednji izziv
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na podnebne spremembe. Poudaril je
pomen hitrih sistemskih rešitev v Sloveniji, katere morajo biti izrazito dolgoročne. Skupnost
občin Slovenije je pozdravila zamisel o nastanku Zakona o podnebnih spremembah ter
oblikovanje medresorske skupine za podnebne spremembe, vendar z zadržkom, saj v slednji
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ni predstavnikov lokalne oblasti. Jasmina Vidmar, SOS, je predstavila stališča Odbora Regij
do Bele knjige EU in se med drugim zavzela, da se kmetijstvu kot panogi ne sme odvzeti
pozornost, da bi bilo potrebno uvesti izmenjavo dobrih praks na področju podnebnih
sprememb ter v gospodarstvu zmanjšati slabe investicije. (AJ)


SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ

V prostorih Službe vlade za Evropske zadeve se je v četrtek 16. aprila sestala slovenska
delegacije v Odboru regij. Tema sestanka je bilo 79. Plenarno zasedanje Odbora regij, ki bo
naslednji teden v Bruslju. Na sestanku so člani delegacije pregledali dnevni red plenarnega
zasedanja in se seznanili s stališči vlade na točke dnevnega reda 79. Plenarnega zasedanja.
(MM)


OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE

Z dopisom, številka: 100‐270/2009‐7 z dne 09.03.2009 so občinam bila posredovana nekatera
pojasnila MJU v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev v letu 2009.
Zaradi vprašanj, ki se v zvezi s tem področjem pojavljajo in se nanašajo na štetje
napredovalnega obdobja, je MJU posredoval dodatna pojasnila, ki se nahajajo tukaj:
Pojasnilo MJU. (SP)


SOLIDARNOSTNA POMOČ

Četrta točka 40. Člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki se za dodelitev
solidarnostne pomoči za javne uslužbence še vedno uporablja, določa, da delavcu oziroma
njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v višini povprečne mesečne čiste plače v
gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece, in sicer v naslednjih primerih:
‐ smrt delavca ali ožjega družinskega člana;
‐ težja invalidnost;
‐ daljša bolezen;
‐ elementarne nesreče ali požari.
Predmetna določila v tretji alineji določajo tudi daljšo bolezen kot predpostavko za dodelitev
solidarnostne pomoči, vendar je v skladu z obvezno razlago KPNG to določilo vezano na
bolezensko stanje delavca oziroma javnega uslužbenca. Zato v primeru, ko je uslužbenec z
dela odsoten zaradi hujše bolezni otroka, solidarnostne pomoči na podlagi veljavnih
predpisov ne more prejeti. Takšna razlaga je bila potrjena tudi s strani MJU. (SP)
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ZBORNIK OB ZAKLJUČKU PROJEKTA LOPES

Ob zaključku projekta »Lokalna Partnerstva – pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji«
smo pripravili Zbornik prispevkov predstavljenih na mednarodni konferenci, ki je potekala
29. in 30. januarja 2009 na Ptuju. V zborniku vam predstavljamo:



Pomen partnerstva za reševanje problemov ciljnih skupin v lokalnih okoljih,
Primere uspešnih projektov s področja zaposlovanja, razvoja človeških virov,
vseživljenjskega učenja, spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti ter enakih možnosti
in socialne vključenosti, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada,
 Pristope k črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada tako v državah članicah
Evropske skupnosti kov v Sloveniji ter
 Nekatere možne ukrepe, s katerimi lahko v Sloveniji prispevamo k pripravi in izvajanju
učinkovitih projektov, ki so podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada.
Verjamemo, da boste ob prebiranju zbornika našli koristne informacije, ki jih boste lahko s
pridom uporabili pri vašem delu. PRILOŽNOST ZA SPREMEMBE ‐ Zbornik prispevkov
predstavljenih na mednarodni konferenci (SK)


JZP NA PODROČJU OBČIN

Na spletni strani MF je objavljeno Poročilo o sklenjenih javno zasebnih partnerstvih do
30.4.2008. Gradivo zajema analizo vseh sklenjenih oblik javno‐zasebnega partnerstva v letu
2008 (podatki do 30.4.2008), ki obsega podeljene koncesije, javna pooblastila in dovoljenja ter
pravnih podlag, na podlagi katerih so bili ti pravni posli sklenjeni. Podatke smo pridobili od
resornih ministrstev in vseh občin v Sloveniji. Poročilo je vsebinsko razdeljeno na dva dela,
in sicer na analizo vseh sklenjenih oblik javnozasebnega partnerstva po posameznih
ministrstvih ter na analizo sklenjenih oblik javnozasebnega partnerstva na področju občin.
Kljub urgencam MF je iz poročila razvidno, da 13 občin zahtevanih podatkov ni
posredovalo. V primerjavi s preteklim letom je takih občin kar 6 več kot preteklo leto. V
poročilu je navedeno, da bo Zakon o JZ nujno nadgraditi s kazenskimi določbami zaradi
nespoštovanja pravil, ki jih zakon postavlja. Kar 69 občin ali 32,85% nima sklenjene nobene
pogodbe o javni‐zasebnem partnerstvu, v primerjavi s predhodnim letom sta dve občini več.
Eno sklenjeno pogodbo o JZP ima 53 občin, največje število pogodb po posamezni občini pa
je 14. Povprečno ima slovenska občina 1.86 sklenjenih pogodb o JZP, če pa iz analize
izvzamemo občine, ki take oblike sodelovanja nimajo, je povprečje 2.8. Po podatkih prejetih s
strani občin, jih 69 nima nobene koncesije (67 občin prejšnje leto), 52 občin pa jih ima samo
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eno koncesijo. Največ, štirinajst koncesij, ima samo ena občina. Povprečno ima slovenska
občina 1,86 koncesije (ob izvzetju občin brez koncesije je povprečno št. koncesij na občino 2,8.
Od trinajstih občin (prejšnje leto od sedmih) nismo prejeli nobenih podatkov. (SK)
11. SEJA PREDSEDSTVA SOS


NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE ŽUPANA IN POSLANCA

O nezdružljivost funkcije župana in poslanca je predsedstvo SOS govorilo z Dragom
Kosom, predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije in dr. Brankom Lobnikarjem iz
Ministrstva za javno upravo, kjer so takšno določilo zapisali v predlog Zakona o integriteti v
javnem sektorju.
Negativna plat te določbe prinaša stanje, ko bodo občine še bolj odmaknjene od
sprejemanja odločitev na državni ravni, saj poslanci župani najbolje poznajo lokalno
problematiko in jo v Državnem zboru tudi predvsem oni primerno zastopajo. Brez njih
bodo občine še bolj zapostavljene v odnosu do države. Pozitivna plat določb pa se odraža
v smislu kvalitete opravljanja obeh funkcij.


NEUREJENOST LASTNIŠTVA IN EVIDENC OBČINSKIH CEST

Ureditev lastninske pravice in evidence občinskih cest od občin zahteva znatna finančna
sredstva, kar zanje predstavlja veliko breme, vendar je pomembna ne zgolj zaradi
neurejenega lastniškega stanja in ustrezno zavarovanega javnega interesa temveč tudi zaradi
velikih težav pri izvajanju investicij v javno infrastrukturo.
Predsedstvo SOS se strinja, da je stanje na predmetnem področju nujno potrebno urediti.
Predlaga organizacijo problemske konference, na katero bodo vabljeni pristojni
predstavniki Vlade. Predsedstvo bo za pripravo nujnih zakonskih sprememb ustanovilo
posebno delovno skupino.


ZAKONU

O

POGREBNIH

DEJAVNOSTIH

IN

UPRAVLJANJU

S

POKOPALIŠČI
Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije v preteklem
mandatu pripravilo predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je razburil
občine. Predlagan osnutek zakona je v osnovi sledil individualnim interesom zasebnikov po
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komercializaciji pogrebne dejavnosti, popolnoma pa zanemarjal širši javni interes po
urejenosti pogrebne dejavnosti kot obvezne lokalne gospodarske javne službe.
Izhodišče Skupnosti občin Slovenije, ki je pripravila novo besedilo zakona, temelji na
dejstvu, da je pogrebna in pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč posebnega
družbenega pomena. Lokalna skupnost mora zagotoviti, da se le ta izvaja v javnem
interesu, torej vsem občanom pod enakimi pogoji in predpisanimi standardi ter
normativi.


O PRENOSU ZEMLJIŠČ IZ SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBČINE

Skupnost občin Slovenije že skoraj dve leti opozarja, da je sistem lastništva oziroma
upravljanja nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, v Sloveniji neprimeren in za slovenske občine kot nosilce razvoja lokalnih skupnosti,
nesprejemljiv. Sonja Bukovec, državna sekretarka na MKGP je poudarila, da se pripravlja
predlog sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, v katerem so
predvidene predvsem za občine pomembne spremembe, in sicer – neodplačen prenos
stavbnih zemljišč na občine v primeru obstoja javnega interesa in del koncesnin za
upravljanje z gozdovi na občine. Predsedstvo pa je soglasno, da je predlog zakona ki ga je
predstavil SOS ustreznejši od predlaganega zakona s strani ministrstva in ga bodo s
pomočjo županov poslancev vložili v državnozborsko proceduro.
VEČ S SEJE PREDSEDSTVA V PRIPONKI, V IZJAVI ZA JAVNOST…
MEDRESORSKA OBRAVNAVA


OBLIKOVANJE 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 ponovno prosimo, da nam vse pripombe in predloge
pošljete čim prej na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka 20.04.2009, saj
menimo, da je predmetni predpis za občine pomemben.

Gradivo ter predlog uredbe.
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22. SEJA VLADE RS, 16.04.2009


PREDLOG ZAKONA O ENKRATNEM POKOJNINSKEM DODATKU

Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o enkratnem pokojninskem dodatku, ki ga je
predložila skupina poslancev, s prvopodpisanim dr. Vinkom Gorenakom. Vlada RS
predloga zakona ne podpira in predlaga Državnemu zboru RS, da zakona ne sprejme.
Vlada predloga zakona ne podpira zaradi nedorečenosti in konceptualne neustreznosti, saj
predloga zakona ni mogoče obravnavati kot intervencijo, ki naj bi preprečila revščino med
socialno najšibkejšimi sloji prebivalstva, temveč nasprotno le generira neenako obravnavanje
določenih medsebojno primerljivih kategorij prebivalstva. Interventni zakon, ki določa
enkratno državno pomoč le določeni kategoriji neaktivnega dela prebivalstva v sedanji
situaciji ni upravičen, saj so negativnim učinkom povišanja cen življenjskih potrebščin v času
svetovne finančne krize poleg upokojencev z najnižjimi pokojninami podvržene tudi druge
kategorije neaktivnih oseb (npr. brezposelne osebe) in drugi delovno aktivni prebivalci z
minimalnimi plačami oziroma nezadostnimi prejemki, ki zaradi svojega zdravstvenega
stanja niso sposobni pridobiti zadostnih sredstev za preživetje.
Sprejem predloga zakona bi pomenil kršitev načela socialne države, kar bi pomenilo tudi
odmik od sedanjih vladnih razmišljanj glede blažilnih ukrepov v času svetovne finančne
krize, z namenom izboljšanja socialno‐ekonomskega položaja socialno najbolj ranljivih
skupin prebivalstva, katerih sredstva ali premoženje so primerljive vrednosti in ki bi
potrebovali državno pomoč v enakem obsegu zaradi kompenziranja izgube, ki je nastala s
padanjem realne vrednosti njihovih prejemov v času ekonomske krize. Zaradi preprečitve
socialnih razlik ter v izogib nedorečenosti ukrepa, ki bi povzročil nepregledno socialno
politiko, Vlada RS predloga zakona ne podpira, saj bo sama pripravila bolj transparentno
rešitev predloga zakona. Vlada pripravlja zakon o solidarnostni pomoči vsem skupinam
prebivalcev, ki so zaradi kriznih razmer najbolj ogroženi. Do posebnega dodatka bodo
predvidoma upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči, denarnega nadomestila,
različnih pokojninskih transferjev, ki imajo mesečne prejemke pod ravnjo 70% minimalne
plače. (Vir: Vlada RS)
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PRIPRAVA INTERVENTNEGA ZAKONA

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o pripravi interventnega zakona, ki bo urejal
subvencije za poplačilo dela nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.
Podjetja se zaradi krize soočajo s položajem, ko npr. zaradi pomanjkanja naročil, začasno ne
morejo zagotavljati dela v polnem obsegu za vse zaposlene, zato bodo prisiljena v
odpuščanja – programe presežnih delavcev.
Cilj ukrepa je s subvencijami države preprečiti v podjetjih – pri delodajalcih, kjer so težave
povezane z vzroki zunanjega izvora in jih kot take lahko uvrstimo med začasne in imajo za
posledico, da delodajalec začasno ne more vsem zagotavljati delo, odpuščanje zaposlenih
oziroma poskušati vsaj začasno preložiti začetek postopka za kolektivno odpuščanje
presežnih delavcev.
Cilj in namen predvidenega ukrepa je vzpostaviti pravne podlage za izvedbo interventnega
ukrepa, s katerim se bo v okviru aktivne politike zaposlovanja zagotovila pomoč
delodajalcem za kritje stroškov za nadomestilo plač delavcem, katerih delo začasno ni
potrebno. Z delnim subvencioniranjem nadomestila plače se želi ohraniti delovna mesta
oziroma vsaj začasno preprečiti odpuščanje večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov in
na ta način omejiti učinke svetovne gospodarske krize.
Delodajalec delavce namesto, da bi jih odpustil v postopku kolektivnega odpuščanja
delavcev na podlagi programa presežkov, napoti na čakanje na delo za obdobje največ 9
mesecev, država pa mu refundira del nadomestila plače. Delovno razmerje v tem primeru
delavcu ne preneha, saj delavec po obdobju, v katerem je napoten na »začasno čakanje na
delo«, ponovno začne opravljati delo. Med tem časom ima pravico do nadomestila plače in
tudi vse ostale pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so neposredno
povezane na opravljanje dela. Delodajalec mora v tem času za delavca, ki je na začasnem
čakanju na delo, zagotoviti usposabljanje ali izobraževanje in sicer v obsegu 1/3 delovnega
časa.
Delodajalec bo vložil zahtevo na Zavod RS za zaposlovanje za delno subvencioniranje
nadomestila plače tem delavcem. Med delodajalcem in Zavodom RS za zaposlovanje se bo
sklenila pogodba o subvencioniranju. V zakonu bodo podrobneje urejeni kriteriji, ki jih bo
moral izpolnjevati delodajalec, med drugim bo moral pripraviti razvojni program. Priprava
zakonodajnega gradiva je v teku. V skladu z obravnavo na Ekonomsko socialnem svetu, 13.
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4. 2009, bodo potekala tudi strokovna posvetovanja s predstavniki socialnih partnerjev.
Predlog zakona bo predvidoma v začetku maja 2009 pripravljen in posredovan v obravnavo
Vladi RS. (Vir: Vlada RS)


VRSTE POSEGOV V OKOLJE ZA KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO

Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
S predloženo spremembo uredbe se razširja krog nameravanih posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje. Predlagana sprememba veljavne uredbe odpravlja
pomanjkljivost prenosa navedene zahteve Direktive 85/337/ES.
Direktive določa, da so predmet presoje vplivov na okolje tudi kakršne koli spremembe ali
razširitve že dovoljenih ali izvedenih posegov v okolje, kateri so sicer našteti v Prilogah I in II
Direktive (posledično tudi v prilogah slovenske uredbe), če bi lahko imele pomembne
negativne vplive na okolje. (Vir: Vlada RS)


VLADA SPREJELA TURISTIČNO POLITIKO

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Turistično
politiko za leto 2009 z usmeritvami za leto 2010.
V skladu s sprejetim razvojnim strateškim dokumentom na področju turizma »Razvojni
načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007‐2011« je Turistična politika za leto 2009 z
usmeritvami za leto 2010 temeljni izvedbeni dokument države, s katerim Vlada RS opredeli
vsakokratne ukrepe in aktivnosti za ustvarjanje sistemskih in drugih pogojev za razvoj
turizma.
Turistična politika za leto 2009 z usmeritvami za leto 2010 tako vsebuje sklop ukrepov in
aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma v tem in prihodnjem letu na devetih ključnih
področjih:
1. Politika razvoja turističnih destinacij
2. Politika razvoja človeških virov
3. Politika trženja in promocije
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4. Politika zagotavljanja kakovosti
5. Politika uvajanja informacijske tehnologije in komunikacij
6. Politika razvoja poslovnega okolja in investicij
7. Politika razvoja raziskovalnega dela
8. Politika trajnostnega in prostorskega razvoja
Posebno področje je mednarodno sodelovanje in sodelovanje v okviru EU.
Na podlagi tako opredeljenih politik so določene prioritetne naloge Direktorata za turizem
na Ministrstvu za gospodarstvo v letu 2009. V letu 2009 bodo na Direktoratu za turizem v
okviru strateških ciljev povečevanja dviga konkurenčnosti in obsega turistične dejavnosti
zasledovali ključni cilj, in sicer zagotavljanje generiranja povpraševanja po Sloveniji kot
turistični destinaciji. To nameravajo doseči z ukrepi oz. nadgradnjo trženja in promocije v
smeri tesnejšega sodelovanja s slovenskim turističnim gospodarstvom, z dodatnimi akcijami
tržnega komuniciranja, s širitvijo s tradicionalnih na perspektivne in nove trge, z bistvenim
povečanjem oglaševanja in promocijskih aktivnosti, z nadaljnjim razvojem novih letalskih
linij, s poenostavitvijo vizumskih postopkov, s prodajno usmerjenimi akcijami na domačem
trgu in e‐marketingom.
Ne glede na zaostrene gospodarske razmere, so cilji usmerjeni k trajnostnemu razvoju, dvigu
kakovosti in razvoju človeških virov. (Vir: Vlada RS)


POPOTRESNA OBNOVA V POSOČJU

Vlada RS je sprejela sklep o dodelitvi sredstev za: rekonstrukcijo enajstih stanovanjskih stavb
v višini 330.717,72 evra, za obnovo dveh poslovno stanovanjskih stavb v višini 16.733,92
evra, za nadomestno gradnjo stanovanjske stavbe v višini 180.068,26 evra, za rušenje stavbe
zaradi nadomestne gradnje v višini 33.614,55 evra in za rušenje dveh stavb, ki ogrožajo
okolico, v višini 345.183,89 evra.
Vlada je tudi potrdila končni obračun in končno višino sredstev za rekonstrukcijo enajst
stanovanjskih stavb v višini 371.448,20 evra, za obnovo poslovno stanovanjske stavbe v višini
134.972,63 evra, za rušenje dveh stavb zaradi nadomestne gradnje v višini 26.295,95 evra, za
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rušenje dveh objektov, ki ogrožajo okolico, v višini 8.978,06 evra in za rekonstrukcijo
kulturnega spomenika v višini 7.758,00 evra. (Vir: Vlada RS)


ODPRAVA POSLEDIC PO NEURJU S TOČO – 29.06.2006

Vlada Republike Slovenije je dodelila sredstva za 152 vlog za obnovo stanovanjskih stavb v
lasti oseb zasebnega prava v skupni višini 193.914,66 evra ter za 44 vlog za obnovo
gospodarskih objektov kmetijskega gospodarstva v lasti oseb zasebnega prava v skupni
višini 58.151,63 evra. (Vir: Vlada RS)
NAPOVEDNIK DOGODKOV


20.4. / DELOVNI SESTANEK NA MOP ‐ PRIPRAVA OPN

MOP organizira delovni sestanek v zvezi z izvajanjem Zakona o prostorskem načrtovanju v
navezavi s pripravo OPN. Sestanek bo 20. aprila ob 9.00 uri na Direktoratu za prostor,
Dunajska cesta 21, sejna soba v podhodu. Sekretariat SOS je vabilo posredoval komisiji za
prostor pri SOS.


20.4.‐21.4. NOVINARJI NA PLENARNEM ZASEDANJU V BRUSLJU

Na predlog Skupnosti občin Slovenije je Odbor regij v Bruselj na 79. Plenarno zasedanje in na
Komunikacijski forum, ki bo 20. in 21. aprila v Bruslju. Novinarji se bodo v Bruslju seznanili
z dogodki Odbora regij in ostalih inštitucij Evropske unije. Na forumu bodo novinarji in
predstavniki Odbora regij, stalnega predstavništva v Bruslju in s predstavnikom Skupnosti
občin Slovenije naredili razpored dogodkov povezanih z Evropsko unijo. (MM)


21.4. / KONFERENCA O UPORABI BIOPLINA V VOZILIH

Energetska agencija za Podravje vas v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije vabi na
konferenco o uporabi stisnjenega zemeljskega plina in bioplina v vozilih, ki bo v torek, 21.
aprila 2009 ob 9. uri v Ljubljani, v prostorih GZS, Dimičeva 13, dvorana A/1. nadstropje.
Odprite vrata gorivom prihodnosti – sprejmite izziv, vozite na stisnjeni zemeljski plin in
bioplin ‐ ker so stroški in poraba goriv manjši in ker sta gorivi okolju prijazni. Pridružimo se
številnim državam, kot so Avstrija, Nemčija, Švedska, Italija in Češka, ki ta goriva že
uporabljajo. Z novo evropsko direktivo je javni sektor že zavezan, da uporablja čista in
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energetsko učinkovita vozila. Vabilo… Prijave sprejemajo po e‐mailu info@energap.si ali po
telefonu 02/ 234 2363 do 17. 4. 2009. Število mest je omejenih! Več o konferenci na
http://www.energap.si/uploads/E‐novice%20st_%202.pdf (SK)


21.4.‐22.4. 79 PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Člani/članici in nadomestni član slovenske delegacije v Odboru regij se bodo v torek in sredo
udeležili 79. Plenarnega zasedanja v odboru regij. Na zasedanju bodo sprejeli 14 mnenj,
katere si lahko ogledate tukaj. Slovenska delegacija v Odboru regij bo po svojih najboljših
močeh zastopala slovenske lokalne skupnosti.


23.4. / JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST

GZS in MO Ljubljana organizirata strokovni posvet z naslovom »Javno – zasebno
partnerstvo kot razvojna priložnost?«, ki bo potekal v četrtek, 23. aprila 2009 od 11. do 13.
ure na Gospodarski zbornici Slovenije, v dvorani B v 1. nadstropju. Za izvedbo projektov v
javnem interesu, za katera javna sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, je
najprimernejša rešitev javno – zasebno partnerstvo. Koristi so obojestranske; javni sektor
omogoča prenos poslovnega tveganja, finančno razbremenitev, učinkovitejšo izvajanje javnih
storitev, podporo strukturnim spremembam, zasebnikom pa nudi ugodne poslovne
priložnosti, pridobitev pravice do dolgoročne ekskluzive in rednih finančnih prilivov.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite se lahko najkasneje do ponedeljka, 20. aprila
po elektronski pošti na naslov tea.zver@gzs.si. Za več informacij o posvetu lahko pokličete
po telefonu 01/ 58 98 154 – Katarina Vita Dolinar. Vljudno vabljeni. VABILO (SK)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI



JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV JAVNIH KULTURNIH
PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE, KI JIH BO V LETU
2009
FINANCIRALA
REPUBLIKA
SLOVENIJA
IZ
PRORAČUNA,
NAMENJENEGA ZA KULTURO

Predmet razpisa: sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju kulturne dediščine.
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Upravičenci: pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulturne
dediščine v Sloveniji kot osnovne dejavnosti in posamezniki, ki strokovno delujejo na
razpisnem področju in imajo stalno bivališče v RS
Upravičeni stroški: a) razstavna dejavnost (priprava, realizacija in promocija razstave),
b) podporni projekti na področju varstva kulturne dediščine (projekti, ki prispevajo k
varstvu in dodatnemu dvigu kvalitete varstva kulturne dediščine)
Roki za oddajo: 11. 5. 2009. Več info TUKAJ.


JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
INVESTICIJ V NOVOGRADNJE IN POSODABLJANJE ŠPORTNE
INFRASTRUKTURE V LETIH 2010, 2011 IN 2012

Predmet razpisa: Sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2010, 2011 in 2012.
Upravičenci: lastniki javnih športnih objektov ali njihovi pooblaščenci.
Upravičeni stroški: stroški izgradnje in posodobitve športnega objekta od začetka izvedbe
del na gradbišču do predaje v uporabo.
Roki za oddajo: do 22. 5. 2009. Več info TUKAJ.
NOVIČKE DRUGIH


CAPACITIES ‐ ZBIRANJE INOVATIVNIH PRIMEROV DOBRIH PRAKS V
ALPAH

V sklopu projekta CAPACities nastaja zbornik dobrih, inovativnih praks delovanja v
alpskem prostoru. Gre za dobre prakse na naslednjih področjih:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

prebivalstvo (struktura, zaposlovanje, mobilnost, življenjski standard)
gospodarstvo (kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, gradbeništvo, rudarstvo,
energetika, trgovina, dobava, umetnost in obrti, turizem, promet)
javne storitve (izobraževanje, javna uprava, zdravstvo, sociala)
infrastruktura (komunikacije, napeljave, dostopnost, mobilnost)
zgradbe (način gradnje, starost, ohranitev kulturne dediščine, naravne nesreče)
okolje (zrak, voda, zemlja, tla)
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‐
‐
‐

kultura (materialna, družbena, duhovna)
regijsko načrtovanje, načrtovanje rabe tal
odnosi/integracija/mreženje (znotraj mest, med mesti in okolico, med manjšimi in
večjimi mesti, regijsko, mednarodno)
Nacionalno turistično združenje & Mednarodni inštitut za turizem vabita, da morebitne
predloge dobrih praks v slovenskem alpskem prostoru sporočite na e‐naslov tina@ntz‐nta.si


MLADI RAZMIŠLJALI O UKREPIH ZA BOLJ TRAJNOSTNI TURIZEM

Nacionalno turistično združenje je v sodelovanju s Srednjo šolo Sevnica organiziralo 14.
konferenco Mladi za turizem, na kateri je osem ekip srednjih gostinsko‐turističnih šol
predstavilo raziskovalne naloge na temo »Ukrepi za bolj trajnostni slovenski turizem«. Prvo
mesto je osvojila ekipa Slovenj Gradca. Dijakinje so pripravile nalogo z naslovom Popotnik,
postoj, v kateri so pokazale, da lahko z razvojem turizma v smeri ohranjanja naravne in
kulturne dediščine, upoštevanja ekoloških načel in vključevanja celotne oklice v turistično
ponudbo turizem postane pozitiven dejavnik razvoja celotnega kraja ali območja. Drugo
mesto je osvojila Srednja šola Sevnica z nalogo Na kmetiji je lepo, tretje pa SŠGT Celje, ki se je
v nalogi Logarska dolina dostopna vsem soočala z izzivom približevanja turističnih užitkov
vsem tipom gostov. Letošnja tema sloni na dokumentu Ukrepi za bolj trajnostni evropski
turizem, ki ga je leta 2007 izdala Evropska komisija in v katerem je opredeljenih osem izzivov
za bolj trajnostni razvoj turizma v Evropi. Med glavne izzive Delovna skupina za trajnostni
turizem prišteva zmanjševanje sezonskosti povpraševanja, razvoj turizma za vse, trajnostno
ohranjanje in osveščanje o pomenu naravne in kulturne dediščine, vplive turističnega
prometa, dvigovanje kakovosti delovnih mest v turizmu, izboljševanje kakovosti življenja,
zmanjševanje onesnaženja in rabe virov ter turizem kot orodje globalnega trajnostnega
razvoja. Vse naloge bodo v prihodnjih tednih objavljene na spletnih straneh Banke turističnih
priložnosti Slovenije. Več…(SK)
MEDNARODNE NOVIČKE


KOMISIJA
DOLOČILA
ZAHTEVNEJŠE
CILJE
ZA
IZPLAČEVANJE DONACIJ IN FINANCIRANJE POGODB

POSPEŠENO

Komisija je 8. aprila sprejela pobudo za uvedbo novih in zahtevnejših ciljev za izplačevanje
sredstev EU, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija. Predlogi podpirajo okrepitev
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prizadevanj in pospešitev denarnega toka k upravičencem, med katerimi so pogosto mala
podjetja in lokalni upravni organi. Uporabili se bodo za 15 milijard EUR sredstev s točno
določenim rokom izplačila, namenjenim področjem, kot so raziskave, izobraževanje in mladi,
energetika in promet. Eden od ključnih ciljev je skrajšanje roka za začetno predfinanciranje
donacij in pogodb EU s 30 na 20 dni. Predlogi dopolnjujejo nedavne sklepe za pospešitev
plačil za projekte, ki se financirajo iz strukturnih skladov, kot je bilo napovedano v
evropskem načrtu za oživitev gospodarstva, in predloge za boj proti zamudam pri plačilih v
trgovinskih. Evropska komisarka za finančno načrtovanje in proračun je izjavila, da je cilj te
pobude čim bolje izkoristiti veljavna finančna pravila, da bi se 415 000 neposrednih plačil, ki
jih Komisija letno opravi, izvedlo čim hitreje. Pobudo bo mogoče uporabiti za zgled pri
uvajanju prihodnjih sprememb finančnih pravil EU, ki so predvidene za leto 2010. Več
informacij najdete tukaj . (BA)


KRŠITVE EVROPSKIH PREDPISOV NA PODROČJU TELEKOMUNIKACIJ

Komisija je po več pritožbah britanskih uporabnikov interneta ter poglobljeni izmenjavi
mnenj z organi Združenega kraljestva o uporabi tehnologije vedenjskega oglaševanja, ki jo
ponudniki internetnih storitev poznajo tudi kot »Phorm«, začela postopek ugotavljanja
kršitev zoper Združeno kraljestvo. Postopek se nanaša na več težav, ki so nastale pri
izvajanju evropskih predpisov o varstvu e‐zasebnosti in osebnih podatkov, v skladu s
katerimi morajo države članice EU med drugim zagotoviti tajnost in zaupnost elektronskih
komunikacij tako, da prepovejo prestrezanje in spremljanje uporabnikov brez njihove
privolitve. Te težave so postale vidne, ko je Komisija začela preiskovati, kako so se organi
Združenega kraljestva odzvali na pritožbe uporabnikov interneta v zvezi s Phorm. Več
informacij najdete tukaj. (BA)


ZASEBNOST
DRŽAVLJANK
IN
DRŽAVLJANOV
PREDNOSTNA NALOGA V DIGITALNI DOBI

MORA

BITI

Komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding je v videoposnetku, ki ga je
objavila na svoji spletni strani, dejala, da morajo imeti Evropejke in Evropejci pravico do
nadzora nad uporabo svojih osebnih podatkov ter da bo Komisija ukrepala, če države članice
EU ne bodo zagotovile, da nove tehnologije, kot so vedenjsko oglaševanje, »pametni čipi«
RFID ali spletno socialno mreženje, spoštujejo to pravico. Glede radiofrekvenčne
identifikacije (RFID), tj. pametnih čipov, ki se vgradijo v proizvode, da bi oddajali radijske
signale, je poudarila, da bo izkoristila svoj ekonomski potencial le, če se bo uporabljala s
strani potrošnikov in ne na potrošnikih. In da noben Evropejec ne bi smel nositi čipa, ne da bi

15
Tedenske novice SOS / 13‐17.04.2009
Št. 15

bil natančno obveščen, za kaj se uporablja, ter da bi imel možnost, da ga lahko kadarkoli
odstrani ali izključi. Več informacij najdete tukaj. (BA)


POBUDA KOMISIJE IN MTV »ME SLIŠIŠ, EVROPA?«

Evropska komisija in televizijska mreža MTV Networks International sta napovedali
vsestransko pobudo z naslovom »Me slišiš, Evropa?«, katere cilj je spodbuditi mlade k
udeležbi in glasovanju na junijskih volitvah v Evropskih parlament. Podpredsednica
Evropske komisije Margot Wallström je povedala: »Mladi so prihodnost EU. Potrebujemo
njihove sveže ideje in njihovo dejavno udeležbo. Vedeti morajo, da njihov glas šteje in da je
pomembno, da se vključijo v razpravo in udeležijo volitev v Evropski parlament.« Na
zadnjih evropskih volitvah je bila volilna udeležba mladih med 18 in 24 let nizka, okoli 40‐
odstotna. Pobuda »Me slišiš, Evropa«? bo mladim ponudila platformo za izražanje, da
povejo EU, kdo so, in na Bruselj naslovijo svoje skrbi, pritožbe, sanje in ideale. Kampanja bo
vrhunec dosegla 30. aprila, ko se bodo mladi zbrali v Berlinu, Milanu, Pragi in drugih mestih
ter glasno zaklicali: »Me slišiš, Evropa?« 6. aprila se je začela tudi televizijska kampanja, ki
bo spodbujala mlade po vsej EU, da izmenjajo svoje občutke, ideje in skrbi ter povejo, kaj si
mislijo o EU. Na vseh evropskih kanalih televizijske mreže MTV bodo predvajani trije oglasi,
v katerih mladi obešajo zvočnike v Londonu, Parizu in Rimu. Cilj oglasov je spodbuditi
mlade po vsej Evropi, da se izrazijo, da so slišani in da se 30. aprila ob 15:30 pridružijo
vseevropskemu klicu »Me slišiš, Evropa?« V nadaljevanju pa je treba mlade spodbuditi k
udeležbi na junijskih volitvah, da bi se njihov glas slišal tudi v politiki. Več informacij
najdete tukaj. (BA)


PODELITEV NAGRAD ZMAGOVALCEM PREVAJALSKEGA TEKMOVANJA EU

V okviru tekmovanja v prevajanju Juvenes translatores (mladi prevajalci po latinsko), ki ga je
novembra 2008 organizirala Evropska komisija, je sedemindvajset dijakov srednjih šol v
začetku aprila v Bruslju prejelo nagrado in diplomo za najboljši prevod v svoji državi. Na
tekmovanju je sodelovalo 2 247 izbranih dijakov s 593 šol v EU. Udeleženci so imeli na voljo
dve uri za prevod besedila na temo večjezičnosti iz enega od 23 uradnih jezikov EU v drug
uradni jezik po lastni presoji. Komisija je že drugič organizirala to tekmovanje, da bi
spodbudila učenje tujih jezikov in povečala prepoznavnost prevajalskega poklica. Več
informacij najdete tukaj. (BA)
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