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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
OBVESTILO MJU O PRIPRAVNIŠTVU
Ministrstvo za javno upravo obvešča, da sta v Uradnem listu RS, št. 28/2009, z dne 10. 4.
2009, objavljena:
1.

Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja

pripravnikov (v nadaljevanju: pravilnik) in
2.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o trajanju in izvedbi pripravništva.

Določbe pravilnika urejajo tudi pripravništvo v upravah lokalnih skupnosti. Čeprav
pravilnik načeloma povzema dosedanjo ureditev, pa MJU s pisnim obvestilom opozarja na
posamezne spremembe. (SK)
PREDLOG PRAVILNIKA O EVIDENCI CIVILNE ZAŠČITE
MORS je v usklajevanje poslal predlog Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju
pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč Pravilnik bo
nadomestil navodilo iz 1996 leta. Z njim želijo kar najbolj enostavno urediti evidence na
področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 32. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog pravilnika je usklajen z nevladnimi organizacijami
(GZS, GRZS, JRS, PRS in drugimi). Prosimo, da nam morebitne pripombe v amandmajski
obliki pošljete do vključno 8. 5. 2009 na e‐naslov info@skupnostobcin.si. (SK)
PRIPOROČILA MOP – ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Na MOP so skladno s predlogi SOS, da pripravijo spremembe za podaljšanje roka za sprejem
občinskih prostorskih načrtov (OPN) pripravili pojasnila in priporočila občinam glede
njihovih nadaljnjih ravnanj v zvezi s pripravo oz. spreminjanjem prostorskih aktov. Občinam
priporočajo, da naj pospešijo aktivnosti v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin svojih planskih aktov, novih postopkov pa naj ne začenjajo več, ker je
glede na zakonsko predpisane postopke zelo verjetno, da jih do roka ne bodo mogle več
dokončati. Občinam, ki pripravljajo nove OPN pa priporočajo, da naj njihovo pripavo
nadaljujejo z nezmanjšano dinamiko, MOP pa bo naredeil vse potrebno, da bodo občine
postopke priprave OPN lahko čim hitreje uspešno zaključile. PRIPOROČILA IN
POJASNILA MOP V CELOTI (SK)
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PRODAJA OBČINSKEGA STANOVANJA – POPRAVEK IZ PREJŠNJIH NOVIC
V primeru želje po prodaji nepremičnine občina mora izvesti javni razpis (javno dražbo
oziroma javno zbiranje ponudb), skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007, ZSPDPO) in na njegovi podlagi sprejete uredbe ‐
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007 in 94/2007).
Najemnik sam sicer ima predkupno pravico (ne odkupne), ne glede na to pa je potrebno
izvesti javno dražbo oziroma javno zbiranje ponudb. Sklenitev neposredne pogodbe ni
možna (razen pod pogoji iz zakona oziroma uredbe). Pri vsem skupaj je treba opozoriti, da
mora biti nepremičnina v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja stvarnim
premoženjem občine, prav tako mora občina za predmetno nepremičnino sprejeti posamični
program ravnanja. Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se praviloma izvede
z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek
razpolaganja, pri čemer je prvi cilj prodaje čim višja kupnin ‐ 19. člen Zakona o razpolaganju
s stvarnim premoženjem države. (SP)
PREDLOG PRAVILNIKA O PRIKLJUČKIH NA JAVNE CESTE
Skupnost občin Slovenije je v obravnavo prejela osnutek Pravilnika o cestnih priključkih na
javne ceste, ki ga izdaja Minister za promet v soglasju z Ministrico za notranje zadeve in
Ministrom za okolje in prostor. Vljudno vas prosimo, da priložen osnutek predpisa
pregledate glede na svoje delovno področje ter nam posredujete svoje mnenje najkasneje do
četrtka 14. maja 2009, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si. Osnutek pravilnika.
NAGRADA GRE NA SOLČAVSKO
Letošnja zmagovalka izbora za Evropsko destinacijo odličnosti 2009 je Destinacija Solčavsko
s turističnim produktom »Solčavsko – harmonija treh dolin«. Razpis je bil namenjen
novonastajajočim, v trajnostni razvoj turizma usmerjenim destinacijam, ki so na podlagi
varovanih območij (Natura 2000, naravni parki) uspešno razvile turistične produkte, tema
prihodnjega razpisa bo Turizem in vode. Več. (vir: Bilten e‐natura)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
04.05. / SESTANEK Z MINISTROM ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministra za okolje in prostor, Karla Erjavca, je Skupnost občin Slovenije pisno opozorila na
težave, s katerimi se srečujejo občine skozi prakso in načinom dela in je vsebinsko povezano
z Ministrstvom za okolje in prostor. Minister se je pozitivno odzval našemu predlogu, da se
o pričakovanjih in predlogih županj in županov občin članic SOS, pogovori osebno. Sestanka
z ministrom, ki bo v ponedeljek, 4. maja 2009 se bodo udeležili članice in člani predsedstva,
predsednica komisije za varstvo okolja, predsednik komisije za prostor in generalna
sekretarka SOS. (SK)
04.05. / 1. SESTANEK DELOVNE KOMISIJE ZA DIMNIKARSTVO
MOP je pisno pozval SOS, da imenuje predstavnika v delovno komisijo za celovito ureditev
dimnikarske službe. SOS je v imenovanje predlagal Lea Kremžarja, dosedanjega predsednika
ad hoc delovne skupine za dimnikarstvo pri SOS. Delovna komisija se bo prvič sestala v
ponedeljek, 4. maja 2009 v prostorih MOP. (SK)
6.5. / KOMISIJA DS O AVTOCESTAH
SOS je prejel vabilo na 21. sejo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, ki bo v sredo, 6. maja 2009, ob 15. uri, v sobi 209/II, v prostorih parlamenta
Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4. Na dnevnem redu je predvidena obravnava
Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ki je bil objavljen v Poročevalcu
DZ št. 50/09 z dne 22. 4. 2009. (SK)
06.05. / SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
V Lokvah (Nova Gorica) bo 6. maja potekal sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje.
Na sestanku se bodo člani in članice seznanili z posvetom o sistemu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki je bil 17. aprila na Igu.
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06.‐09.05. / SESTANEK DS ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE ‐ NALAS
V Tirani (Albaniji) bo 7. in 8. maja potekal sestanek delovne skupine za prostorsko
načrtovanje pri mreži NALAS (Network of Assocaotions of Local authorithies of Sauth‐East
Europe). Sestanka se bo kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije udeležil Zoran Vitorovič,
ki je tudi vodja delovne skupine.
07.05. / POSVET VARNOST IN TURIZEM
Turistična zveza Slovenije vabi, na posvetovanje o stanju, problemih in nalogah pri
zagotavljanju varnosti v slovenskem turizmu, ki bo v četrtek, 7. maja 2009 ob 10. uri, v Veliki
sejni sobi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4/6, Ljubljana. Sekretariat SOS
je vabila posredoval vsem občinam članicam SOS. Znano je, da je varnost za vsakega tujega
turista eden od poglavitnih motivov za obisk Slovenije. Njen pomen dodatno narašča v
zadnjem času, ko na razvoj turizma vpliva še gospodarska in finančna kriza, pa tudi ob
nezaželenih podnebnih spremembah varnost pridobiva na veljavi. Vse to nam potrjuje
pravilnost dosedanjih prizadevanj za povečanje varnosti na vseh področjih v slovenskem
turizmu. TZS vabi, da tudi letos na pragu glavne turistične sezone skupaj pregledamo,
kakšno je stanje in kakšni so problemi pri zagotavljanju varnosti v turizmu v Sloveniji na
vseh tistih področjih, ki lahko največ prispevajo k temu, da se bo turist pri bivanju v Sloveniji
ali v tranzitu dobro in varno počutil in si bo našo deželo še kdaj izbral za cilj svojega obiska
ali dopusta. Posvetovanje organizira TZS v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije
Portorož ‐ Turistico, Fakulteto za varnostne vede, Višjo strokovno šolo za gostinstvo in
turizem Maribor, ministrstvom za notranje zadeve in Direktoratom za turizem pri
ministrstvu za gospodarstvo. (SK)
07.05. / SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V CLARE
Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope se bo 7.
maja sestala v Ljubljani. Na sestanku se bo delegacija seznanila z dogodki in s podrobnostih
slovenskega predsedovanja Svetu Evrope, kateremu Slovenija predseduje od maja do
novembra.
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13.5. / »VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV«
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pripravlja v sredo, 13. maja
2009, v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju »Vseslovensko srečanje županov«.
Srečanje, na katerem bosta sodelovala tudi predsednik Vlade Republike Slovenije g. Borut
Pahor in ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlata
Ploštajner, se bo začelo ob 9.45, na njem pa bodo udeleženci govorili o aktivnostih Vlade RS
pri pripravi pokrajinske zakonodaje, o črpanju evropskih sredstev in o aktualnih temah s
področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Predviden program (SK)
14.05. / ZELENI IZZIV ‐ OKOLJSKO UČINKOVIT IT
Umanotera, fundacija za trajnostni razvoj in revija Sistem bosta v četrtek, 14. maja 2009 ob
9.00 uri v Grand Hotelu Union v Ljubljani organizirali 1. slovensko konferenco z naslovom
ZELENI IZZIV ‐ Okoljsko učinkovit IT: poslovne priložnosti in prakse zmagovalcev. Svoje
poglede na temeljne izzive IT bodo predstavili vodilni strokovnjaki iz podjetij in organizacij:
GARTNER, GORENJE, GREENPEACE, KOLEKTOR, SIMENS FUJITSU, IBM, SIMOBIL,
TRIMO, UMANOTERA... Na podlagi dogovora med SOS in Umanotero velja za občine
članice SOS posebna ponudba, v okviru katere bo na običajno ceno kotizacije priznanih 40%
popusta. Namesto 280 EUR bo tako kotizacija za članice SOS znašala samo 168 EUR (v ceno
ni vključen DDV). SOS je občinam članicam in komisiji za e‐poslovanje posredoval vabilo s
prijavnico. V kolikor je vaša občina članica SOS in se želite konference udeležiti in
uveljavljati popust, vas vabimo, da se prijavite s prijavnico do 6. maja v sekretariat SOS. Več
o konferenci si lahko preberete na www.zeleni‐izziv.si, k sporočilu pa je pripeta tudi
zgibanka in prijavnica za občine članice SOS. (SK)
10.6. / LIFE+ PREDSTAVITVENA DELAVNICA 2009
Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH organizira predstavitveno
delavnico o programu LIFE+ v Sloveniji. Namen delavnice je predstavitev vsebine in pogojev
razpisa LIFE+ 2009 možnim prijaviteljem. Delavnica bo potekala: 10. junija 2009 v prostorih
Agencije RS za okolje, Ljubljana. Nadaljnje informacije – vključno z navodili za prijavo –
lahko najdete na spletni strani LIFE. (SK)
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24. SEJA VLADE RS, 30.04.2009
O PRIPRAVLJENOSTI ZA OBVLADOVANJE NOVEGA VIRUSA GRIPE
Vlada RS se je na seji seznanila s pripravljenostjo Slovenije za obvladovanje novega virusa
gripe in dosedanjimi aktivnostmi ter ukrepi v zvezi s pojavom novega virusa gripe. Glede na
aktualno epidemiološko situacijo in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi s
pojavom novega virusa gripe je Vlada RS ustanovila nacionalno koordinacijsko skupino za
primer pandemije gripe, ki jo sestavljajo državni sekretarji posameznih ministrstev,
predstavnik Inštituta za varovanje zdravja RS, predstavnik UKC Ljubljana ter direktorica
Veterinarske uprave RS. Nacionalno koordinacijsko skupino vodi minister za zdravje. Vlada
bo, po potrebi, za obvladovanje morebitnega pojava pandemije gripe v skladu z že sprejetim
Načrtom pripravljenosti na pandemijo gripe na področju zdravstva sprostila iz državnih
blagovnih rezerv protivirusno zdravilo Tamiflu. O uporabi zdravila bo v soglasju z
ministrom za zdravje odločal minister za gospodarstvo. (Več… )
ZAKON O SOOBSTOJU GENSKO SPREMENJENIH RASTLIN Z OSTALIMI
Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo Zakona o soobstoju gensko spremenjenih
rastlin (GSR) z ostalimi kmetijskimi rastlinami. Z zakonom vlada ne dovoljuje gojenja gensko
spremenjenih rastlin, ampak tako pridelavo ureja. Slovenija kot članica EU na svojem
ozemlju ne more uvesti popolne prepovedi uporabe ali gojenja gensko spremenjenih rastlin,
to bi bilo namreč v nasprotju z zakonodajo EU. Z zakonom Slovenija zato vzpostavlja ukrepe
za soobstoj oz. za preprečevanje prisotnosti GSR v gensko nespremenjenih rastlinah,
postopek prijave predelave, obveznosti pridelovalcev in način vzpostavitve območij
pridelave z in brez GSR, strokovno usposabljanje, register pridelovalcev in predvsem tudi
inšpekcijski nadzor in uveljavljanje odškodnin in sankcij. Pri zakonu je Slovenija sledila
dvema načeloma, in sicer načelu svobodne izbire načina pridelave kmetijskih rastlin in
načelu »povzročitelj plača«. Predlog zakona se je ves čas pripravljal v sodelovanju z
nevladnimi organizacijami, ki ga v večini podpirajo, prav tako je bil zakon koalicijsko
usklajen. Vlada bo zakon posredovala v Državni zbor RS po nujnem postopku, saj želi s tem
preprečiti nenameren in nekontroliran vnos GSR med druge kmetijske rastline, in da bi
zakon začeli v praksi izvajati že prihodnje leto. (Več… )
ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
Vlada Republike Slovenije je na seji ocenila, da predlog o dopolnitvah zakona, ki ga je v
parlamentarni postopek posredovala poslanska skupina, ni v javnemu interesu oziroma
javni koristi, ki jo utemeljujejo 5. člen Ustave, mednarodne pogodbe in dosedanja zakonska
ureditev tega področja. Predlog zakona namreč ruši osnovni koncept varstva arheoloških
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ostalin in arheoloških najdb, na katerem temelji sistem varstva, in njegova uveljavitev bi
ogrozila namen, cilje in poglavitne rešitve Zakona o varstvu kulturne dediščine. ((Več… )
ZAKON O DELNEM POVRAČILU NADOMESTILA PLAČE
Vlada RS se je seznanila s pripravo Zakona o delnem povračilu nadomestila plače, katerega
namen je omejitev učinkov svetovne gospodarske krize in ohranitev delovnih mest. S tem
ciljem bo zakon uredil delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem
čakanju na delo in subvencioniranje njihovega usposabljanja ali izobraževanja v tem
obdobju. Izhodišča zakona je že obravnaval Ekonomsko‐socialni svet, o njem je že
razpravljala strokovna delovna skupina socialnih partnerjev, ki se bo ponovno sestala
prihodnji teden, do srede, 6. maja 2009, pa imajo možnost posredovanja pripomb na
predlagano besedilo tudi vsa ministrstva. Vlada RS si bo prizadevala, da bi predlog zakona,
usklajen s socialnimi partnerji in drugimi ministrstvi, čim prej sprejel tudi Državni zbor RS,
da bi bil tako čim prej v korist delodajalcem in delavcem.
Predlog zakona predvideva, da bodo lahko pravico do delnega povračila izplačanih
nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo pri Zavodu RS za zaposlovanje
uveljavljali delodajalci, ki zaradi poslovnih razlogov začasno ne morejo zagotavljati dela
delavcem, vendar največ za polovico števila zaposlenih delavcev, pri čemer bodo morali
pripraviti tudi program ohranitve in dviga kakovosti delovnih mest in človeških virov.
Delavec naj bi imel v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini
85 % osnove za nadomestilo, nadomestilo plače pa ne bo smelo biti nižje od zneska
minimalne plače. Delodajalcu bo po osnutku predloga zakona 50 % osnove nadomestila
plače refundirala država, drugih 35 % bo financiral delodajalec sam. (Več… )
UREDBA O RAZVOJNIH SPODBUDAH ZA TURIZEM
Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o
spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, ki bo objavljena v
Uradnem listu Republike Slovenije. Evropska Komisija je avgusta 2008 sprejela Uredbo
Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom. Nova
Uredba o splošnih skupinskih izjemah narekuje uskladitev nacionalne zakonodaje, ki se
nanaša na njeno vsebino. Uredba se je že usklajevala z novo Uredbo o splošnih skupinskih
izjemah, vendar ob sprejemu zadnjih sprememb in dopolnitev uredbe niso bile v celoti
upoštevana relevantna določila, zaradi česar je Ministrstvo za finance zadržalo potrditev
sprememb in dopolnitev shem državnih pomoči, katerim osnova je zadevna uredba. Hkrati
se vpeljujejo tudi določene druge manjše spremembe in dopolnitve uredbe, ki so vsebinske
narave in so se tekom izvajanja posameznih programov uredbe pokazale kot nujno potrebne
za njihovo bolj učinkovito izvajanje in hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. (Več… )
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UREDBA O PRISTOJBINI ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vlada RS je sprejela spremembo Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.
Sprememba uredbe se nanaša na novo porazdelitev sredstev pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest med občinami. Nova porazdelitev je nastala predvsem zaradi spremembe
dolžin gozdnih cest po posameznih občinah. Zadnja sprememba uredbe in z njo tudi
prilagoditev razdelilnika za razporejanje zbranih sredstev pristojbin na občine je bila zadnjič
izvedena leta 2007. V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in
javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje
gozdnih cest. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60 odstotkov zbranih sredstev
namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z
določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih
del. Zaradi javnega pomena gozdnih cest 40 odstotkov sredstev za vzdrževanje prispeva tudi
država. V letu 2008 je bilo za izvedbo programa vzdrževanja gozdnih cest porabljenih
približno 2 mio EUR iz zbranih sredstev pristojbin ter dobrih 1,3 mio EUR proračunskih
sredstev. V letu 2009 se za vzdrževanje gozdnih cest predvideva 2 mio EUR iz sredstev
pristojbin in približno 1,2 mio EUR iz sredstev slovenskega proračuna. (Več… )
UREDBA O ZAVAROVANIH PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH VRSTAH
Vlada RS je na seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih
prosto živečih živalskih vrstah Z uredbo so bile zavarovane nekatere v Sloveniji ogrožene
prosto živeče živalske vrste, predpisana so bila obvezna pravila ravnanja, posebni varstveni
režimi ter ukrepi varstva, ki zagotavljajo njihovo ohranitev in smernice za ohranitev
habitatov teh vrst, z namenom ohranitve njihovega ugodnega stanja. Z uveljavitvijo zadnje
novele Zakona o varstvu okolja je bila v slovenski pravni red prenesena tudi Direktiva o
okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Zaradi tega
prenosa ureja novela ZVO odgovornost za okoljsko škodo, pri čemer je okoljska škoda
opredeljena kot večja škoda, ki je povzročena posebnim delom okolja. Med posebne dele
okolja pa so uvrščene tudi posebej določene mednarodno varovane in zavarovane prosto
živeče rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo
v ugodnem stanju. (Več… )
UREDBA O HABITATNIH TIPIH
Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih. Z Uredbo
o habitatnih tipih so se določili habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe,
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prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju, ter ureja
usmeritve za njihovo ohranjanje. Z uveljavitvijo zadnje novele Zakona o varstvu okolja je bila
v slovenski pravni red prenešena tudi Direktiva o okoljski odgovornosti v zvezi s
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Zaradi tega prenosa ureja novela ZVO
odgovornost za okoljsko škodo, pri čemer je okoljska škoda opredeljena kot večja škoda, ki je
povzročena posebnim delom okolja. Predlagana sprememba in dopolnitev uredbe določa, da
so habitatni tipi, ki so predmet odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske
škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, habitatni tipi »Natura«, to so tisti habitatni tipi
na ozemlju Republike Slovenije »katerih ohranjanje v ugodnem stanju je v interesu Evropske
unije«. (Več… )
POVEČANA PORABA PRORAČUNA ZA RAZVOJ REGIJ
Vlada Republike Slovenije je na seji povečala pravice porabe na proračunskih postavkah
namenskih sredstev EU pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR). Gre za začasno povečanje pravic porabe do sprejetja rebalansa (II) proračuna za leto
2009 in s tem povečanje pravic porabe na postavkah namenskih sredstev EU pri SVLR v
višini 30.021.135,17 EUR. Sredstva bodo namenjena za izvedbo v letu 2008 nerealiziranih
pogodbenih obveznosti SVLR na osnovi javnih razpisov v okviru razvojne prioritete »Razvoj
regij« v okviru operativnega programa Krepitev regionalnih razvojnih potencialov. Zaradi
nizke realizacije v letu 2008, ki je bila povprečno 60 %, je ostalo nerealiziranih 45 mio EUR
prevzetih obveznosti. SVLR je v sodelovanju z upravičenci (občine) podrobno proučila
realnost izvajanja projektov z vidika spremenjene dinamike in z vidika doseganja ciljev
operacije. Sredstva za pokrivanje obveznosti iz tega naslova se bodo zagotovila na podlagi
večjih prihodkov proračuna iz sredstev EU Evropskega sklada za regionalni razvoj iz
finančne perspektive 2007 – 2013. (Več… )
MEDNARODNE NOVIČKE
POZIV OBČINAM NA NATEČAJ ZA E‐UPRAVO
Odbor regij spodbuja lokalne in regionalne oblasti iz celotne EU, naj se prijavijo na letošnji
natečaj za evropsko nagrado za e‐upravo, ki ga organizira Evropska komisija. Sodelujejo
lahko vsi organi iz javnega sektorja iz EU, držav EFTA in držav kandidatk, nagrade pa bodo
podeljene za primere najboljše prakse pri uporabi informacijsko‐komunikacijske tehnologije
v javnem sektorju. Rok za prijavo je 10. junij 2009 ob 16.00. Več informacij o tem je na voljo
na: visit www.epractice.eu/awards. Evropska komisija je uvedla te nagrade, da bi izboljšali
kakovost življenja državljanov z IKT, povečali njihovo zaupanje v oblast in organe javnega
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sektorja ter povečali konkurenčnost podjetij. Nagrade pokrivajo tri široka področja: e‐upravo
v podporo enotnemu trgu, e‐upravo v podporo državljanom in podjetjem ter e‐upravo za
krepitev upravne uspešnosti in učinkovitosti. Podelitev nagrad bo potekala v okviru
konference ʺSkupaj za e‐unijoʺ, ki bo 19. in 20. novembra 2009 v Malmöju na Švedskem pod
pokroviteljstvom švedskega predsedstva EU. (SK)

SESTANEK S CIPRSKO DELEGACIJO
V ponedeljek, 27. aprila se je Jasmina Vidmar kot poročevalka za process širitve – države
kandidatke, v Bruslju srečala z delegacijo Cipra, ki jo je vodil župan občine Famagusta,
Alexis Galanos. Namen srečanja je bil predstavitev položaja predvsem lokalnih skupnosti na
Cipru v luči večletne okupacije otoka. Župan Famaguste je predstavil njihove aktivnosti ter
poskuse sodelovanja med grškimi ciprčani in turškimi ciprčani ter težave, ki nastajajo
predvsem v odnosu na številčno novonaseljeno turško skupnostjo na otoku. Sestanek je bil
pomemben za razjasnitev zdajšnjega položaja na otoku. (JV)

SESTANEK DS ZA POSLOVNIK ODBORA REGIJ
V ponedeljek, 27. aprila se je v Bruslju na drugem sestanku sestala enajst članska delovna
skupina za spremembo poslovnika Odbora regij EU, katere članica je tudi Jasmina Vidmar.
Skupina je pregledala prispele predloge za spremembo poslovnika ter opravila širšo
razpravo o nekaterih dilemah, ki so vezane na predlagane spremembe. V ta kontekst sodi
tudi predlog, po katerem bi se v poslovniku poseben položaj določil tudi nacionalnim
koordinatorjem. Večina nacionalnih delegacij (19 njih) je podprla možnost formalizacije
nacionalnih koordinatorjev, nekaj predlogov pa je šlo tudi v smeri finančne podpore
nacionalnim koordinatorjem. Stališča članov skupine so bila različna, večini predlog ni
najbolj ustrezal, četudi so prihajali iz delegacij, ki so predlog formalizacije podprle.
Dogovorili so se, da bodo tej točki namenili več pozornosti na naslednjem sestanku, ki bo 25.
junija. (JV)

STRATEGIJA ŠIRITVE NA KOMISIJI RELEX
V torek, 28. aprila je na komisiji RELEX v Bruslju potekala obravnava osnutka
mnenja na Strategijo širitve – države kandidatke (Hrvaška, Turčija, Makedonija), ki
ga je pripravila Jasmina Vidmar. Na osnutek mnenja je bilo vloženih 24 amandmajev
(deset njih s strani same pripravljalke in so bili vezani na neustrezno prevajanje
osnutka dokumenta). Velik del njih je vložila grška delegacija v Odboru regij na
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točke, vezane na položaj in uspešnost v procesih približevanja EU Nekdanje
jugoslovanske republike Makedonije. Predstavniki politične skupina EPP so vložili
tudi amandma, s katerim so želeli ponovno opozoriti na neformalni dogovor med
predsednikoma vlad Slovenije in Hrvaške v zvezi z mejnim sporom, vendar
amandma v tej obliki ni bil sprejet. Daleč največ razburjenja je bilo v zvezi z
amandmaji grške delegacije, s katerimi so želeli vezati datum za pričetek pogajanj na
razrešitev problematike imena Makedonije. Navkljub ali prav zaradi na trenutke
popolnoma nacionalističnih in rasističnih razprav nekaterih predstavnikov grške
delegacije amandmaji, ki so jih vložili niso bili sprejeti. Predlagani osnutek
dokumenta je bil z večino glasov sprejet, proti so glasovali predstavniki grške in
ciprske delegacije. (JV)
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