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»Dolgi zakoni so javna nesreča«
Saint‐Just Louis Antoine
12.01.

PON

•

Usklajevalni sestanek o turistični politiki za 2009 in 2010

13.01.

TOR

•
•

Strokovni posvet – prostor
Sestanek komisije za socialo in zdravstvo

15.01

ČET

•

Posvet o zeleni knjigi o teritorialni koheziji

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
•

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Z objavo Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov
za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, v Uradnem listu RS dne 31.12.2008, so se vse
slovenske občine znašle v nezavidljivem položaju. Gre za problematiko, ki je bila s strani
občin kritizirana že v času sprejemanja novele ZZVZZ, vendar brez uspeha, s sprejemom
predmetnega pravilnika pa so občine dejansko prisiljene začeti izvrševati zakonske določbe,
kljub dejstvu, da se že pri razlagi določb novele zakona kot tudi pri objavljenem pravilniku
pojavlja mnogo odprtih vprašanj. Občine so dejansko v položaju, ko same ne vedo kako
postopati pri urejanju instituta obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je pravica, ki bi
morala biti zagotovljena iz takšnega ali drugega naslova vsakemu državljanu. Zato bo SOS
usmerila aktivnosti v smeri, da se nastala situacija sanira čim prej. Prva takšna je sestanek
komisije za socialo in zdravstvo, ki bo v torek, dne 13.01.2009, v Ljubljani. Z Ministrstva za
zdravje so posredovali le kratka pojasnila glede izvajanja 21. točke prvega odstavka 15. člena
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Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki si jih lahko v celoti
preberete spodaj v priponki. (SP)
Pojasnilo MZ ‐ ZZVZZ
•

PREKLICANO USPOSABLJANJE OBČINSKIH REDARJEV

26. januarja bi Policijska akademija morala začeti z drugim usposabljanjem občinskih
redarjev. Iz Policijske akademije so nam v petek sporočili, da so izobraževanje preklicali, saj
naj bi prejeli premalo prijav za izvedbo izobraževanja. Prijavilo se je 16 oziroma 17
udeležencev, za izvedbo izobraževanja bi potrebovali 20 prijav. Z odpovedjo izobraževanje
se Skupnost občin Slovenije NE more strinjati in se s tem dejstvom sprijazniti. Po zakonu o
občinskem redarstvu mora vsak občinski redar opraviti usposabljanje in preizkus znanja v
roku 12 mesecev od zaposlitve. V kolikor le‐tega ne opravi, ne sme opravljati dela
občinskega redarja. Skupnost občin Slovenije se zaveda kaj odpoved usposabljanja pomeni
za občine, zato bo vztrajala, da mora Policijska akademija izobraževanje izpeljati. Prijavljeni
občinski redarji, bi lahko izgubili službo, v kolikor ne opravijo izobraževanja, občine pa bi
zapravile davkoplačevalski denar za plače občinskih redarjev, ki ne bi morali opravljati
svojega dela. (MM)
•

PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU VARNOSTI PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ministrstvo za Obrambo nam je v usklajevanje predlog Resolucije o nacionalnem programu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog resolucije je bil posredovan 5.
januarja vsem članicam in delovni skupini za zaščito in reševanje. Pripombe na predlog
resolucije

je

potrebno

do

četrtka

15.

Januarja

2009

miha@skupnostobcin.si.
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posredovat

na

naslov

•

SREČANJE S PREDSTAVNIKI HRVAŠKE ASOCIACIJE

V prostorih Skupnosti občin Slovenije so se srečali predstavniki in predstavnice skupnosti in
Hrvaške zveze mest. Sestanek je bil prioritetno namenjen predstavitvi delovanja zveze in
delovanja lokalne in regionalne oblasti na Hrvaškem za pripravo mnenja o napredku
Hrvaške za članstvo v EU. V drugem delu pa smo prisotni na sestanku izmenjali izkušnje
dela na področju povezovanja lokalnih skupnosti in zastopanja njihovih interesov. Oboji smo
ugotavljali, da so odprte številne možnosti za povečanje sodelovanja med obema
asociacijama in se dogovorili o nadaljnjem aktivnem sodelovanju. (jv)
•

SREČANJE Z AMBASADORKO KUBE

Ob delovnem obisku v Mariboru, se je ambasadorka Kube, Norma Goicochea Estenoz, katere
sedež je na Dunaju, na sedežu Skupnosti občin Slovenije sestala tudi s predstavnicami in
predstavniki skupnosti. Na srečanju so izmenjali izkušnje in predstavili delovanje občin v
obeh državah ter govorili o možnostih za nadaljnje sodelovanje na lokalnih nivojih. (jv)
•

RAZDRUŽITEV VRTCA

Občina članica je na SOS posredovala vprašanje glede poteka postopka razdružitve vrtca, kar
je posledica dejstva, da sta bili občini prej enotna občina, ki se je kasneje razdelila. Na SOS je
prišel en primeren odgovor, ki bi lahko bil tudi zgled drugim občinam, ki se bodo v
prihodnosti ukvarjale s tem problemom. Občina v odgovoru pojasnjuje, da so v letu 2007
izvedli razdružitev in sicer delitev enot vrtca po načelu lege objektov v obeh občinah. Oba
občinska sveta sta sprejela sklep o razdružitvi in podala soglasje k predlogu aneksa k
razdružitveni pogodbi, kjer so bile navedene finančne obveznosti obeh občin. Potem sta
župana podpisala aneks k razdružitveni pogodbi in s 1.1.2008 sta obe občini imeli svoj vrtec.
Občina prav tako meni, da brez soglasja obeh občin in podpisa razdružitvene pogodbe,
občini razdružitve ne morete izpeljati. ( SP)
•

AKT O BREZPLAČNEM PREVOZU ŠOLOOBVEZNIH OTROK

Občina članica je na SOS poslala zaprosilo po vzpostavitvi kontakta z občinami, ki imajo
sprejet ustrezen akt o načinu zagotavljanja brezplačnega prevoza šoloobveznim otrokom.
Kot se je izkazalo, omenjena občina ni edina, ki ima težave s sprejemom predmetnega akta,
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saj je kar nekaj občin izrazilo željo po posredovanju odgovorov tudi njim. V občini Bloke so
sprejeli Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom posebnimi potrebami, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2005. Trenutno se s to problematiko srečujejo tudi v
občini Žiri, ki ima že oblikovan predlog odloka o izvajanju prevozov šoloobveznih otrok ,ki
bo v kratkem obravnavan na seji občinskega sveta. Za besedilo omenjenega odloka pišite na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si. (SP)
•

JAVNO NAROČILO ZA NABAVO MICROSOFT PROGRAMSKE OPREME

Sekretariat SOS je občine obvestil o pričetku zbiranja pooblastil zainteresiranih organov
javne uprave in lokalne samouprave za izvedbo pogajanj za nakup Microsoftove programske
opreme po pogodbi Microsoft Enterprise Agreement. Verjetno se spomnite, da je SOS v
začetku leta za vse občine pričel postopek pogajanj z Microsoftom, vendar je od pogajanj
odstopil iz več razlogov. Istočasno s prekinitvijo pogajanj, se je SOS z Ministrstvom za javno
upravo dogovoril, da v svoja pogajanja vključi zainteresirane občine in tako glede na večjo
količino licenc ima tudi možnost izpogajati boljše pogoje. Rok za oddajo pooblastil je potekel
8.1.2009. Ministrstvo za javno upravo bo za oddajo javnega naročila za nabavo in
vzdrževanje Microsoft programske opreme izvedlo postopek s pogajanji brez predhodne
objave z oznako 2008/P 49. Predmetno naročilo se bo izvedlo za obdobje treh let (od
01.01.2009 do 31.12.2011). Ker so razmere, tako glede opremljenosti z informacijsko
tehnologijo, kar vključuje tako strojno kot programsko opremo, kot glede potreb po
programski opremi ter tehnoloških usmeritev v posameznih organih državne in lokalne
samouprave zelo različne, ni možno pripraviti skupne ocene ekonomske upravičenosti
nabave Microsoft programske opreme. Iz tega razloga bo moral vsak posamezni organ, ki bo
pristopil k izvedbi predmetnega naročila, sam pripraviti oceno ekonomske upravičenosti
nabave in vzdrževanja Microsoft programske opreme, kjer bo potrebno predvsem ugotoviti
ali so dodatne koristi, ki jih prinaša tak način nabave Microsoft programske opreme
upravičene glede na ceno, ki bo dosežena v postopku pogajanj. (SK)
•

ODGOVORI NA VPRAŠANJA MLADIH, IZ DELAVNIC EURODESKA

Eurodesk je v oktobru 2008 skupaj s 3 partnerji (Celjskim mladinskim centrom, Mladinskim
centrom Nova Gorica in Zavodom Regio iz Krškega) izvajal delavnice za ozaveščanje mladih
o EU, priložnostih, ki jih ponuja mladim, možnostih in kanalih za posredovanje svojega
mnenja ter evropski mladinski politiki. Poleg informiranja je bil namen delavnic zbrati
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mnenja in vprašanja, ki danes pestijo mlade. V projektu je sodelovalo 215 dijakov, ki so v
okviru delavnic posredovali 163 mnenj in vprašanj. Eurodesk že od začetka novembra zbira
odgovore na vprašanja, ki so jih mladi posredovali v okviru delavnic. Institucije, na katere so
se obrnili po pomoč pri pripravi odgovorov so se večinoma hitro in pozitivno odzvale, za kar
se jim iskreno zahvaljujejo. Vprašanja so razdelili po področjih. Žal na nekatere odgovore še
vedno čakajo, a delajo na tem, da priskrbijo tudi te. Vprašanja mladih in zbrane odgovore si
lahko ogledate na http://www.eurodesk.si/aktivnosti/delavnice/odgovori/ (SK)
•

NAČRT RAZPISOV ZA LETO 2009 PROGRESS

Na spletni strani MDDSZ je objavljen Načrt razpisov in javnih naročil za leto 2009.
Načrt dela za leto 2009 ‐ PROGRESS pa je dosegljiv tukaj. (SK)
•

NOVI RAZPISI PROGRAMA ESPON 2013

Z 19. decembrom so bili odprti novi razpisi programa ESPON 2013. Podrobnosti o njih so že
objavljene na spletni strani programa ESPON:
‐ Spletne storitve in IT rešitve.
‐ Korporativna identiteta.
‐ Strategija kapitalizacije.
Skrajni rok za posredovanje razpisne dokumentacije je 10. februar 2009 do 14.00. (SK)
•

ESPON 2013 ‐ SISTEM ZA PODPORO ZNANJU

Drugi razpis programa ESPON 2013 za posredovanje izjav o interesu na temo sistemov za
podporo znanju je bil objavljen 19. decembra. Namen razpisa je povečanje obstoječega
nabora strokovnjakov na področju teritorialnega raziskovanja in analize, še zlasti za vsebine,
kot so raba tal, dostopnost, inovacije in globalizacija. Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani programa. Skrajni rok za posredovanje prijav je 12. februar 2009. (SK)
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•

FLANDRIJA ‐ RAZPIS ZA PROJEKTE V LETU 2009

S strani MZZ smo prejeli obvestilo, da je flamska vlada že objavila razpis za sofinanciranje
projektnega sodelovanja s Sr. in V Evropo. Predlagam vam, da v kolikor imate potencialnega
partnerja v Flandriji, razpis preberete in razmislite o možnostih sodelovanja. Prednost bodo
imeli projekti, ki bodo poleg slovenskega in flamskega partnerja vključevali tudi partnerja iz
Z Balkana. Več informacij na spletni strani flamskega ministrstva za zunanje zadeve. Rok za
prijavo projektov je 31.3.2009.V četrtek, 29. januarja 2009 ob 10.00 uri v Ministrstvu za
zunanje zadeve potekala predstavitev flamskega razpisa za projektno sodelovanje v letu
2009, ki ga Vlada Flandrije sofinancira iz Programa sodelovanja s srednjo in vzhodno
Evropo. Predstavitev bo vodil predstavnik Flandrije na Dunaju André Hebbelinck. Vabljeni
so predstavnice in predstavniki institucij s področja turizma, po predhodni najavi (najkasneje
do 20.1.2009!) na e‐naslov Jasna.Radic@gov.si. (SK)
7. SEJA VLADE RS, 07.01.2009
•

POGAJALSKA IN DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE FINANČNIH
UČINKOV PLAČNEGA SISTEMA

Vlada RS je imenovala vladno pogajalsko skupino in delovno skupino za spremljanje
finančnih učinkov plačnega sistema.
Naloga vladne pogajalske skupine bo zagotavljati enoten plačni sistem v javnem sektorju,
spremljanje finančnih učinkov plačnega sistema in spremljanje pogajanj o kolektivni
pogodbi za javni sektor. Vladna pogajalska skupina, razširjena z ministrico za javno upravo
in ministrom za pravosodje kot članoma, bo opravljala vlogo usklajevalne skupine za plačni
sistem funkcionarjev v pravosodju. Naloga delovne skupine za spremljanje finančnih
učinkov plačnega sistema bo izdelava izračunov in priprava informacij za ožjo pogajalsko
skupino. (Vir: Vlada, SP)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
•

12.01. / USKLAJEVALNI SESTANEK O TURISTIČNI POLITIKI ZA 2009 IN
2010

23. decembra 2008 smo občinam članicam po elektronski pošti poslali v usklajevanje osnutek
Turistične politike za 2009 z usmeritvami za 2010, ki smo ga prejeli iz Direktorata za turizem,
s povabilom, da k dokumentu podate vaše predloge in pripombe na e‐naslov
sasa@skupnostobcin.si do srede 14. januarja 2009. Glede na hiter odziv iz nekaterih občin in
na prejete pripombe, smo Direktorat za turizem zaprosili za usklajevalni sestanek. Na
Direktoratu so se predlogu odzvali in bo sestanek, v ponedeljek, 12. januarja 2009. Marko
Podrekar, Darko Sajko in Mateja Tomin Vučkovič, vsi iz Direktorata za turizem, bodo
uvodoma predstavili dokument, v nadaljevanju pa bo čas za razpravo, predstavitev
predlogov in pripomb občin, ki bi po vašem mnenju morale biti vključene v dokument.
Sestanek bo trajal predvidoma do 11.30 ure. (SK)
•

13.01. / STROKOVNI POSVET ‐ PROSTOR

Občinam članicam je sekretariat SOS po elektronski pošti posredoval vabilo Ministrstva za
okolje in prostor na strokovni posvet, ki ga organizira MOP, v torek 13. januarja 2008 v
Ljubljani. Vsebina posveta:
-

priprava novih prostorskih aktov občin
prikaz primerov dobre prakse (Maribor in Nova Gorica)
nosilci urejanja prostora v postopku priprave novih občinskih prostorskih načrtov
pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Udeležba je brezplačna, prijave niso potrebne. Strokovni posvet bo trajal predvidoma štiri
ure. (SK)
•

13.01. / SESTANEK KOMISIJE ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO

V torek, dne 13.01.2009, se bo v Ljubljani sestala Komisija za socialo in zdravstvo, v
prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo MOL, Cigaletova 5, Ljubljana. Tema
sestanka bo izvajanje določb novele ZZVZZ, ki so začele veljati s 01.01.2009 in pravilnika,
sprejetega z 31.12.2008.
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•

15.01. / POSVET O ZELENI KNJIGI O TERITORIALNI KOHEZIJI

15. januarja 2009 od 14h do 17h bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani posvet o
Zeleni knjigi o teritorialni koheziji. Gre za dokument, ki odpira vprašanja prostorske
dimenzije razvoja na evropski ravni, kar je pomembno tudi za Slovenijo. Zeleno knjigo o
teritorialni koheziji je v začetku oktobra 2008 predstavila Evropska komisija in s tem začela
obsežno posvetovanje z regionalnimi in lokalnimi oblastmi, združenji, nevladnimi in
drugimi organizacijami. Cilj posvetovanja je doseči boljše razumevanje teritorialne kohezije
in njene povezave s prihodnjo regionalno politiko EU. Po javni razpravi, ki bo potekala do
konca februarja 2009, bo Komisija predstavila rezultate posvetovanja. Inštitut za politike
prostora organizira posvet o vsebinah, ki jih naslavlja Zelena knjiga. Načrtovana sta dva
posveta, od katerih bo prvi namenjen ožji strokovni javnosti, drugi pa širši zainteresirani
javnosti. Prostorske razsežnosti razvoja Zelena knjiga namreč umešča v kontekst skupne
kohezijske politike in s tem tudi gospodarskega in družbenega razvoja. (SK)
•

6.02. / 8. TRADICIONALNI VELESLALOM

Skupnost občin Slovenije za zainteresirane širšega javnega sektorja, organizira že osmo
tradicionalno tekmovanje v veleslalomu. Županje in župane, svetnice in svetnike ter vse
ostale zaposlene mestnih in občinskih upravah obveščamo, da smo rezervirali termin v
petek, 6. februarja.2009 na snežnem stadionu v Mariboru, kjer se boste v sproščenem vzdušju
pomerili v posameznih smučarskih kategorijah ter tako prispevali k medsebojnemu
povezovanju in sodelovanju različnih predstavnikov javnega sektorja. Tekmovalke in
tekmovalci se bodo veleslalomu pomerili ločeno, ženske in moški v dveh kategorijah do 40
let in nad 40 let. Od števila prijavljenih bo odvisno, ali bosta dva ali samo eden tek. Za ekipne
rezultate bosta štela dva najboljša časa posamezne ekipe znotraj kategorije, izračunana po
sistemu interpolacije. V ekipi posamezne občine lahko tekmujejo le zaposleni v tej občini oz.
njeni funkcionarji! Zaradi velikega interesa za ta družaben dogodek, smo se na Skupnosti
občin Slovenije odločili, da poskrbimo za rekreacijsko animacijo tudi za tiste, ki ne smučajo.
Tako se boste lahko po snežnem stadionu spustili s posebnimi sankami. Snežni nogomet je
druga animacijska dejavnost, ki bo sočasno potekala na posebnem stadionu v ciljni areni. V
snežnem nogometu se boste pomerili ekipno. Ekipo posamezne občine sestavljajo trije do
štirje igralci. Dolžina posamezne tekme bo določena glede na število prijavljenih ekip.

8
Tedenske novice SOS / 05‐09.01.2009
Št. 1

Upamo, da pri snežnem nogometu ne bo manjkala nogometna reprezentanca SOS. Vabila s
prijavnicami se pripravljajo, pošljemo jih naknadno. Predviden program srečanja:
15.30 Prihod in zagrevanje ob borovničevcu
16.00 Vožnja s poki/plejžuhi (posebne sani – primerno za vse)
Snežni nogomet (tudi primerno za vse)
17.30 Žrebanje in razdelitev štartnih številk
18.00 Pričetek tekmovanja v veleslalomu
19.30 Podelitev nagrad in večerja v hotelu Arena
20.30 druženje, ples in kdo ve kaj še…(SK)
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
•

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE MREŽE
NALAS

V Skopju se bo v času od 16. januarja do 18. januarja sestanek delovne skupine za prostorsko
načrtovanje v Mreži NALAS. Sestanka se bo udeležil vodja delovne skupine Zoran Vitorovič
načelnik na občini Domžale. Na sestanku se bodo člani delovne skupine seznanili z
napredkom projektov za integracijo neformalnih naselij v krajih Sukth (Albanija) in Prijedor
(R Srbska). Uvodni sestanek bodo imeli tui eksperti, kateri delajo na projektu Primerjave
zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja v šestih državah članicah mreže NALAS, ki
ga vodi Skupnost občin Slovenije. Več informacij o sestanku lahko dobite na naslovu
miha@skupnostobcin.si .
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
•

VARČNE SIJALKE

So varčne sijalke res ustrezno nadomestilo za klasično žarnico, ki je od septembra 2012 v EU
ne bo več dovoljeno prodajati? Je odločitev o ukinitvi prodaje res ekološka ali gre zgolj za
učinkovito lobiranje proizvajalcev varčnih sijalk, glede na to, da te sijalke vsebujejo živo
srebro, ki je zelo strupeno za zdravje ljudi? Na evropski komisiji pojasnjujejo, da omejitve za
vsebnost živega srebra v varčnih sijalkah določa direktiva o omejitvah nevarnih snovi v
elektronski in električni opremi (RoHS), za zbiranje, odlaganje in recikliranje varčnih sijalk
pa velja direktiva o zbiranju in recikliranju odpadnih elektronskih in električnih odpadkov in
opreme (WEEE). To pomeni, da lahko potrošniki odpadne varčne sijalke brezplačno vrnejo
prodajalcem, ti pa morajo imeti pogodbo z izvajalcem za zbiranje in recikliranje teh
odpadkov. Zaradi tega predvidena ukinitev prodaje klasičnih žarnic po mnenju evropske
komisije ni v neskladju s strategijo EU o zmanjšanju rabe živega srebra v EU. Ko klasičnih
žarnic ne bo več na prodaj, bodo imeli potrošniki v EU na voljo več različnih sijalk, kot so
recimo halogenske ali fluorescentne sijalke, v prihodnosti pa je predviden razvoj novih svetil
za gospodinjstva, kot so svetleče diode, navajajo na evropski komisiji. (vir: razgledi.si, jv)
•

KAKOVOST ŽIVLJENJA V EVROPI: RAZLIKE OSTAJAJO

Anketa, ki jo je izvedla Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
(Eurofound), je pokazala pomembne razlike med starimi in novimi državami članicami
Evropske unije (EU), pa tudi med severom in jugom Evrope. Kupna moč v novih državah
članicah in državah kandidatkah je precej pod evropskim povprečjem (komaj 55 %). Delež
prebivalcev, ki se morajo včasih odreči bistvenim dobrinam (ustrezni kurjavi, novim
oblačilom in zlasti letnemu dopustu), je v teh državah večji kot v drugih državah Evropske
unije. Razlike so vidne tudi pri stanovanjskih razmerah. Prebivalci novih držav Evropske
unije so v glavnem lastniki svojih stanovanj in hiš (v primerjavi s 40 % v starejših državah
članicah), ki pa so slabše vzdrževane. Z dotrajanostjo stanovanjskih objektov se tako srečuje
42 % Romunov in samo 9 % Fincev. Glede zdravstvenih storitev je anketa pokazala
pomanjkanje medicinske opreme zlasti na jugu Evrope (razen Španije) in na podeželskih
območjih. V novih državah članicah EU skoraj polovica najrevnejših prebivalcev nima
denarja za obisk pri zdravniku, v zahodni Evropi pa je njihov delež 31%. Težave so še večje
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zaradi staranja evropskega prebivalstva. Prebivalci novih držav članic EU in tudi Italije,
Portugalske in Grčije so najmanj zadovoljni s kakovostjo svojega življenja, prebivalci
severnih držav pa so najbolj zadovoljni. Kljub temu so državljani novih držav članic
optimistični, v nasprotju s Francozi, Italijani, Portugalci, pa tudi Madžari in Bolgari. V celoti
se je število optimistov znižalo s 64 % iz ankete leta 2003 na današnjih 55 %. (vir:EK,MM)
•

LINZ IN VILNA KULTURNI PRESTOLNICI 2009

31. decembra točno ob polnoči se je v avstrijskem Linzu na tisoče parov zavrtelo v ritmu
dunajskega valčka. Nekaj minut zatem je zapelo na stotine zboristov na bregovih reke
Donave in tako začelo svetovno premiero Raketne simfonije britanskega skladatelja Orlanda
Gougha, ki je vlogo bobnov in trobent prepustil ognjemetu. Glavni vzrok za slavje tokrat ni
bil prihod novega leta 2009, ampak začetek leta, ko bo Linz evropska prestolnica kulture.
Linz si naslov prestolnice kulture deli z litovskim glavnim mestom Vilno, ki je za slavnostni
uvod v leto kulturnih prireditev izbrala osupljivo svetlobno instalacijo nemškega umetnika
Gerta Hofa. Novoletno slavje je bilo le začetek. V obeh mestih se bo do konca leta zvrstilo na
stotine koncertov, razstav in festivalov. V Vilni bodo poleg tega odprli nov muzej sodobne
umetnosti, v Linzu pa nov center v sklopu prireditve Ars Electronica. Prestižni naslov
prestolnica kulture so prvič podelili leta 1985, doslej pa se je z njim ponašalo že 39 evropskih
mest. Mestu prinese 1,5 milijona EUR iz skladov EU. Za mnoga je bila to priložnost za velike
spremembe, zlasti v infrastrukturi. Tudi v Linzu in Vilni so prve priprave stekle že pred leti.
Vilna z več kot pol milijona prebivalcev je največje litovsko mesto. Ustanovljena v 14. stoletju
je bila stoletja dolgo stičišče litovske, poljske, ruske in judovske kulture. Judovsko skupnost
so zdesetkali med drugo svetovno vojno, pod sovjetsko vladavino pa povsem zanemarili
kulturno dediščino mesta. Linz ima približno dvesto tisoč prebivalcev. V industrijski kraj je
zrasel v času nacizma, ko so malo mestece hoteli spremeniti v veliko kulturno središče. Linz
in Vilna sta naslov prevzela od evropskih prestolnic kulture leta 2008 angleškega Liverpoola
in norveškega Stavangerja. (Vir: EK,MM)
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