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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
DRŽAVA BI ZMANJŠALA SREDSTVA OBČINAM
V ponedeljek, 18.5. je na ministrstvu za finance potekal sestanek, na katerem je direktorica
direktorata za proračun in javne finance, Alenka Bratušek prisotnim predstavnicam in
predstavnikom obeh asociacij predstavila pričakovanja in potrebo države, da se občinam
zmanjšajo finančna sredstva v višini med 20. in 25. milijonov EUR. Sestanka se je ob
direktorici direktorata udeležila tudi državna sekretarka iz SVLR, Meta Vesel Valentinčič.
Alenka Bratušek je povedala, da je finančna in gospodarska stiska v državi težka in, da
zahteva dodatna varčevanja. Če varčuje država, morajo tudi občine, kar pa se po njenem ne
vidi v občinskih proračunih. Obema asociacijama je predlagala, da se sami odločijo in
določijo, kateri finančni priliv naj bi zmanjševali, saj za občine glede na njihovo finančno
kapaciteto ni vseeno, kateri naj bi bil izbran. Podpredsednik skupnosti, Tone Peršak je
opozoril, da se občinam obveznosti nenehno večajo, prav tako se večajo opravila, ki naj bi jih
zaposleni v občinah opravili, zato je razumljivo, da se veča tudi število zaposlenih.
Predstavnice in predstavniki skupnosti so še opozorili, da je nujno, da resorna ministrstva
javne zavode opozorijo na nujnost varčevanja ter jim pripravijo priporočila kje in kako
varčevati ter, da naj se preveri ali je mogoče spremeniti podzakonske predpise tako, da se
zmanjšajo ali prestavijo bremena občin na

področjih, ki v danem trenutku niso

najpotrebnejša. SOS je predlagala še, da naj ministrstvo pripravi izračune zmanjšanja po
vseh treh kategorijah (povprečnina, dohodnina, sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO),
da bo mogoče videti, kakšen učinek povzroči zmanjšanje za posamične občine. Pogajanja se
bodo nadaljevala v prihodnjem tednu. (jv)
DELOVNA SKUPINA ZA VRTCE O PREDLOGU NOVEGA ZAKONA
V sredo, 20. 5. se je v Ljubljani sestala Delovna skupina za predšolsko vzgojo pri SOS in
obravnavala predlog sprememb zakona o vrtcih, ki ga je pripravilo ministrstvo za šolstvo in
šport. Ključne spremembe se dotikajo sistema financiranja predšolske vzgoje. Uvodoma so
prisotni govorili tudi o povečanem vpisu otrok, kot posledici uvedbe sistema drugega
brezplačnega otroka. Ta ima za posledico ali nujna investicijska vlaganja v vrtce ali porast
števila odklonjenih otrok, zato so podprli predlog za podaljšanje roka, ki ga določa pravilnik
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. (jv)
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PRIPRAVE NA POGAJANJA ZA FINANCE OBČIN
V četrtek, 21. maja so se v Ljubljani sestali nekateri predstavniki in predstavnice predsedstva
SOS in komisije za proračun in javne finance z namenom priprave pogajalskih izhodišč
Skupnosti občin Slovenije za nadaljevanje pogajanj o zahtevi ministrstva, za zmanjšanje
finančnih sredstev za občine. Prisotni so zavrnili možnost, da bi skupnost pristala na
znižanje finančnih sredstev, še posebej po tem, ko so v tem letu potekala prva korektno
izvedena pogajanja za določitev višine povprečnine. In ob tem, ko je bilo v teh pogajanjih
jasno, da se je višina povprečnine zvišala samo za vrtce, ne pa za vse ostale nove naloge, ki
so jih občine dobile v izvajanje v preteklem letu. Prav tako so opozorili, da občine že
neposredno čutijo finančno in gospodarsko krizo skozi zmanjšanje prilivov na področju
izvirnih prihodkov občin, zato svoje breme že nosijo. Za predstavnice in predstavnike
pogajalske skupine so pripravili vrsto argumentov proti zmanjševanju sredstev ter se
dogovorili za zbiranje še dodatnih podatkov za potrebe pogajanj. (jv)
POSVET NOVE MOŽNOSTI ORGANIZIRANJA JS IN JS ODPADE
Delovni posvet NOVE MOŽNOSTI ORGANIZIRANJA JAVNIH SLUŽB IN JAVNIH
SKLADOV, predviden za dne 27.05.2009, ob 10.00 uri, v Ljubljani, zaradi nastalih
nepredvidljivih okoliščin na strani predavateljev, ODPADE. (SP)
SREČANJE OBČINSKIH REDARJEV
Letos bo konec oktobra občni zbor članov Združenja občinskih redarjev Slovenije. Ob tem pa
tudi volilno leto v katerem se bo volilo predsednika združenja in člane upravnega odbora.
Poteklo bo že osem let, od kar je bilo združenje ustanovljeno. Dogodki v tem času in tudi
razvoj redarstva v Sloveniji so bistveno spremenili in okrepili položaj združenja. Tudi
organiziranost redarskih služb se je spremenila. S prvotne organizacije znotraj občinskih
uprav v medobčinska redarstva. Trenutno je v Sloveniji 35 SOU v katere je včlanjenih 198
občin. Vloga ZORS se je okrepila, njegove zmožnosti in potenciale, ki jih ima pa je potrebno
intenzivirati. Vse več je zahtev in prošenj ministrstev, da ZORS sodeluje in kreira razvoj
redarstva. Zato bo potrebno nadgraditi obstoječi sistem delovanja in ga tudi okrepiti z člani,
ki bodo želeli sodelovati pri nadaljnjem kreiranju skupnih stališč članov ZORSa.
ZORS vas vabi na srečanje občinskih redarjev, ki bo potekalo v soboto, 06. junija v Murski
Soboti. Vabilo se nahaja spodaj.
Vabilo
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URAD RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE UPOŠTEVAL PREDLOGE SOS

Predstavniki Delovne skupine za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije so se v
sredo 20. maja sestali s predstavniki Urada RS za zaščito in reševanje. Sestanka so se udeležili
z namenom rešiti težave Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov
Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Občinam z zakonodajo niso
zagotovljeni potrebni sistemski viri popolnjevanja v enote in službe Civilne zaščite. Na
sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo občine od Urada za zaščito in reševanje lahko
zahtevale podatke o prebivalcih, katere lahko razporedijo v dolžnostne sestave zaščite in
reševanja. Predlog je v tem trenutku zadovoljiv za občine, saj bodo dobile seznam možnih
kandidatov, ni pa idealna rešitev, saj Urad za zaščito in reševanje v svojem registru nima
podatkov o poklicu oseb, kateri pa so potrebni za ustrezno razporeditev v dolžnostne sestave
zaščite in reševanja. (MM)
IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA ČASOSPISA
V novi številki Časospisa lahko preberete o Zakonu o integriteti v javnem sektorju, do
katerih predlogov se je opredelil dr. Branko Lobnikar, državni sekretar na ministrstvu za
javno upravo. V povezavi s slednjim so zapisana tudi mnenja županov o nezdružljivosti
funkcij župana in poslanca. Slovenija je za dve leti prevzela predsedovanje Alpski konvenciji,
katera predstavlja alpski potencial za trajnostni prostorski razvoj v regiji. Njeno vlogo je
predstavil mag. Zoran Kus, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor. Del vsebine
je zapolnila tudi tema o še vedno aktualni gospodarski krizi in njenem vplivu na poslovanje
občin. Prav tako je govora o prizadevanjih Skupnosti občin Slovenije na področju obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Med drugim se je pisalo o srečanju z ministrico za lokalno
samoupravo, potekala je 11. seja predsedstva SOS, nadalje o problematiki sobodajalstva in
zakonodaji o pogrebnih dejavnostih ter o sprejemanju občinskih prostorskih aktov in o še
lastniški (ne)urejenosti lokalnih cest. Zgodil se je tudi posvet o prilagajanju podnebnim
spremembam, na katerem so strokovnjaki seznanili s posledicami in nujnimi ukrepi za
ohranitev našega planeta. Pozornosti je še deležna tema o mladinski politiki, katera je še
kako prisotna v Sloveniji. Vsebina je zaokrožena z euročasospisom ter predstavitvijo
kandidatk in kandidatov za volitve v evropski parlament. V pdf obliki lahko ČaSOSpis
prelistate tukaj.
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12. SEJA PREDSEDSTVA SOS
TEŽAVE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE
Ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča je predsedstvo SOS seznanilo o nujnosti
sprememb v sistemu predšolske vzgoje, saj je ta postal izjemno reguliran, nepregleden in
težko izvršljiv.
Predvsem previsoko postavljeni prostorski normativi in standardi predstavljalo velike
ovire. Prisotni so bili mnenja, da bi bilo potrebno rok za izpolnitev le‐teh, podaljšati iz
2010 na leto 2015. Prav tako se mnoge občine srečujejo s prevelikim številom vpisov v
vrtec, posledično je tako potrebno zagotavljati nove oddelke, kar prinese s seboj še večje
finančne obremenitve. Pa tudi dokončne odločitve o izvedbi razpisa za sofinanciranje
vrtcev tako še ni.
STROŠKI PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Z ministrom Lukšičem je predsedstvo govorilo tudi o problemu prevoza šolo‐obveznih
otrok, saj stroški in pravice korenito naraščajo, občine pa nimajo potrebnih sredstev za
zagotavljanje prevoza na nevarnih poteh.
Občinski proračuni so tako zelo obremenjeni, saj zakon o financiranju občin tega ne
pokriva. Potrebno bi bilo tudi razmisliti o upravičenosti do uporabe teh prevozov, saj
prihaja do pogostih zlorab. Prevoz namreč izkoriščajo tudi tisti, kateri le tega sploh ne
potrebujejo.
ZAKON O MLADINI
Sprejetje Zakona o mladinski politiki, ki definira status mladinske organizacije in podporne
organizacije mladih na nacionalnem in lokalnem nivoju je nujno, saj bo tako zagotovljena
sistemska podlaga za participacijo mladih.
Minister Lukšič se je s tem strinjal, s strani predsedstva pa je prišel poziv naj Urad za
mladino postane vladni urad, ki bi skrbel za medresorsko koordinacijo službe s področja
mladinske politike, ob tem pa se ne sme pozabiti na zastopanje mladinske politike na
lokalnem nivoju.
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VLADNA KOMISIJA ZA ZAŠČITO ROMSKE SKUPNOSTI
Dejstvo, da je Vlada je na svoji seji 5. marca ustanovila Komisijo Vlade RS za zaščito romske
skupnosti, katere predsednik je tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, je
predsedstvo SOS nanj apeliralo pobudo, da se v to komisijo vključi tudi predstavnike
Skupnosti občin Slovenije.
Minister vsekakor v tem ne vidi ovire in pozdravlja to pobudo, je pa poudaril, da so že
sedaj vključene tiste občine, v katerih prebiva večina romske populacije.
KRIZA IN LOKALNE SKUPNOSTI
Podpredsednik SOS Anton Peršak je predstavil prisotnim izvlečke srečanja na ministrstvu za
finance na temo rebalans državnega proračuna, katerega so se dne 18. maja 2009 udeležili
predstavniki SOS. Občinam je bila očitana razsipnost v občinskih proračunih, ob tem pa se
predvideva primanjkljaj v državnem proračunu v višini 850 mio EUR, kar za občine pomeni
20 do 25 mio EUR manj prihodka. Problem je iz katerega naslova (povprečnina, dohodnina,
del investicijskih sredstev po ZFO‐1) znižati finančna sredstva občinam.
S strani SOS je bila predlagana rešitev v smeri odprave oziroma spreminjanja določenih
podzakonskih predpisov, kar bi posledično občinam zmanjšalo stroške. V skladu z
navedenim bo Skupnost občin Slovenije zbrala potencialne podzakonske predpise, ki bi
bili primerni za spremembe, s ciljem zmanjšanja stroškov.
MOTIVACIJA PROSTOVOLJCEV ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Obravnavalo se je tudi delo skupine za zaščito in reševanje pri SOS glede problematike
pripadnika sistema zaščite in reševanja. Status slednjega še zmeraj ni urejen, odprto je
vprašanje motivacije prostovoljcev in motivacija delodajalcev k zaposlitvi prostovoljcev.
Predsedstvo je sprejelo sklep, da se pozove Vlado RS k rešitvi statusa reševalca ter rešitvi
stimulacije delodajalcev, da bi ti zaposlili pripadnike sistema zaščite in reševanja in jih
tako razbremenili, ko bodo le‐ti morali pomagati.
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USTANOVLJENI SKUPINI ZA TURIZEM IN SPREMEMBO ZAKONA O
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Evidentirale so se predlagane kandidatke in kandidati za članice in člane za delovno skupino
za turizem, katere ustanovitev je bila predlagana na prejšnji seji predsedstva. Prav tako se je
predlagala in predsedstvo je s sklepom potrdilo ustanovitev skupine za spremembo Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo aktivno sodelovala pri
postopku sprememb predmetnega zakona, v kateri se je potrdilo pet strokovnjakov.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
26.05. / INOVATIVNI RAZVOJ NATURE 2000
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizira projektni seminar
ʹʹInovativni razvoj območij Nature 2000 in drugih zavarovanih območij v okviru
instrumentov razvojne prioritete ʹʹRazvoj regijʹʹ iz Operativnega programa za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013ʹʹ. Seminar bo potekal dne 26. maja
2009, ob 10. uri v Poljčanah, Gasilski dom, Bistriška cesta 90. Vabilo.
28.05. / KONFERENCA WI‐FI
Skupnost občin Slovenije v četrtek, 28. maja 2009 ob 9.30 uri v Avstrija Trend hotel (Dunajska
154) v Ljubljani, organizira konferenco na temo brezžičnih omrežij, ki omogočajo povezave z
internetom. E‐uprava je v zadnjih letih ponosno zakorakala v informacijsko obdobje in se z
vsakim dnem bolj razvija. Vendar je odstotek uporabnosti storitev e‐uprave v največji meri
odvisen od števila ljudi, ki so jim te storitve dostopne. Na žalost je dostopnost teh storitev
večinoma omenjena le na prebivalce v urbanih krajih, kjer so ponudniki internetnih storitev
še videli smotrnost izgradnje komunikacijskega omrežja. Z brezžičnim povezovanjem pa se
imajo možnost komunikacijsko pripojiti k matični občini tudi oddaljeni kraji, ki tako tvorijo
logično informacijsko celoto. Na konferenci se boste seznanili s pomenom brezžičnih
omrežij za občine ter njihove občanke in občane, ki jih bo predstavil mag. Matjaž Janša,
generalni direktor Direktorata za elektronske komunikacije na Ministrstvu za gospodarstvo;
z aktualnimi izzivi informacijske družbe, ki jih bo predstavila dr. Davorka Šel, v.d.
generalne direktorice Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo
znanost in tehnologijo; z brezžičnimi omrežji za pospešen razvoj, ki jih bo predstavil
Marjan Bradeško, NIL d.o.o. in s storitvami lokalne samouprave v e‐upravi, Maja Zupančič,
Ministrstvo za javno upravo. Predviden zaključek konference je ob 13.30 uri. Udeležba je
brezplačna. Vabilo; Prijavnica; Vljudno vabljeni! (SK)
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03.06 / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Sekretariat SOS je vsem občinam članicam po elektronski pošti poslal vabila z gradivi za
redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo v sredo, 3. junija 2009 ob 9.30 uri v
hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Po zaključku skupščine bo organizirana okrogla miza na
temo finančne in gospodarske krize. Z obzirom, da še čakamo potrditve nekaterih vabljenih,
bomo vabila za okroglo mizo posredovali naknadno. Planiran pričetek okrogle mize je ob
13.00 uri. (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)
12.06. / TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
Skupnost občin Slovenije za zaposlene v občinskih upravah, organizira turnir v malem
nogometu in odbojki. Vabljeni županje in župani, podžupanje in podžupani, vsi zaposleni v
občinskih upravah ter svetnice in svetniki v petek 12. junija 2009 v občino Podčetrtek
(Športni center Imeno), kjer se boste v sproščenem vzdušju pomerili v malem nogometu,
odbojki ali pa boste prišli le s ciljem druženja, ter tako prispevali k medsebojnemu
povezovanju in sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah. Ekipe lahko prijavi ena ali pa
več občin skupaj. V času turnirja in po njem bomo za vas pripravili tudi zabaven program, ki
bo trajal vse do zgodnjih jutranjih ur. Podrobnosti in prijavnica se nahajajo spodaj.
Vabilo
Prijavnica
POVPRAŠEVANJE OBČIN
SPREJEMI ODLIČNJAKOV PRI ŽUPANIH
Občino članico SOS zanima kako bodo občine postopale glede sprejema odličnjakov, ki jih
organizirajo župani vsako leto. Problem je v tem, da zaključno spričevalo v 9. razredu
osnovne šole po veljavni zakonodaji (spremembe Zakona o OŠ) nima več številčne ocene,
temveč samo ʺučenec/ka je uspešno končal/a 9. razred. DA/NEʺ. Ali na kratko ‐ za 8 let bodo
imeli učenci v spričevalu evidentno izkazan odličen uspeh, za 9 razred pa ne. Vljudno vas
prosimo za odgovore, kako boste postopali glede tega v vaših občinah. Odgovore pošljite na
sasa@skupnostobcin.si do petka, 29. maja 2009. Odgovore nekaterih občin pa že lahko
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pogledate na spletni strani SOS v rubriki sodelovanje občin, ki je dostopna občinam članicam
SOS. (SK)
26. SEJA VLADE RS, 14.05.2009
SPREMEMBA UREDBE O SEŽIGANJU ODPADKOV
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov.
Uredba o sežiganju odpadkov (uredba) določa ukrepe, obvezna ravnanja, prepovedi in
druge pogoje za sosežiganje in sežiganje odpadkov ter pogoje in ukrepe glede obratovanja
naprav za sosežig odpadkov in sežigalnic odpadkov. Dopolnila Uredbe določajo, da je v
napravi za sosežig ali sežigalnici v primeru začasnega skladiščenja zavrnjene pošiljke
odpadkov treba zagotoviti, da se odpadki iz te pošiljke ne mešajo z drugimi skladiščenimi
odpadki. V Prilogi 1, so navedeni spremenjeni standardi za vzorčenje v okviru kemične
analize odpadkov. Dopolnjeni so bili tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje, za izdelavo ocen nevarnih odpadkov.
Prehodna določba pa določa, da osebe, ki so pridobile pooblastilo za izdelavo ocen nevarnih
odpadkov pred uveljavitvijo predloga uredbe, lahko izdelujejo ocene nevarnih odpadkov na
podlagi že prej pridobljenega pooblastila do izteka njegove veljavnosti, oziroma najdlje tri
leta po uveljavitvi uredbe. (Vir: Vlada RS)
AKCIJSKI NAČRT ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009 – 2012 z
namenom, da zmanjša negativen vpliv javnega sektorja na okolje, začne spodbujati razvoj
okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in storitev, poskrbi za boljšo učinkovitost rabe javnih
financ in nenazadnje, da daje dober zgled tudi poslovnemu sektorju in potrošnikom.
Osnovni namen akcijskega načrta je pospešiti izvajanje zelenega javnega naročanja v
Sloveniji s pomočjo izvajanja štirinajstih ukrepov.
Ukrepi bodo pripomogli k postavljanju okvirja za vzpostavitev in uspešno delovanje zelenih
javnih naročil. Med njimi so sprejem ustreznih predpisov ter različne vrste izobraževanj,
usposabljanj ter ozaveščanja tistih, ki so nosilci javnega naročanja, saj je to ključnega pomena
za uspešno in učinkovito izvajanje zelenega javnega naročanja. Pomembna je tudi
sodelovanje s podjetji, ki lahko v razvoju trga okoljsko sprejemljivejših izdelkov in storitev
prepoznajo svoje poslovne priložnosti. Med predvidenimi ukrepi je zelo pomembno tudi
spodbujanje vpeljevanja sistemov upravljanja z okoljem v javni sektor. Ciljni skupini, na
kateri se osredotočajo predlagani ukrepi, sta predvsem državna uprava in mestne občine,
postopoma pa se vključi v proces zelenih javnih naročil celotni javni sektor.
Konkretni cilji za zeleno javno naročanje se nanašajo na osem predlaganih prednostnih
skupin izdelkov in storitev, ki so predmet tega akcijskega načrta (vozila, elektronska
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pisarniška oprema, gradbeništvo in stavbe, papir, čistila in čistilne storitve, pohištvo,
električna energija, hrana). Skupni cilj za izbrane skupine izdelkov in storitev je, da bo v
povprečju 50 % vseh javnih naročil do leta 2012 izvedenih tako, da bo končni rezultat nakup
okoljsko sprejemljivega izdelka oziroma storitve.
S pomočjo uvajanja instrumenta zelenega javnega naročanja lahko javni sektor postane eden
pomembnejših akterjev pri zmanjšanju vplivov na okolje, znižanju porabe energije, vode in
surovin, ohranjanju naravnih virov in biotske raznovrstnosti in preprečevanju podnebnih
sprememb. Analiza pozitivnih učinkov zelenega javnega naročanja v sedmih najbolj razvitih
državah članicah EU je namreč pokazala, da so se zaradi zelenega javnega naročanja desetih
skupin izdelkov in storitev v povprečju zmanjšali stroški za 1 %, upoštevajoč vrednotenje
celotnega življenjskega kroga izdelka. Povprečno pa so se emisije CO 2 zaradi takega načina
javnega naročanja v povprečju znižale za 25 %. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE
Mestna občina Kranj, je v torek, 19. maja 2009, ob 10. uri organizirala konferenco na temo
svetlobnega onesnaževanja. Razvito Evropo smo v preteklih desetletjih zelo dobro osvetlili,
kar se vidi tudi na znanih posnetih iz vesolja. Pojem svetlobnega onesnaževanja postaja
danes vse bolj aktualen, saj je nujno, da skrbimo za prihranek energije in posledično bolj
zdravo okolje. Zahteve Evrope so zmanjšati svetlobno onesnaževanje in porabo energije
zaradi razsvetljave, občine pa bodo v prihodnjih letih močno finančno obremenjene… Na
konferenco so bili vabljeni župani gorenjskih občin, predstavniki gorenjskih podjetij, ki se
ukvarjajo z energetiko, svetniki in člani odbora za gospodarstvo kranjskem mestnem svetu,
predsedniki krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj, predstavniki medijev in vodstveni
delavci kranjske občinske uprave. Predstavitve tem in razprava je trajala približno dve uri,
okvirne poudarke in predstavitve najdete tukaj. (SK)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI
VZPOSTAVITVE E‐VSEBIN IN E‐STORITEV
Predobjava ‐ JR za spodbujanje projektov vzpostavitve e‐vsebin in e‐storitev javnih in
zasebnih neprofitnih organizacij 09 /10
Predmet razpisa: sofinanciranje vzpostavitve e‐vsebin in e‐storitev javnih in zasebnih
organizaciji, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji e‐dostopnosti
najširšemu krogu uporabnikov, na naslednjih tematskih področjih: e‐vsebine in e‐storitve na
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področju kulture, znanstvene in izobraževalne e‐vsebine in e‐storitve, e‐vsebine in e‐storitve
za potrošnike, e‐vsebine in e‐storitve na področju zdravja, e‐poslovanje, e‐storitve s področja
lokalne uprave, e‐vsebin in e‐storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.
Upravičenci:
‐ Javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih (Ur. l. RS., št 12/1991 in
spremembe), Zakonu o Kobilarni Lipica (Ur. L. RS, št. 106/2006 – UPB) in Zakonu o
Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 95/2005, in spremembe)
‐ Občine in reprezentativne organizacije registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 94/2007‐UPB in spremembe),
‐ Društva, registrirana po Zakonu o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006 in spremembe),
‐ Univerze, samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov.
Upravičeni stroški: stroški dela, stroški svetovanja in drugih storitev, investicije v razvoj
e‐vsebin in e‐storitev, stroški potovanj doma in v tujini.
Rok za objavo: maj 2009. Več info TUKAJ.
RAZVOJ CENTROV ODLIČNOSTI 2007‐2013
Predmet razpisa: sofinanciranje celovitih programov Centrov odličnosti (operacija), ki
vključujejo različne programske aktivnosti (delovne sklope), in sicer:
A. sofinanciranje razvoja in upravljanja centrov odličnosti,
B. sofinanciranje raziskovalno‐razvojnega dela v okviru centrov odličnosti, vključno s stroški
demonstracijskih projektov in eksperimentalnega razvoja do faze prototipov,
C. sofinanciranje naložbe v RR opremo: naložbe v nakup nove opreme za RR dejavnost,
naložbe v posodobitev obstoječe RR opreme, naložbe v usposobitev prostorov za uporabo in
namestitev opreme za RR dejavnost.
Upravičenci: V imenu konzorcija se na razpis prijavi raziskovalna organizacija javnega
prava, ki je koordinator operacije.
Upravičeni stroški:
Pod A in B)
‐ plače in drugi stroški dela zaposlenih v zavodu,
‐ posredni (operativni) stroški zavoda,
‐ stroški storitev zunanjih izvajalcev,
‐ stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Pod C)
‐ nakup strojev, opreme in usposobitev prostorov za kupljeno opremo. V kategorijo stroškov
za nakup strojev in opreme sodijo tudi stroški programske opreme in stroški, ki so
neposredno povezani z aktiviranjem strojev in/ali opreme. To so stroški transporta, montaže
in usposabljanja za opremo, ki je predmet sofinanciranja.
Roki za oddajo: do 10.06.2009 do 12. ure. Več info TUKAJ.
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MEDNARODNE NOVIČKE
ZAKLJUČNE PRIPRAVE MNENJA ZA ODBOR REGIJ
V juniju se bo na Plenarnem zasedanju Odbora regij EU obravnaval predlog mnenja o
strategiji širitve EU, države k kandidatke (Hrvaška, Makedonija, Turčija), ki ga je pripravila
Jasmina Vidmar. Za pripravo in uskladitev nekaterih točk predloga mnenja, ki ga je
obravnavala in že sprejela komisija Relex se bo pripravljavkamnenja, konec naslednjega
tedna srečala s predstavnicami in predstavniki Turškega združenja občin.
REGIONALNO UPRAVLJANJE V GLOBALNEM KONTEKSTU
Generalni direktorat za regionalno politiko Evropske komisije je v sodelovanju z Generalnim
direktoratom za razvoj, Odborom regij in Forumom globalnih regionalnih združenj
(FOGAR) v Bruslju 11. maja organiziral konferenco o regionalnem upravljanju v globalnem
kontekstu. Konference, ki je bila prvi dogodek takšne vrste, se je udeležilo okoli 300
udeležencev, med katerimi s o bili tudi predsedniki evropskih regij in predstavniki Brazilije,
Rusije, Kitajske, Paragvaja, Senegala, Burkine Faso in drugih držav, vključno z regionalnimi
organizacijami, kot sta OLAGI (Latinskoameriška organizacija regionalnih oblasti) ter
Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija. Namen konference je bil pregledati izkušnje
s kohezijsko politiko EU in podobnimi politikami v drugih delih sveta ob naraščajočem
zanimanju za to politiko v okviru zunanjih odnosov. Konferenca je potekala v treh
delavnicah. Prva delavnica o »regionalnih odzivih na globalne izzive« je analizirala
prispevek različnih sistemov regionalnega upravljanja k razvojnim programom, tako znotraj
kot zunaj EU. Druga delavnica z naslovom »vloga regionalnega sodelovanja v
globaliziranem svetu«, se je osredotočala na naraščajoče vključevanje evropskih regij v razvoj
mest v drugih delih sveta ter načinom, kako lahko regionalna omrežja prispevajo k razvoju
in trajnosti. Tretja delavnica z naslovom »regionalne neenakosti v državah v vzponu« » se je
osredotočala na obseg neenakosti v različnih delih sveta in ocenjevala primernost
geografskega pristopa, na katerem temelji kohezijska politika EU, za obravnavanje takšnih
neenakosti. Več informacij najdete tukaj.
EVROPSKI DAN POMORSTVA 2009
EU 20. maja praznuje Evropski dan pomorstva, ker je morje vselej pomembno prispevalo k
blaginji Evrope. Med 27 državami članicami EU je 22 takih, ki imajo morsko obalo ali pa so
otoške države. 40% prebivalstva Evrope živi v obmorskih regijah, ki proizvajajo 40% njenega
gospodarstva. Letos je Komisija v sodelovanju z italijansko vlado organizirala tridnevno
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konferenco , ki je potekala med 18. in 20. majem v Rimu. Na tej prireditvi so se srečale
interesne skupine iz podjetniške in civilne družbe, nosilci odločanja in novinarji iz vse EU in
izven. Teme pogovorov so bile različne politike in prakse, med drugim celostno
gospodarjenje z morji, nove tehnologije, pridobivanje energije, načrtovanje pomorskega
prostora , sistem za nadzor morij, trajnostni obalni turizem, reforma skupne ribiške politike
in drugo. Evropski komisar za pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg je podaril, da celostna
pomorska politika EU postavlja pomorski sektor in obalne regije, ki so bili v preteklosti
zapostavljeni, v središče nove, dinamične in vključujoče politike za trajnostno rast in delovna
mesta. Več informacij najdete tukaj.
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