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reproducirati ali kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje
(ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike
reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali
kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije ali občin
članic SOS.

»Izogibaj se užaliti soseda, kajti vedno bo tvoj sosed«
Kawam, Abu Bakr
19.01.

PON

•

Sestanek Komisije za proračun in javne finance

21.01.

SRE

•
•

Sestanek delegacije SOS in predstavnikov MZ
Sestanek v zvezi s pogajanji za določitev povprečnine

22.01

ČET

•

Sestanek Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z
velikimi zvermi

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
•

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – SESTANEK KOMISIJE

V torek, dne 13.01.2009 se je v Ljubljani sestala Komisija za socialo in zdravje, na temo
izvajanja novele ZZVZZ ter objavljenega pravilnika z 31.12.2008. Člani komisije so
posredovali izkušnje s poizkušanjem izvajanja novele zakona ter ponovno posredovali
pripombe in predloge, ki se v zadnjih mesecih nenehno ponavljajo. Sedaj, ko so občine
dejansko v praksi pričele z izvajanjem zakona so člani komisije prišli do enotne ugotovitve,
da se zakona v popolnosti v praksi ne da izvajati. Zato bomo na SOS vztrajali še naprej,
dokler ne bodo na Ministrstvu za zdravje k predmetni problematiki pristopili bolj
konstruktivno in posredovali občinam navodila kako postopati v skladu z zakonom ali pa
pristopili k spremembi zakona. (SP)
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•

SPREMEMBA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN USTAVNA PRESOJA

Skupnost občin Slovenije je v drugi polovici lanskega leta v presojo Ustavnemu sodišču
vložila zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu kulturne dediščine.

Na

osnovi vložene in obravnavane (Ustavno sodišče naj bi naši zahtevo obravnavalo na seji 17.
decembra 2008) ustavne presoje je Ministrstvo za kulturo pripravilo in Državni zbor po
hitrem postopku sprejel spremembe zakona o varstvu kulturne dediščine, po katerih se
bodo v letu 2009 muzeji in galerije financirali v obsegu iz leta 2008 iz državnega proračuna,
občina pa naj bi jih prevzele šele v naslednjem letu, prva podelitev pooblastil za opravljanje
državne javne službe pa naj bi se izvedla najkasneje do 30. septembra 2009. V skupnosti
ocenjujemo, da je država s to rešitvijo samo preložila izvajanje določil, ki pa so v osnovi
(vsebinsko) sporne in predstavljajo temelj, za nesprejemljive rešitve iz pravilnika o varovanju
in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o
podelitvi pooblastila za opravljanje državen javne službe muzejev. Na končno odločitev
Ustavnega sodišča še čakamo in vas bomo o rezultatih obvestili takoj, ko bomo o zadevi tudi
sami vedeli več. (jv)
•

IMPLEMENTACIJA NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA‐SKLEP VLADE

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo poslalo odgovor na dopis v zvezi
s posredovanjem podatkov in implementacijo novega plačnega sistema. V njem smo
opozorili na sledeča dejstva, da:
•

•

•

bi bilo potrebno dopise, ki nalagajo občinam dodatne naloge na podlagi sklepa
izvršilne veje oblasti, dostaviti neposredno občinam, ki so samostojni subjekti lokalne
samouprave;
se vsi podatki o plačah, o vsakem posamezniku in o vsaki vrsti plačila ali obračuna,
za vsak mesec, nahajajo na AJPES‐u. Občine tja izvozijo t.i. datoteko »XML«, zato ima
ministrstvo neomejene možnosti za pridobitev zahtevanih podatkov;
način pošiljanja zahteve o posredovanju podatkov ni primeren, ker je nejasen tako
glede vsebine zahtevanih podatkov, kot postavljenih rokov za dostavo le teh.

V skladu z načelom učinkovitosti javne uprave smo tudi opozorili, da so zaposleni v
občinah v tem trenutku že tako prezaposleni in da ni smiselno podvajati dela, da pa bodo
občine posredovale tiste podatke, ki jih ni možno pridobiti iz dostopnih baz podatkov,
seveda v razumnem roku. Dopis ministrstva se nahaja spodaj.(SP)
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MJU ‐ realizacija sklepa vlade ‐ implementacija novega plačnega sistema

•

SKUPNOST REŠUJE PROBLEMATIKO IZOBRAŽEVANJA REDARJEV

Zakon o občinskem redarstvu v 22. členu nalaga, da morajo občinski redarji v enem letu od
zaposlitve opraviti posebno usposabljanje. Po opravljenem posebnem usposabljanju, lahko
občinski redarji samostojno opravljajo svoje delo. V času, ko občinski redar nima
opravljenega posebnega trimesečnega usposabljanja, lahko opravlja delo v spremstvu
občinskega redarja, ki že ima opravljeno usposabljanje. Za izobraževanje redarjev je
zadolžena Policijska akademija, ki je v začetku leta načrtovala izvedbo rednega
izobraževanja za redarje, pa ga je v začetku januarja preklicala iz razloga prejhne udeležbe
(prijavljenih je bilo 17 namesto zgornje meje 25 prijavljeni). Prav tako pa so nas s strani
akademije obvestili, d abo naslednje usposabljanje šele oktobra tega leta. Sekretariat
Skupnosti občin Slovenije je vložil očitne napore pri iskanju rešitev te problematike, tudi v
luči bodočih izobraževanj, ko se lahko zgodi, da bodo v letu dni potrebovali izobraževanje
npr. le trije redarji. Danes so nas s strani MNZ obvestili, da bo v ponedeljek organiziran
sestanke, na katerem bodo isklai rešitev za situacijo odpovedanega usposabljanja, prav tako
pa smo skupaj pričeli razmišljati o nujnih spremembah zakona, ki bodo reševali
usposabljanje za v naprej. O odločitvah ponedeljkovega sestnka vas bomo obvestili v
najkrajšem času. (jv)
•

PONOVNO O ZAPADLIH OBVEZNOSTIH DO ŽELEZNIC

Skupnost občin Slovenije je ministra za promet dr. Patricka Vlačiča takoj po njegovem
imenovanju opozorila na problematično (ne)reševanje problematike zapadlih obveznosti
občin iz naslova vzdrževanja nivojskih križanj med železnico in cestami.

V zvezi z

alarmiranjem številnih institucij in organov o poteku zadeve na tem področju je bil na SVLS
14. januarja sklican

sestanek, ki so se ga udeležili tudi predstavnic ein predstavniki

skupnosti (Ljubljana, Laško, Štore in sekretariat SOS).
Predstavnice in predstavniki skupnosti so predstavili dosedanji potek sedaj že osemletnega
pogajanja s pristojnimi ministrstvi za rešitev te problematike in opozorili na sramotno
ravnanje države pri bolj ali manj resnih poskusih, da se zadeva reši. Navkljub vsemu, so se
dogovorili, da naj bi obnovili in obudili model reševanja, ki sta ga v lanskem letu podpisala
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ministra Bajuk in Žerjav in nato nanjga pozabila. Model bo treba obnoviti ter prilagoditi
sedanjim razmeram (že izvršenim izvržbam, dogovorom,…). Prav tako pa smo predlagali,
da se čas izvedbe projekta podaljša do 2015, ko je tudi rok iz strategije, v katerem je potrebno
sanirati vsa nezaščitena nivojska križanja v državi. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo, kot že
dosedaj, redno obveščali. (jv)
•

STROKOVNI POSVET – PRIPRAVA OPN NA PODLAGI ZAKONA O
PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Dne 13.01.2009 je v Ljubljani potekal delovni posvet na temo priprava novih prostorskih
aktov občin na podlagi ZPNačrt s primeri dobrih praks na tem področju, ki ga je organiziralo
Ministrstvo za okolje in prostor. Predstavniki Direktorata za prostor so predstavili
problematiko priprave novih prostorskih aktov občin na poudarku razpršenih gradenj in
vključevanju v postopek izdelave OPN nosilcev urejanja prostora. Na območjih razpršene
gradnje se obstoječi objekt označi kot fundos z vsemi pravicami, ki jih takšen objekt že ima.
Pri obstoječih objektih so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave.
Enostavne pomožne objekte pa je možno postaviti v okviru funkcionalnega zemljišča
obstoječega objekta. Novih objektov pa na teh območjih ni možno graditi.
V razpravo so se vključili nekateri prisotni, ki so predvsem poudarili problematiko
»ukinjanja« obstoječih stavbnih zemljišč na območjih razpršene gradnje oz. poselitve. Vsa
dodatna vprašanja se lahko posredujejo na Direktorat za prostor, ki bo pripravil pisne
odgovore in po potrebi novo okrožnico z pojasnili za vse občine. (ŠP)
•

NOVE NALOGE ZA OBČINE

Vlada RS se pripravlja na rebalans proračuna, po zadnjih informacijah naj bi
•

rebalansu odločala že v četrtek naslednjega tedna. Zato preseneča pozna vključitev obeh
reprezentativnih asociacij v “pogajanja” za višino povprečnine kot to določa Zakon o
financiranju občin. V zadnjih dveh leti, od kar velja zakona o financiranju občin, ki
določa, da mora vlada v dogovoru z reprezentativnimi asociacijami dogovoriti višino
povprečnine za vsako leto se to pravzaprav še ni zgodilo. Razen protokolarnega srečanja
med ministrom za finance v prejšnji vladi dr. Bajukom in vodstvoma obeh asociacij, do
sedaj ni bilo nobenega resnega pogovora o usklajevanju višine povprečnine. V Skupnosti
občin Slovenije smo sicer pričakovali več možnosti za resen pogovor o novih nalogah in
obveznostih za občine, vendar bo to, pod časovnim pritiskov (sestanek s predstavniki
ministrstva za finance in obeh asociacij bo šele dan pred obravnavo rebalansa na vladi)
pravzaprav zelo težko. Skupnost tako v zadnjem tednu intenzivno pridobiva podatke o
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novih nalogah za občine ter večanju obveznosti the, ne samo zaradi več novih nalog
temveč tudi zaradi izrazitega splošnega porasta stroškov za občine na številnih
področjih. Ob analizi sprejete zakonodaje v preteklem letu smo ugotovili, da je bilo v
preteklem obdobju sprejetih 28 zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so vplivale na
povečanje obveznosti občin in vzpostavile nove naloge občinam. (jv)

• USKLAJEVALNI SESTANEK O TURISTIČNI POLITIKI ZA 2009 IN 2010

V ponedeljek, 12. januarja so se v Ljubljani sestali predstavniki SOS in predstavniki
Direktorata za turizem ob osnutku Turistične politike za leto 2009 in z usmeritvami le‐te za
leto 2010. Predstavniki Direktorata za turizem so dokument predstavili, predstavniki občin
članic SOS pa so predstavili svoje poglede na politiko. Izpostavili so številne pomanjkljivosti
in svoje želje, kaj naj turistična politika v svojem besedilu zajema. Predstavniki direktorata so
se za sodelovanje zahvalili in povedali, da bodo skušali čim več pripomb in predlogov
upoštevati v dokumentu, preden ga oddajo v sprejemanje. Sekretariat SOS je skladno z
dogovorom na sestanku, 15. januarja pripravljavcem tudi poslal vse pisne pripombe in
predloge iz občin članic SOS. (SK)
•

CEPLJENJE PROTI VIRUSU HPV

Na Skupnost občin Slovenije, največje reprezentativno asociacijo slovenskih občin se
ponovno obračajo občine članice v zvezi z uveljavljanjem brezplačnega in prostovoljnega
cepljenja deklic proti virusu HPV. Navkljub dejstvu, da je bila skupnost pozitivno naravnana
do same pobudo o cepljenju deklic proti omenjenem virusu, pa je vodstvo skupnosti
nasprotovalo financiranju cepljenja iz občinskih proračunov. Po mnenju vodstva SOS je
cepljenje naloga države zato je ta tudi tista, ki bi morala čim prej uveljaviti brezplačno in
prostovoljno

cepljenje proti virusu HPV kot novo nalogo financirano iz obveznega

zdravstvenega zavarovanja. V bližnji in ne tako daljnji preteklosti je država na občine
prenesla številne nove naloge(zadnje so vezane na spremenjen ZZZD), za katere običajno ni
zagotovila ustreznih finančnih sredstev in jih tako izjemno obremenila; prav tako pa se z
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vsako občino, ki se odloči, da financira omenjeno cepljenje zmanjšuje možnost oz. daljša čas,
ko bo država končno prevzela odgovornost za izvedbo naloge iz njene pristojnosti. S
pristajanjem občin, da financirajo državno nalogo pa se večajo pritiski tudi na ostale občine,
ki tega še niso naredile, čeprav bi se morali povečati pritiski na državo. V preteklem letu je
bilo v javnosti najti nekaj pozitivnih informacij o tem, da naj bi država v kratkem pristopila k
financiranju cepljenja proti virusu HPV iz sredstev zdravstvene blagajne in, da je končna
odločitev blizu. V občinah v teh tednih aktivno pripravljajo občinske proračune, glede na to
dejstvo so pritiski na vključitev omenjene postavke v proračune veliki. Zato smo se obrnili
na ministra za zdravje, da v čim krajšem času sporoči, v kakteri fazi je uveljavljanje
brezplačenga cepljenja in, kdaj je mogoče pričakovati to storitev za deklice. (JV)
•

ZBIRAMO PRIMERE DOBRIH PRAKS

Sekretariat SOS vabi vse občine, da nam posredujete primere dobrih in tudi slabih praks iz
različnih področij. Vse, na kar ste ponosni v vaši občini, dobre projekte, ki ste jih izvedli,
opozorite na slabe izkušnje, da se z njimi ne bi srečali še drugi… ipd. Glede na obliko, kako
nam boste primere posredovali, jih bomo objavili v ČaSOSpisu, na spletni strani ali v
tedenskih novicah. Pomembno je, da ob posameznem primeru navedete kontaktno osebo in
njene podatke, za morebitna dodatna pojasnila. (SK)
8. SEJA VLADE RS, 15.01.2009
•

KMETIJSKA POLITIKA 2009

Vlada RS je na redni seji sprejela Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2009, ki
določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim
sistemom (IAKS) in podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvedbo Uredbe
Komisije (ES) št. 796/2004. Vključuje prilagoditve novemu Zakonu o kmetijstvu, nove
predpise, ki določajo ukrepe kmetijske politike, ter nekaj manjših sprememb in vsebinskih
novosti. (Vir: Vlada, SP)
•

ZAČASNI NAČRT O UPRAVLJANJU VODA
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Vlada RS je sprejela Uredbo o začasnem načrtu upravljanja voda. S to uredbo sprejema
začasni načrt upravljanja voda in z njim določa obvezna izhodišča za izvajanje posameznih
nalog upravljanja voda in pripravo podrobnejših načrtov upravljanja voda.
Uredba določa cilje upravljanja voda z namenom prehoda na nov sistem načrtovanja in
izvajanja upravljanja voda, ki se nanašajo na obdobje do sprejema načrta upravljanja voda na
vodnem območju Donave in na vodnem območju Jadranskega morja. Za posamezne cilje
upravljanja voda so določeni roki za njihovo doseganje. Določena so tudi obvezna izhodišča
za izvajanje posameznih nalog upravljanja voda ter obvezna izhodišča za pripravo
podrobnejših načrtov upravljanja voda za obdobje do sprejema načrtov upravljanja voda na
vodnih območjih. Vsebine predlaganega gradiva se hkrati štejejo za okoljska izhodišča na
področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
•

PRIPRAVA NAČRTA UPRAVLJANJA VODA

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in
načinu priprave načrta upravljanja voda, s katero se vnašajo nekatere spremembe in
dopolnitve zaradi uskladitve z novelo Zakona o vodah in zaradi odprave nedoslednosti pri
prenosu določb Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike v slovenski pravni red.
V veljavni uredbi se tako uskladijo nekateri pojmi in njihove obrazložitve, poleg tega pa se v
načrte upravljanja voda dodajo zlasti naslednje vsebine:
-

vključitev prikazov območij mešanja v bližini izpustov odpadnih voda, kadar so ta
določena,
- vključitev popisa emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in prednostnih nevarnih
snovi ter
- možnost odstopanja od okoljskih ciljev.
Novost je obveznost vključitve nekaterih dodatnih vsebin v zvezi z opisom monitoringa
stanja vodnih teles podzemnih voda ter v zvezi s prikazovanjem rezultatov ocenjevanja, ali
vodna telesa podzemnih voda dosegajo zanje določene okoljske cilje.
•

MNENJE O ZAHTEVI SOS ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O
VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE

Skupnost občin Slovenije je Ustavnemu sodišču RS predlagala, da začne postopek za presojo
skladnosti določb 93. in 139. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine zaradi kršitve
ustavnih načel. Vlada je zahtevo preučila in sprejela mnenje, da zakon o varstvu kulturne
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dediščine v izpodbijanih členih ne ogroža pravic samoupravnih lokalnih skupnosti v zvezi z
uresničevanjem javnega interesa na področju kulture, temveč jih celo omogoča, saj lahko
zavodi, ki so jih občine ustanovile, poleg nalog lokalne javne službe izvajajo tudi naloge
državne javne službe. Občine tudi niso bile izključene iz vsebinske priprave predloga
zakona, saj je bila organizirana javna predstavitev predloga zakona, besedilo predloga je bilo
posredovano omenjenim združenjem, nekatere občine pa so svoje pripombe in mnenja tudi
posredovale. Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani www.ekultura.si skupaj s
pozivom vsem zainteresiranim, naj dajo pripombe nanj. Dejstvo je, da je bil rok za javno
obravnavo predloga pravilnika sorazmerno kratek, vendar je ministrstvo za kulturo v tem
roku prejelo tehtne pripombe muzejev ter nekaterih občin in jih je tudi upoštevalo oziroma
se do njih pisno opredelilo.
Občine ustanoviteljice naknadno tudi niso bile postavljene pred nepredvidljive proračunske
obveznosti in negotovosti v zvezi z njimi, saj se v okviru državne javne službe financirajo iz
dejavnosti, ki so se že doslej financirali iz uredbe o muzejski mreži, razen razstavljanja
muzejskih zbirk in raziskovanja premične dediščine, kar pa se po novem lahko sofinancira v
okviru razpisov za programe in projekte.
Vlada bo svoje mnenje posredovala Državnemu zboru RS in Ustavnemu sodišču RS.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• 19.01. / SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE

V ponedeljek dne 19.01.2009 se bo v Ljubljani sestala Komisija za proračun in javne finance,
kjer bodo člani komisije določili temeljna izhodišča za pogajanja za določite povprečnine za
leti 2009, 2010.
•

21.01. / SESTANEK DELEGACIJE SOS IN PREDSTAVNIKOV MZ

V sredo, dne 21.01.2009, bo v prostorih Ministrstva za zdravje potekal sestanek, kjer bo
delegacija SOS predstavnikom ministrstva predstavila problematiko povezano z izvajanjem
novele ZZVZZ v zvezi z zagotavljanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja in podala
predloge za rešitev nastale situacije.
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•

21.01 / SESTANEK V ZVEZI S POGAJANJI ZA DOLOČITEV POVPREČNINE

V sredo, dne 21.01.2009, bo na Ministrstvu za finance potekal sestanek oziroma pogajanja za
določitev povprečnine za leti 2009, 2010.
•

27.01. / DELOVNI POSVET – JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljema dr. Boštjanom Brezovnikom in
Milanom Železnikom, vljudno vabi na delovni posvet

»IZVAJANJE JAVNO ZASEBNEGA

PARTNERSTVA V PRAKSI«ki bo v torek, dne 27.01.2009, s pričetkom ob 09.30 uri, v
prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj – SEJNA DVORANA št. 15.
Na posvetu, bodo

predstavljene oblike javno‐zasebnega partnerstva in

postopek za

sklenitev javno‐ zasebnega partnerstva. Posebej bodo izpostavljena vprašanja, ki se
pogosto pojavljajo v praksi, kot so:
•

Katere so obveznosti občin v zvezi z reorganizacijo javnih gospodarskih služb?

•

Kdaj je smiselno izvesti javno zasebno partnerstvo?

•

Katero pravno obliko izbrati za sklenitev javno‐ zasebnega partnerstva?

•

Kako izpeljati postopek JZP?

•

Kako izpeljati postopek za izbiro koncesionarja?

•

Katere predhodne odločitve mora sprejeti javni partner?

•

Podelitev stavben pravice.

Predavatelja sta praktika in dobra poznavalca problematike, ki vam bosta na praktičnih
primerih, na razumljiv in zanimiv način predstavila možnosti za izvedbo določenih
projektov javno‐zasebnega partnerstva.
Milan Železnik, univ. dipl. pravnik, je priznan strokovnjak za področje javnih naročil in
izvedbe različnih vrst postopkov javno zasebnega partnerstva, kar velja tudi za dr. Boštjana
Brezovnika, priznanega strokovnjaka ki se preko Inštituta za lokalno samoupravo in javna
naročila ukvarja z organiziranjem gospodarskih javnih služb in izvajanjem javno zasebnega
partnerstva.
Vljudno vabljeni!
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•

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.
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)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
WWW.OIKOS.SI

•

UREJA

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJIH
UMETNOSTI

Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih
organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu JP22‐PROG‐ 2007‐2009;
javnih zavodov, ki v letu 2008 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in
finančnega načrta za leto 2009 s strani ministrstva ter posameznikov, ki delujejo na področjih
umetnosti. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih
kulturnih dobrin: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost in
intermedijska umetnost.
Upravičenci: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in
gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Upravičeni stroški: Uprizoritvena umetnost ‐ produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
gostovanja v mednarodnem prostoru, rezidenčne udeležbe in organizacija mednarodnih
festivalov. Glasbena umetnost ‐ glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
organizacija festivalov in koncertnih ciklov, glasbeno založništvo (izdaja na nosilcih zvoka,
notne izdaje), naročila izvirnih glasbenih del in koreografij, gostovanja v mednarodnem
prostoru, podporni projekti na področju glasbenih umetnosti (tekmovanja in nagrade),
delovne štipendije in rezidenčne udeležbe. Likovna umetnost ‐ organizacija razstavnih in
festivalskih projektov v Sloveniji in delovne štipendije. Intermedijska umetnost ‐ produkcija
in postprodukcija v Sloveniji, gostovanja v mednarodnem prostoru, organizacija
mednarodnih festivalov, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe.
Rok za oddajo: 10. 2. 2009. Več info TUKAJ.

•

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PROMOCIJO SLOVENSKE
KULTURE V TUJINI V LETU 2009

Predmet razpisa: Financiranje vrhunskih kulturnih projektov, ki bodo zaradi prepleta
slovenske kulturne posebnosti in evropske razsežnosti bistveno prispevali k promociji
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slovenske kulture. Projekti naj bi prispevali k prepoznavnosti slovenske kulture v tujini na
naslednjih področjih: vizualne umetnosti (prenos že pripravljenih razstav sodobnih
vizualnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, umetniška fotografija in video ter
arhitektura in oblikovanje) ali retrospektiv posameznih avtorjev), uprizoritvene umetnosti
(gostovanja predstav na festivalih v tujini), glasba (gostovanja slovenskih solistov in
umetniških ansamblov v tujini, izvedbe del slovenskih skladateljev v tujini), književnost
(predstavitve prevodov slovenske književnosti v tujini), kulturna dediščina (prenos že
pripravljenih razstav starejše likovne umetnosti v tujino, prenos že pripravljenih razstav, ki
predstavljajo slovensko dediščino), intermedijske umetnosti (prenos projektov v tujino).
Upravičeni stroški: Na področju vizualnih umetnosti: ‐ prenos že pripravljenih razstav
sodobnih vizualnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, umetniška fotografija in video
ter arhitektura in oblikovanje) ali retrospektiv posameznih avtorjev. Na področju
uprizoritvenih umetnosti: ‐ gostovanja predstav na festivalih v tujini. Na področju glasbe:
‐
gostovanja slovenskih solistov in umetniških ansamblov v tujini; ‐
izvedbe del
slovenskih skladateljev v tujini. Na področju književnosti: ‐
predstavitve
prevodov
slovenske književnosti v tujini. Na področju kulturne dediščine: ‐
prenos že pripravljenih
razstav starejše likovne umetnosti v tujino, ‐
prenos že pripravljenih razstav, ki
predstavljajo slovensko dediščino. Na področju intermedijskih umetnosti: ‐
prenos
projektov v tujino.
Upravičenci: javne ali zasebne organizacije in fizične osebe.
Rok za oddajo: do 15.10.2009 oziroma do porabe sredstev. Več info TUKAJ.

•

JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 ‐ OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE
DEDIŠČINE PODEŽELJA

Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja iz PRP 2007‐2013.
Upravičenci: fizične in pravne osebe ter lokalne skupnosti, ki so lastniki ali solastniki objekta
ali zemljišča, kjer se bo izvajala naložba
Upravičeni stroški: ‐ Stroški v zvezi z obnovo ali izgradnjo objekta ali prostora kot so
gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska,
fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska,
ključavničarska, kamnoseška, elektro‐inštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela,
ureditev kanalizacije, zunanja ureditev okolice objekta), ki so usklajena s Katalogom
konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je
pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil v juniju
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2007
(katalog
je
dostopen
na
spletni
strani
http://www.mkgp.gov.si/
in
http://www.arsktrp.gov.si). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) ter stroški konservatorsko‐
restavratorskih posegov. ‐ Nakup nove opreme je upravičljiv strošek v primeru sklopa 2, 3, 4
in 5, vključno z informacijsko‐komunikacijsko tehnologijo in računalniško programsko
opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški povezani z vključitvijo opreme v tehnološki
proces (stroški prevoza, montaže opreme). ‐ Splošni stroški, ki so neposredno povezani s
pripravo in izvedbo naložbe (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, projektno
tehnična dokumentacija, poslovni načrt, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakup patentiranih pravic, know‐howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
celostna grafična podoba), ki lahko predstavljajo vrednost v deležu do 10% skupne priznane
vrednosti naložbe.
Roki za oddajo: od objave javnega razpisa do preklica. Več info TUKAJ.
NOVIČKE DRUGIH
•

ENERGETSKI DNEVI – PROMOCIJA TRAJNOSTNE UPORABE ENERGIJE V
VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

MODEL je projekt, ki ga podpira program Inteligentna Energija Evrope in predstavlja
»upravljanje energetskih področij v lokalnih oblasteh«. Projekt MODEL bo spodbujal občine,
da postanejo vzor svojim občanom in ključnim lokalnim akterjem na področju učinkovite
rabe energije. Odgovorne osebe 42 pilotnih občin iz 10 držav novih članic EU in Hrvaške so
se odločile pridružiti projektu in spremeniti podobo svojega mesta. Na področju varčevanja z
energijo, bodo storili vse, kar je potrebno za izboljšanje kvalitete življenja svojih državljanov.
Komuniciranje z občani je bistvenega pomena. Konec leta 2008 so pilotne občine pri projektu
MODEL organizirale Občinske inteligentne energetske dni (MIED) s ciljem povečanja
osveščenosti svojih občanov o aktivnostih na področju trajnostne uporabe energije.
Pomembno je dejstvo, da obstaja v lokalnih skupnostih komuniciranje z občani, ki ima
pomembno vlogo tudi pri projektu MODEL. Organizacija in izvedba energetskih dni je eden
izmed rezultatov projekta, kjer pilotne občine zasledujejo in strmijo za izboljšanjem kvalitete
življenja občanov, preko preprostih napotkov o varčevanju z energijo v vsakdanjem
življenju. V Sloveniji so bili izvedeni energetski dnevi v naslednjih pilotnih občinah,
Moravske Toplice, Velenje Cankova in Puconci. V okviru Evropskega tedna trajnostne
energije 9. februarja 2009 v Bruslju bodo zmagovalci tekmovanja v kategoriji Najboljši
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občinski inteligentni energetski dan na slovesni podelitvi projekta MODEL prijele prestižne
nagrade. Držimo pesti za naše kandidate! (SK)
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
•

DELOVNI DOKUMENT‐ ŠIRITEV EU IN DRŽAVE KANDIDATKE

V skladu s terminskimi roki je poročevalka Odbora regij Evropske Unije Jasmina Vidmar v
tem tednu dokončala delovno gradivo o širitvi Evropske Unije – države kandidatke
(Hrvaška, Makedonija in Turčija) in ga v nadalnjo proceduro posredovala sekretariatu
komisije RELEX. Ta bo delovni dokument obravnavala 16. februarja v Bruslju. Za pripravo
osnutka delovnega dokumenta so bili opravljeni številni razgovori tako z asociacijami občin
v Makedoniji, na Hrvaškem in v Turčiji, kar je še dodatno pripomoglo k še boljšim odnosom
med Skupnostjo občin Slovenije in temi asociacijami. Prav tako so bili opravljeni številni
razgovori z vodilnimi predstavniki ministrstva za zunanje zadeve, zadolženimi za te države,
poslancem v EU, Jelkom Kacinom, ki velja za strokovnjaka za področje Zahodnega Balkana
ter številnimi drugimi. Ekspertno podporo mnenju pa je prispeval dr. Bojko Bučar, profesor
mednarodnih odnosov na FDV. V delovnem dokumentu

poudarjamo, da je širitev

pomembna tako za države članice EU kot kandidatke, saj omogoča večjo blaginjo, razvoj in
stabilnost. Ocenjujemo, da bo Hrvaška lahko v primeru, da izpolni vsa potrebna merila, do
konca leta 2009 vstopila v zaključne faze predpristopnih procedur. Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija (NJRM) se bo z doslednim izvajanjem reform približala EU, ključno bo
izpolnjevanje københavnskih meril. Napredek Turčije v predpristopnih pogajanjih se bo
odražal skozi hitrost in zavezo za reforme same Turčije. Sprejete reforme se morajo še
uveljaviti, potrebno je boljše vodenje, vzpostavitev strokovne, neodvisne in odgovorne
javne uprave ter okrepiti prizadevanja na področju uveljavljanja pravne države in boja proti
korupciji in organiziranemu kriminalu. Dobrososedski odnosi so še naprej pomembno
merilo pri približevanju k članstvu v EU . Večina regionalnih partnerjev ima še naprej
nerešena dvostranska vprašanja s svojimi sosedi, vključno s spori glede mej.
•

DELOVNI SESTANEK SKUPINE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

V petek 16. januarja in v soboto 17. januarja je potekal v Skopju sestanek ekspertov s področja
prostorskega načrtovanja mreže NALAS (Network of Association of Local Authorities of
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South East Europe). Sestanek delovne skupine za prosotrsko načrtovanje se je sestal z
namenom, da se predstavi delo Skupnosti občin Slovenije na projektu analize zakonodaje v
šestih državah mreže NALAS. Skupnost občin Slovenije vodi projekt pri katerem sodeluje s
šestimi eksperti za prostorsko načrtovanje iz Bosne in Hercegovine (R Srbske), Albanije,
Makedonije, Kosova, Moldove in Turčije. Kljub temu, da Skupnost občin Slovenije v projektu
sodeluje le s šestimi eksperti, se je sestanka udeležilo kar 13 ekspertov iz vseh držav članic
mreže NALAS. Na sestanku je bilo predstavljeno dosedanje delo SOS‐a ter koraki ki še
sledijo. Eksperti so na sestanku podali svoje mnenje in pripombe k vprašalniku, s katerim
bodo zbrali zahtevane podatke. Sestanek je bil zelo uspešen in Skupnost občin Slovenije je
prepričana, da se bo sedaj projekt začel hitreje odvijati, saj je zbrana zakonodaja in izpolnjeni
vprašalnik pogoj, da lahko Skupnost občin Slovenije opravi analizo zakonodaje z
zahtevanega

področja.

Več

informacij

o

projektu

lahko

dobite

na

naslovu

miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)
•

VPLIV GLOBALNE FINANČNE IN EKONOMSKE KRIZE NA LOKALNE IN
REGIONALNE OBLASTI

Politični odbor Sveta evropskih občin in regij je na svojem zasedanju 8.‐9. decembra 2008
razpravljal o možnih učinkih globalne finančne in ekonomske krize na lokalne in regionalne
oblasti in odločil, da mora sekretariat zastaviti svojim članicam sledeča vprašanja:
1. Ali je finančna kriza (zlom bank, odprava olajšav pri najemanju kreditov itn.) vplivala
na vaše lokalne in regionalne oblasti? Če je, na kakšne načine?
2. Ali je imelo poslabšanje ekonomske situacije večji vpliv na lokalne ali regionalne
vlade? Če je, na kakšne načine? Dodatne zahteve po storitvah/ dajatvah? Izguba
davka ali drugih prihodkov? Kaj drugega?
3. Ali je vaše združenje sprejelo kakšne posebne ukrepe, povezane s finančno ali
ekonomsko krizo ali obema? Če je, kakšne?
4. Ali so kakšne druge stvari povezane s finančno in ekonomsko krizo, ki vplivajo na
lokalne in regionalne vlade, na katere bi moral biti Svet evropskih občin in regij še
posebej pozoren?
Vaše predloge in informacije pošljite na info@skupnostobcin.si.
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
•

IZREDNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ V PILSNU NA ČEŠKEM

Predsedstvo Odbora regij je imelo 15. in 16. januarja 2009 izredno zasedanje v Pilsnu na
Češkem, ki bo tlakovalo pot »Evropskemu vrhu regij in mest«, ki bo potekal od 5. in 6. marca
2009 v Pragi. V ospredju sta bili dve temi, ki spadata tudi med prioritete češkega
predsedovanja Svetu EU: urbana dimenzija kohezijske politike in poudarjanje vidne vloge
lokalnih in regionalnih oblasti pri uresničevanju ciljev konkurenčnosti in solidarnosti ter
vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri razvijanju odnosov EU s svojimi vzhodnimi sosedi.
Med zasedanjem je bila organizirana tudi razprava o Lizbonski pogodbi med prebivalci
Pilsena in njihovimi lokalnimi predstavniki (BA).
Več informacij najdete tukaj .
•

USTANOVITEV ODBORA ZA DEMOKRACIJO IN VODENJE SVETA
EVROPSKIH OBČIN IN REGIJ (CEMR)

Na svojem zasedanju 9. decembra 2008 v Parizu se je politični odbor CEMR‐ja odločil, da
ustanovi nov odbor za demokracijo in vodenje, ki bo med drugim namenjen razpravi o
problemih lokalne in regionalne samouprave, o katerih se razpravlja v Kongresu, v odboru
nacionalnih državnih uradnikov in drugod v Svetu Evrope. Odbor bo tudi razpravljal o
problemih vodenja v Evropi; npr. o Lizbonski pogodbi in o aktualnem predlogu Odbora regij
v zvezi z vodenjem na različnih ravneh. Keith Whithmore (VB) je bil soglasno izvoljen za
podpredsednika odbora. Ker ni bilo nobenih kandidatov za mesto predsednika, je bilo
dogovorjeno, da bosta predsednik oz. podpredsednik CEMR‐ja začasno opravljala to
funkcijo. Vsaka država članica CEMR‐ja lahko imenuje svojega predstavnika v odbor. Odbor
se bo običajno sestajal dvakrat letno, v glavnem v Bruslju (BA).
•

ČEŠKI PREMIER MIREK TOPOLÁNEK O SVOJI NOVI EVROPSKI VLOGI

V sredo dopoldne je češki premier Mirek Topolánek pred Evropskim parlamentom
predstavil prednostne naloge in delovni program šestmesečnega predsedovanja Češke Svetu
EU. Osrednje točke so ʺ3 Eʺ: ekonomija, energetika in EU v svetu, veliko pozornosti je bilo
namenjene tudi Gazi in (ne)dobavam ruskega plina ter ratifikaciji Lizbonske pogodbe. Tukaj
si lahko preberete njegov intervju. (vir: EP,MM)
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•

BIOMETRIČNI PODATKI V POTNIH LISTIH

Konec junija naj bi v 30 evropskih državah uvedli potne liste z biometričnimi podatki.
Predlog uredbe, ki ga bo Parlament sprejemal v sredo, določa skupne evropske standarde za
varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih, ki jih izdajajo države članice. Po
terorističnih napadih 11. septembra 2001 je Komisija države članice pozvala, naj takoj
izboljšajo varnost svojih potovalnih dokumentov. Na evropski ravni je bila konec leta 2004
sprejeta uredba o skupnih standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v
potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo članice Unije. Spremembe uredbe, ki naj
bi začela veljati konec junija, prinašajo dodatne tehnične zahteve, kot so:
‐
‐
‐

dodatne varnostne značilnosti za zaščito pred ponarejanjem listin;
zahteve za pomnilniški medij biometričnih značilnosti in njegovo varnost;
zahteve glede kakovosti in skupnih tehničnih standardov za podobo obraza in prstne
odtise.

Med poskusnim izvajanjem tehničnih zahtev pa so v nekaterih državah članicah odkrili
pomanjkljivosti. Otroški prstni odtisi do določene starosti še niso dovolj oblikovani in se
skozi otroštvo še spreminjajo. Parlament je zato predlagal, da bi za otroke do 12 leta starosti
veljala izjema in jim pri izdelavi potnih listov ne bi odvzeli prstnih odtisov ‐ podobna izjema
velja tudi za osebe, ki jim fizično ni mogoče odvzeti odtisov
•

VEČ KOT 3 MILIJONE REGISTRIRANIH DOMEN .EU

Dve leti in pol po uvedbi spletne domene .eu je bila registrirana trimilijonta domena. Je četrta
najpopularnejša spletna domena v evropskih državah in deveta na svetu. Domena .eu
spodbuja posebno evropsko spletno identiteto in tako pomaga državljanom in podjetjem, da
v celoti izkoristijo prednosti enotnega trga. Multinacionalne družbe, nevladne organizacije,
možganski trusti in posamezni Evropejci in Evropejke so se odločili, da bodo svojo prisotnost
na spletu označili z .eu. Ko je domena .eu presegla mejo treh milijonov, si je utrdila svoj
položaj med desetimi največjimi vrhnjimi domenami na svetu, kot so .com, .net in .org.
Število registracij domen .eu se je od njene uvedbe leta 2006 nenehno povečevalo. Poleg tega
imajo domene .eu dober sloves. Nedavna raziskava, ki jo je izvedel EURid, register za .eu,
kaže, da uporabniki dojemajo .eu kot pristno evropsko spletno identiteto in menijo, da so
domene .eu inovativne in moderne. )Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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•

UMIK NEVARNIH PESTICIDOV

Večina poslank in poslancev evropskega parlamenta je glasovala za umik najbolj nevarnih
pesticidov s trga v EU v prihodnjih desetih letih. Potrdili so besedilo uredbe o prometu s
fitofarmacevtskimi sredstvi in besedilo direktive o trajnostni rabi pesticidov. Odločitev še ni
dokončna, potrditi ju morajo še države članice EU oziroma njihovi ministri za kmetijstvo v
okviru sveta EU. Britanska vlada je že napovedala, da predloga zaradi opozoril, da se bodo
zaradi tega povečale cene živil in padla pridelava poljščin, ne bo podprla. Za nadomestitev
pesticidov z biološkimi sredstvi se je v razpravi zavzel tudi slovenski poslanec Lojze Peterle
(NSi). Poudaril je, da so zaskrbljivi zdravstveni trendi v veliki meri posledica neodgovorne
proizvodnje in rabe pesticidov. Slovenska poslanka Mojca Drčar Murko (LDS) pa je
izpostavila poskuse na živalih. Skupna evropska zakonodaja zdaj ne predpisuje pogojev za
uporabo pesticidov v kmetijstvu, gozdarstvu in urejanju parkov. To bo predpisala nova
direktiva o trajnostni rabi pesticidov. Med drugim bo prepovedala škropljenje z letali ob
upoštevanju izjem, omogočila bo določitev območij, kjer je uporaba pesticidov prepovedana.
(Vir: razgledi.si, jv)
•

ZAHTEVA ZA POPUŠČANJE TUDI PRI GOVEDINI

ZDA napovedujejo, da bodo marca povišale carine za živila, ki jih uvozijo iz EU, če EU ne bo
umaknila prepovedi za uvoz govejega mesa iz ZDA od živali, ki so jih zdravili s hormoni.
Susan Schwab, predstavnica ameriške administracije za trgovino, pravi, da so si ZDA deset
let prizadevale rešiti ta spor, pa niso bile uspešne, zato jim ne preostane drugega, kot da
ukrepajo. Evropska unija je prepovedala uporabo mesa od goveda, ki jih zdravilo s
hormonom estradiolom, ker ugotavlja, da povzroča raka in vpliva na dedni material. Po
novem namerava ameriška administracija vsakih šest mesecev revidirati seznam živil iz EU,
za katere bodo povišale carinske dajatve. EU je že napovedala, da se bo pritožila pri Svetovni
trgovinski organizaciji (WTO), saj bo ta ukrep pomenil zmanjšanje zanesljivosti evropskih
podjetij, ki prodajajo svoja živila v ZDA. Lani so ZDA poskušale doseči, da bi EU dovolila
uvoz njihovega piščančjega mesa, ki ga obdelujejo s kemikalijami. Evropska komisija jim je
prisluhnila, evropski parlament pa je bil odločno proti. (Vir: razgledi.si, jv)
•

ATLAS MEST
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Evropska komisija in države članice so izdelale t.i. ʺAtlas mestʺ, v katerega je vključenih 185
mest iz vseh 27 držav članic EU, nastal pa je s pomočjo evropske vesoljske tehnologije. Atlas
vsebuje na tisoče satelitskih slik in tako zagotavlja podrobne ter stroškovno učinkovite
digitalne karte, ki urbanističnim načrtovalcem nudijo najnovejše in natančne podatke o rabi
tal in zemeljskem površju. Zemljevidi ʺAtlasa mestʺ predvidevajo vseevropsko klasifikacijo
mestnih območij, ki omogoča primerljivost podatkov o gostoti stanovanjskih območij,
gospodarskih in industrijskih con, obsegu zelenih površin, izpostavljenosti tveganja poplav
in spremljanje širjenja mestnih območij, kar je posebej pomembno za načrtovanje javnega
prometa v primestnih okoljih. Omogočil bo tudi lažjo oceno priložnosti in tveganj, kot so
poplave in vpliv podnebnih sprememb, ter s tem varnejši in trajnostni urbanistični razvoj.
Od slovenskih mest sta v atlas trenutno vključena Ljubljana in Maribor, do leta 2011 pa naj bi
bila

vanj

vključena

vsa

mesta

v

EU.

Dodatne

http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm. (SK)
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