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MŠŠ – pogajanja za spremembo metodologije za izračun
cene za vrtce



Sestanek slovenske delegacije v CLARE



sestanek na MZ ‐ glede predloga, da bi pristojni centri za
socialno delo za občine ugotavljali dohodkovno stanje

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE


PRVI

PREMIK

PRI

PROBLEMATIKI

OBVEZNEGA

ZDRAVSTVENEGA

ZAVAROVANJA

Po tem, ko je Skupnost občin Slovenije o številnih problemih pri izvajanju novele Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o merilih za ugotavljanje
dohodkov,…za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje obvestila tudi ministra za
zdravje, Boruta Miklavčiča, se je končno tudi na tem področju začelo vsaj na prvi pogled
pozitivno premikati. Velika angažiranost članic in članov matične komisije pri SOS,
predstavnic nekaterih občin in sekretariata v preteklih mesecih (opozarjanje, analiziranje,
ustavna presoja, pa spet opozarjanje in informiranje vseh ustreznih organov o neustreznosti
sprejetih rešitev) je le pripomogla k temu, da so se na Ministrstvu za zdravje odzvali. Tako
so se predstavnice skupnosti v sredo sestale s predstavniki in predstavnicami Ministrstva za
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zdravje in ponovno, od točke do točke pregledali in predstavili probleme izvajanja novele
zakona in pravilnika. Za razliko od prejšnjih sestankov je bil ta usmerjen v iskanje rešitev. Ob
nekaterih, ki bi v bodoče zahtevale spremembe zakona oz. podzakonskega predpisa pa je
bilo dogovorjeno tudi, da bi lahko v vmesnem času v postopkih aktivneje sodelovali tudi
centri za socialno delo (podatki, revizije,…). Ti namreč mnogo tistega, kar naj bi sedaj počele
občine za zavarovance že počno. Pomembno neodgovorjeno vprašanje, ki ga bo v prihodnje
potrebno rešiti ostaja vprašanje, kdo naj bi centrom financiral večji obseg zadolžitev.
Predstavnice Skupnosti so pri tem opozorile na podobno vprašanje občin, kdo naj bi njim
financiral večji obseg dela in zadolžitev. Dogovorili so se,da se v najkrajšem možnem času
vsi zainteresirani ponovno sestanejo s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in dogovorijo aktivnejšo vlogo centrov za socialno delo v postopkih v zvezi z
obveznim zdravstvenim zavarovanjem.(jv)


USKLAJEVANJE VIŠINE POVPREČNINE

Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije pod vodstvom predsednika Franca
Kanglerja, so v sredo aktivno delovali na vprašanjih določitve višine povprečnine za občine.
Sekretariat skupnosti, Komisija za proračun in javne finance ter številne občine so pripravili
pregled zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so v preteklem letu večale naloge in
obveznosti občin in s tem opremili delegacijo skupnosti. Ta se je najprej na usklajevalnem
sestanku sestala s predstavniki združenja, kjer so bila usklajena stališča za pogajanja z vlado.
Na predlog predsednice Komisije za proračun in javne finance, Vilme Milunovič, ki je
predstavila izračune večjih potreb občin na osnovi novih nalog in obveznosti iz preteklega
leta je bil usklajen predlog, da se zahteva 15% povišanje povprečnine (brez inflacije) v letu
2009. Na sestanku na Ministrstvu za finance, ki ga je vodila državna sekretarka Helena
Kamnar, z njo pa so na vladni strani sodelovali še državna sekretarka na SVLR Meta Vesel
Valentinčič s sodelavci in direktorica Direktorata za proračun Alenka Bratušek s svojo ekipo,
je vladna stran povedala, da razen Ministrstva za okolje in prostor, ki je zaznalo kot novo
nalogo subvencioniranje profitnih najemnin, v preteklem letu ni za občine zaznalo nič
novega.!!! Predstavnice in predstavniki obeh asociacij so pohvalili to prvo usklajevanje in
predstavili številne probleme, s katerimi se občine srečujejo. Dogovorili so se, da se pogajanja
nadaljujejo v naslednjem tednu ter, da se v tem času pridobijo ustrezni podatki. Po sestanku
sta obe asociaciji na tiskovni konferenci predstavili zaključke pogajanj in zadovoljstvo s
samim (prvim) dogodkom. (jv)
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KOMISIJA ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE

V ponedeljek so se sestali člani in članice Komisije za proračun in javne finance in
obravnavali stanje na področju novih nalog in obveznosti za občine v letu 2008 ter njihove
finančne posledice. Članice in člani so po daljši razpravi pripravili nekaj splošnih izhodišč
za prvo pogajalsko srečanje med predstavniki občinskih asociacij in vladno stranjo o višini
povprečnine za leto 2009. Najprej to, da se do sedaj o višini povprečnine še ni pogajalo, zato
imajo občine še večji manjko (2007), da morajo biti stroški za izvajanje nalog, ki jih občine
morajo opravljati

na podlagi zakonov

in so

v 11. čl ZFO opredeljeni kot osnova za

ugotovitev primerne porabe občine, realno ovrednoteni in zajeti v celoti, da zdajšnja višina
povprečnine in način njenega ugotavljanja na osnovi podatkov o realiziranih tekočih stroških
in tekočih transferih ne zajema realne in polne stroškovne cene ter še nekaj drugih. Prav tako
pa so članice in člani komisije na osnovi v sekretariatu SOS pripravljenega pregleda
zakonskih in podzakonskih predpisov, sprejetih v letu 2008 pripravili izračune njihovih
finančnih posledic. (jv)


USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO OCENO USTAVNOSTI ZVKD

Ustavno sodišče RS je dne 15. januarja 2009 zavrglo zahtevo Skupnosti občin Slovenije za
oceno ustavnosti 93. in 139. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine. Sodišče v svoji
obrazložitvi sklepa o zavrženju navaja, da je bil poleg zakonske novele medtem sprejet tudi
podzakonski akt, ki je predpogoj za začetek postopka pooblastitve za opravljanje državne
javne službe muzejev. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega
gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe
muzejev (Ur. l. RS, št. 110/2008) je namreč podzakonski akt, ki med drugim ureja postopek
podeljevanja pooblastila za izvajanje državne javne službe.
Odločitev Ustavnega sodišča RS kaže torej razumeti predvsem v kontekstu spremenjenih
okoliščin, ki so nastale s sprejetjem omenjenih zakonskih sprememb in novega pravilnika.
V Skupnosti občin Slovenije ocenjujemo, da smo s svojo zahtevo za presojo ustavnosti
pomembno prispevali k temu, da so pristojni državni organi po hitrem postopku spremenili
prenagljeno in nepremišljeno odločitev o prehodu na nov sistem financiranja občinskih
muzejev in galerij. Pri tem pa, po našem mnenju, še vedno ostajajo odprta nekatera
vsebinska vprašanja, zlasti v zvezi z deležem državnega financiranja pooblaščenih muzejev
(»največ v višini 80 odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja«). Prav tako so vprašljive
nekatere vsebinske rešitve glede strokovnih standardov in tehničnih zahtev, ki jih, skladno s
pravilnikom, morajo izpolnjevati občinski muzeji in galerije, če želijo pridobiti status
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pooblaščenih muzejev. Ne gre namreč spregledati dejstva, da je pravilnik začel veljati le dva
dneva (22.11.2008) preden je vodenje ministrstva za kulturo prevzela Majda Širca Ravnikar.
Prepričani smo, da bo nova ministrica za kulturo imela v nadaljnjih pogovorih več posluha
za vsebinske pripombe občin‐ustanoviteljic k veljavnemu pravilniku, še pred podelitvijo
prvega pooblastila za opravljanje državne javne službe (najkasneje do 30. septembra 2009).
Navsezadnje, zakonske rešitve, ki postavljajo občine pred izvršena dejstva in ogrožajo obstoj
bistvenega dela javne muzejsko‐galerijske mreže, ne morejo biti nikomur v interesu. (Davor
Buinjac)


POJASNILO MZ V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZZVZZ

Ministrstvo za zdravje je na SOS posredovalo Navodilo za ureditev obveznega
zdravstvenega zavarovanja družinskih članov v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju. Besedilo navodil si lahko preberete spodaj. (SP)
Besedilo navodil MZ.



PRVA SEJA ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI
RAZVOJ DZ RS

Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj DZ RS se je sestal 22. januarja 2009. Na
seji so obravnavali gradivo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko
»Črpanje evropskih sredstev v Sloveniji«, pismo Generalnega direktorata Komisije evropskih
skupnosti za področje regionalne politike, transkript izjave komisarke za regionalno politiko
Danute Hübner in odprto pismo dr. Ivana Žagarja predsedniku Vlade RS Borutu Pahorju.
Seje se je udeležil tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler (BA).



NEPRAVILNI PODATKI DURS ZA VRTCE

Občina članica nas je opozorila v zvezi z nepravilnostmi glede podatkov, ki ih je DURS
posredoval za obračun oskrbnin za vrtec. Ugotavlja, da se:
‐ podatki iz potrdil iz evidence za KD razlikujejo od podatkov, ki so jih dobili od DURS‐a iz
Ljubljane na CD‐ju,
‐ podatki o zavarovalnih osnovah pri s.p. se tudi razlikujejo od podatkov iz potrdil, ki so jih
dobili iz DURS‐a,
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‐ pri zaposlenih, ki niso s.p., niti nimajo dopolnilne dejavnosti, se pojavljajo podatki o ZOS
(zavarovalni osnovi).
Seveda napake niso najdene pri vseh izpisih. Na napake je občina članica opozorila tudi
DURS v Ljubljani, ki so žal znali povedati samo to, da je verjetno prišlo do sistemske napake
in naj jim njihovo ugotovitev sporočijo pisno.
Poleg tega se podatki od DURS‐a sedaj dobijo na CD‐ju in ko se izpis sprinta, ni ne potrjen
niti ni na njem napisano, za katero leto podatki veljajo. Občina članica meni, da se ji v taki
obliki, če se stranka pritoži, ne more dokazati, da je podatek verodostojen oziroma potrjen s
strani DURS‐a. Zato vsem občinam priporočamo, da naj bodo na podatke pozorne.(SP)


POSVET »JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO« ‐ PRESTAVLJEN

Sporočamo vam, da je termin za izvedbo delovnega posveta »IZVAJANJE JAVNO
ZASEBNEGA PARTNERSTVA V PRAKSI«, ki je bil prvotno predviden za torek, dne
27.01.2009, prestavljen na torek, dne 03.02.2009. Lokacija in ura posveta ostaneta, kot je
bilo prvotno predvideno in navedeno v vabilu.
V primeru, da ste že prijavljeni na delovni posvet, nam sporočite, če vam omenjen datum ne
ustreza, da vas pravočasno odjavimo. (SP)


DODATNI DOPUST ZA NEGO BOLNEGA OTROKA

Občina članica se je na SOS obrnila s vprašanjem ali pripada uslužbenki dodatni dopust za
nego bolnega otroka. Prva alinea 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih določa, da
je delavec lahko odsoten z dela s pravico do nadomestila plače do 7 dni v posameznem
koledarskem letu zaradi nege ožjega družinskega člana v primerih, ko nima pravice do
nadomestila plače za odsotnost zaradi nege družinskega člana po predpisih o zdravstvenem
zavarovanju, in sicer na podlagi zdravniškega potrdila.(SP)


OSNUTKA PREDPISOV ZA ENERGETSKE IZKAZNICE STAVB

Ministrstvo za okolje in prostor je na spletnih straneh objavilo osnutek Pravilnika o
metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in osnutek Pravilnika o
usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih
izkaznic. Osnutka pravilnikov sta objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in
prostor. Prosimo vas, da nam vaše pripombe pošljete do srede 04. februarja na e‐mail
sasa.kek@skupnostobcin.si, da bi jih lahko po potrebi obravnavala tudi pristojna delovna
telesa SOS, preden jih urejene in združene posredujemo pripravljavcu. (SK)
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POVPRAŠEVANJE OBČIN
Pomoč občinam članicam z vzorci se kaže za dobro prakso. V sekretariatu smo veseli, da
nam odgovarjajo številne občine, še bolj so zadovoljne občine, ki so zaprosile za pomoč in jo
od vas tudi prejmejo.


VZOREC POGODBE Z UPRAVLJAVCEM ZASEBNEGA VODOVODA

Prejeli smo prošnjo za pomoč iz manjše občine članice SOS na Gorenjskem. Potrebovali bi
vzorec pogodbe z upravljavcem zasebnega vodovoda kakor ga zahtevajo vodna dovoljenja,
ki jih za zasebne vodovode izdaja ministrstvo. Vodovod napaja 7 stanovanjskih hiš in manjšo
podružnično šolo. Vljudno vas prosimo, če nam lahko posredujete vzorec na
sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)


PONUDNIKI IZDELAVE
POKOPALIŠČ

KATASTRA

ELEKTRONSKEGA

NAČRTA

Občina članica SOS nas je zaprosila, če bi lahko pomagali s podatkom, koga so občine izbrale
za izdelavo katastra in elektronskega načrta pokopališč v svoji občini. V občini sicer imajo
eno ponudbo, ki pa ni ravno ugodna, zato bi potrebovali še kakšne druge ponudbe, da
dobijo realno sliko stanja. Vljudno prosimo, če lahko pomagate podatki, ali imate kataster
elektronskega načrta pokopališča, kako ste s katastrom zadovoljni in kdo je bil izvajalec.
Podatke pošljite prosimo na sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)



VZORCI PROJEKTNIH POGOJEV ZA GRADNJO

Občina članica SOS prosi za pomoč, potrebovali bi vzorce – vsebino projektnih pogojev za
gradnjo, ki jih izdajate oziroma podatke, kaj vse opredeljujete v projektnih pogojih. Vljudno
vas prosimo, če lahko vzorce pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)
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9. SEJA VLADE RS, 22.01.2009


REBALANS PRORAČUNA RS ZA LETO 2009

Vlada RS je na 9. seji sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 2009. Vlada je določila zgornjo mejo odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov,
seznanila se je z razrezom odhodkov po ekonomski klasifikaciji, sprejela pa je tudi druge
sklepe za pripravo. V skladu s časovnico sprejema rebalansa bo vlada predlog rebalansa
proračuna sprejela na svoji seji predvidoma 19. februarja 2009. (Vir: Vlada, SP)


POPOTRESNA OBNOVA OBJEKTOV V POSOČJU

Vlada RS je na 9. seji, na podlagi sprejetega Programa popotresne obnove posledic potresa v
Posočju 12. julija 2004, za pomoč pri popotresni obnovi objektov, zagotovila 71.796,22
državnih sredstev za rekonstrukcijo stanovanjskih stavb in poslovno stanovanjskih objektov
v Posočju ter potrdila končni obračun in končno višino državnih sredstev za rekonstrukcijo
stanovanjskih stavb, poslovno stanovanjskih objektov ter rušenje objektov, zaradi
nadomestne gradnje stanovanjske stavbe v višini 155.404,38 EUR. (Vir: Vlada, SP)

NAPOVEDNIK DOGODKOV

 29.01 / SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V CLARE
V četrtek 29. januarja se bo v prostorih Službe vlade za lokalno samoupravo sestala
slovenska delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Na sestanku
bodo predstavniki imenovali predsednika/predsednico delegacije ter imenovali člane v
delovna telesa v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Tema sestanka bo
tudi organizacija sestanka stalnega odbora in biroja junija v Sloveniji.


30.01 / SESTANEK NA MZ ‐ GLEDE PREDLOGA, DA BI PRISTOJNI
CENTRI

ZA

SOCIALNO

DELO

ZA

OBČINE

UGOTAVLJALI

DOHODKOVNO STANJE OBČANOV
Ker prihaja do težav pri izvajanju 21. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je na Ministrstvu za zdravje dne, 30. 1.
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2009 od 10. do 12 sklican sestanek glede predloga, da bi pristojni Centri za socialno delo za
občine ugotavljali dohodkovno stanje občanov, ki se ga bo udeležila tudi delegacija SOS.


03.02. / 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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03.02. / POSVET
SODELOVANJE

LOKALNE

SKUPNOSTI

IN

NVO

–

RAZVOJNO

Skupnost občin Slovenije in Sloga – slovenska platforma NVO za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč organizirata v torek, 3. februarja 2009 ob 14. uri v Centru Evropa
(Dalmatinova 4, Ljubljana) posvet z naslovom Lokalne skupnosti in nevladne organizacije ‐
skupaj za mednarodno razvojno sodelovanje. Namen posveta je spodbuditi vključevanje
slovenskih občin v pripravo projektov na področju sodelovanja in povezovanja z mesti in
občinami v državah v razvoju (države Zahodnega Balkana, sosedskih državah EU, države
Afrike, Karibov in Pacifika).V Sloveniji že poznamo nekaj takšnih primerov povezovanj, še
posebej na področju držav zahodnega Balkana. Slovenske občine skupaj z lokalnimi
skupnostmi v državah v razvoju že izvajajo skupne projekte. Pri tem pogosto sodelujejo tudi
s slovenskimi nevladnimi organizacijami, ki imajo že vzpostavljene stike z lokalnimi
nevladnimi organizacijami v državah v razvoju. Namen takšnih povezovanj je krepitev
človekovih pravic in opolnomočenje ranljivih družbenih skupin. Kljub že nekaterim
obstoječim projektom pa se na razpis Evropske Komisije za financiranje aktivnosti občin v
državah v razvoju v letu 2008 ni prijavil noben slovenski projekt. Udeležba je brezplačna.
Vabilo…, prijavnica… (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
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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 (SK)
NOVIČKE DRUGIH


MO KRANJ IN MAKEDONSKA OBČINA KOČANI PODPISALI LISTINO O
SODELOVANJU

Danes, v petek, 23. januarja 2009, sta Mesta občina Kranj in makedonska občina Kočani
slovesno podpisali listino o sodelovanju na področju zaščite in reševanja s poudarkom na
požarni varnosti. Listino sta podpisala župana Damijan Perne in Ljubomir Janev. Občini sta
se dogovorili za izmenjavo izkušen in znanja pri protipožarni tehniki in opremi. Med cilji je
tudi pomoč gasilcem iz Kočanov pri usposabljanju za intervencije pri prometnih in naravnih
nesrečah. Podpisu listine je prisostvoval tudi Janez Bohorič, predsednik uprave družbe Sava
in častni konzul Republike Makedonije v Sloveniji. Sodelovanje so še bolj trdno zavezali s
predajo rabljenega gasilskega vozila, ki ga je uporabljalo Prostovoljno gasilsko društvo
Mavčiče gasilcem iz Kočanov. Sedem novih pnevmatik je podarilo podjetje Sava Tires. Ključe
vozila je poveljniku protipožarnega centra v kočanih Vlatku Jevtimovu izročil predsednik
PGD Mavčiče Stane Stenovec. Ob tej priložnosti so gostje iz Kočanov za spomin prejeli tudi
kipec s podobo pesnika Simona Jenka, rojaka iz Podreče, za katerega letos obeležujemo 140‐
letnico smrti. Kipec je županu Kočanov Ljubomirju Janevu v imenu KS Mavčiče izročil Rudi
Zevnik. (SK)


HITREJŠE ODLOČANJE O EU SREDSTVIH
KULTURO, MLADINO IN DRŽAVLJANSTVO

ZA

IZOBRAŽEVANJE,

Sprememba postopkovnih pravil programa Evropske unije na področjih vseživljenjskega
učenja, kulture, mladine, državljanstva in programa Erasmus Mundus, bo omogočila hitrejšo
izbiro projektov, ki bodo pridobili sredstva. Evropski parlament in Svet Evrope sta dopolnila
pravne osnove programov Vseživljenjsko učenje, Kultura, Mladi v akciji, Evropa za
državljane in Erasmus Mundus – tako lahko sprejmejo projekte hitreje in bolj učinkovito.
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Mnoge odločitve za financiranje projektov EU v okviru teh programov so bile do sedaj
odvisne od svetovalnega postopka, ki je vključeval tudi programskimi odbori, ustanovljene s
strani držav članic in Evropski parlament. Ta postopek lahko traja od dva do tri mesece. Da
bi zmanjšali te zastoje in pospešili izbiro in zagon projektov, financiranih s strani EU, sta se
Svet in Parlament sporazumela, da lahko Komisija sprejme odločitve brez posvetovanja. Da
bi zagotovili preglednost postopka, bo Komisija obvestila programski odbor in Evropski
parlament o financiranju v roku dveh delovnih dni. (Vir: Eurodesk, SK)


MESTNA OBČINA KRANJ PREDSTAVLJA PROJEKT COBRAMAN

Nadzorni odbor programa Srednja Evropa je namenil 70 milijonov EUR iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR) za sofinanciranje 30 mednarodnih (transnacionalnih)
projektov, ki vključujejo 52 regij s celotnega območja Srednje Evrope. Mestna občina Kranj je
bila kot projektni partner uspešna pri prijavi v okviru tega prvega razpisa, in sicer s
projektom COBRAMAN. Projekt COBRAMAN ima devet projektnih partnerjev. Vrednost
celotnega projekta je 3.624.696 EUR, od tega za Mestno občino Kranj 194.000 EUR. Projekt bo
trajal tri leta. Poleg Mestne občine Kranj je projektni partner iz Slovenije še Urbanistični
inštitut Republike Slovenije. Projekt se ukvarja z revitalizacijo degradiranih urbanih območij,
poseben poudarek pa je namenjen prenosu znanj in uspešnih praks na lokalne samouprave
novih članic Evropske unije. Predstavitev projekta bo potekala v sredo, 28. januarja 2009, ob
9.30 v dvorani 15 Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. (SK)


NOVA PUBLIKACIJA O PROGRAMU INTERREG III B OBMOČJE ALP

Najnovejša publikacija o programu INTERREG III B Območje Alp, ki je bila pripravljena
decembra, je zdaj na voljo tudi na spletni strani programa. V njej so predstavljeni izbrani
rezultati iz prejšnjega programskega obdobja, pa tudi izzivi in naloge, ki so povezani z
novim programskim obdobjem. Publikacija bo kmalu na voljo tudi v slovenskem jeziku. (vir:
Programi transnacionalnega sodelovanja – Novice, SK)


OPISI PROJEKTOV, V KATERIH SODELUJEJO SLOVENSKI PARTNERJI

Na spletni strani evropskega teritorialnega sodelovanja www.cilj3.mop.gov.si si lahko
ogledate prvi opis projekta iz novega programskega obdobja, v katerem sodeluje tudi
slovenski projektni partner. Gre za projekt AdaptAlp (ADAPTATION TO CLIMATE
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CHANGE IN THE ALPINE SPACE). V prihodnjih tednih lahko pričakujemo še opise drugih
projektov. (vir: Programi transnacionalnega sodelovanja – Novice, SK)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI



JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV POKLICNEGA
USPOSABLJANJA, KI JIH BO V LETU 2009 SOFINANCIRALA RS IZ
PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO

Predmet razpisa: sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih
nepridobitnih kulturnih organizacij za organizacije in izvedbe programov usposabljanja na
naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost,
intermedijska umetnost in mediji.
Upravičenci: nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne
osebe: društva, ustanove oz. fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni
nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih.
Upravičeni stroški: organizacija in izvedba programov usposabljanja na naslednjih
področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, intermedijska
umetnost in mediji.
Rok za oddajo: 16. 2. 2009. Več info TUKAJ.


JAVNI

POZIV

ZA

IZBOR

KULTURNIH

PROJEKTOV

NA

LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO V
SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

PODROČJU
LETU

2009

Predmet razpisa: sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v
nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:
‐ prireditve,
‐ izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
‐ založniški, filmski, video in večzvrstni projekti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in
lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost,
likovna dejavnost, literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja).
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Upravičeni stroški:
‐ prireditve,
‐ izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
‐ založniški, filmski, video in večzvrstni projekti.
Upravičenci: kulturna društva in njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki
izvajajo kulturne projekte s področja tega poziva ali krovne organizacije slovenskih
kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo kulturne projekte z razpisnega področja
Rok za oddajo: do 16. 2. 2009. 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
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,
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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.


JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA
RABO
OBNOVLJIVIH
VIROV
ENERGIJE
IN
VEČJO
ENERGIJSKO
UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB

Predmet razpisa: nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije
in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije
Upravičeni stroški:
A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS),
B. celovita obnova stanovanjske stavbe (COS),
C. gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH).
Upravičenci: fizične osebe
Rok za oddajo: Datum prvega odpiranja je 16.6.2008 ob 8.00 uri, nato pa vsak teden, prvi
delovni dan v tednu ob isti uri, do objave zaključka razpisa zaradi porabe sredstev. Več info
TUKAJ.
DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
 SVETOVNA KRIZA BO PRIZADELA TUDI EU
Evropska komisija je zaradi obsega finančne krize in svetovne recesije znižala napoved
gospodarske rasti za EU. Po ocenah Komisije je gospodarska rast v letu 2008 v EU in v
območju evra padla na približno 1 %, medtem ko je bila še leta 2007 skoraj 3‐odstotna.
Najnovejša gospodarska napoved predvideva, da se bo leta 2009 rast realnega BDP
zmanjšala za skoraj 2 odstotni točki v obeh območjih, nato pa leta 2010 zrasla za približno pol
odstotne točke. Vse številke so nižje od predvidevanj iz jesenske napovedi. Zaradi
upočasnitve rasti gospodarstva naj bi EU letos izgubila približno 3,5 milijona delovnih mest,
kar pomeni tudi večjo brezposelnost. Stopnja brezposelnosti bo leta 2009 8,75‐odstotna (9,25‐
odstotna v območju evra), leta 2010 pa se bo še povečala. Prizadete bodo tudi javne finance.
Pričakovati je, da se bo objavljeni primanjkljaj v EU več kot podvojil z 2 % BDP leta 2008 na
4,5 % v letu 2009 (z okrog 1,75 % na 4 % v območju evra). Zato naj bi več držav članic
preseglo omejitev proračunskega primanjkljaja, ki ga je EU določila na 3 % BDP. Za leto 2010
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Komisija predvideva še slabše javnofinančne razmere. Pozitivna stran napovedi je upadanje
inflacijskih pritiskov zaradi nižanja cen blaga. Rast cen življenjskih potrebščin naj bi se zdaj
zmanjšala s 3,7 % leta 2008 v EU (3,3 % v območju evra) na približno 1 % leta 2009 ter tik pod
2 % leta 2010 (v obeh območjih). Komisija gospodarske napovedi objavlja štirikrat letno: dve
obsežni gospodarski napovedi spomladi in jeseni ter dve manjši vmesni napovedi februarja
in septembra. Toda zaradi strmega padca gospodarske rasti je zadnja vmesna napoved
nekoliko razširjena. Zajema vse države članice EU, več spremenljivk kot po navadi ter
obsežno napoved za naslednji dve leti. Naslednja obsežna napoved bo objavljena 4. maja
2009 (vir:EK,MM)
 ODNOSI MED EU IN RUSIJO
Prekinitev dobave ruskega plina je povzročila zaskrbljenost in pomisleke, kako zaupati
Rusiji, ki je sredi hude zime ogrozila ali celo onemogočila prepotrebno ogrevanje milijonov
evropskih prebivalcev. Kot so pokazali oboroženi spopadi z Gruzijo lani poleti, zna Rusija na
svoje sosede tudi zastrašujoče pritisniti. Kakšno strategijo naj izbere Evropska unija, da si v
prihodnosti zagotovi bolj korektne odnose z veliko vzhodno sosedo?
Odnosi med Rusijo in državami EU so zgodovinsko obremenjeni, zato jih je treba
kompleksno osvetliti. Hladna vojna in železna zavesa sta pri državljanih in politikih držav
članic EU pustili različne občutke in spomine. Tudi zaradi navedenega se v EU razlikujejo
mnenja, kako zasnovati prihodnjo strategijo Evropske unije v odnosih z Rusijo. Več o tej temi
si lahko preberete tukaj. (vir:EP,MM)


INOVATIVNOST V EU VSE BOLJŠA

Evropa se na področju inovacij že približuje svojima največjima gospodarskima tekmicama,
ZDA in Japonski. Študija EU je pokazala, da je na vrhu evropske lestvice inovativnosti Švica,
sledijo pa ji Švedska, Finska, Nemčija, Danska in Združeno kraljestvo. Vseh šest držav se je
odrezalo precej bolje kot druge evropske države in tudi kot EU v celoti. Nekatere od novih
držav članic so bile med državami, katerih rezultat se je najbolj izboljšal – zlasti Ciper,
Romunija in Bolgarija, čeprav ostajajo še naprej pod povprečjem EU. Študija „Evropski
sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2008“, temelji na podatkih, zbranih pred finančno
krizo. Za ocenjevanje stopnje inovativnosti države uporablja 29 kazalnikov. Inovativnost je
gonilo gospodarske rasti in je pomembna za spopadanje z izzivi, kot so podnebne
spremembe. Med kazalniki so priljubljenost naravoslovnih in tehniških študijskih smeri,
število prijavljenih patentov, delež sredstev, namenjenih za raziskave in razvoj,
razpoložljivost tveganega kapitala za nova podjetja ter delež visokih tehnologij v izvozu.
Raziskava je objavljena hkrati s poročilom o napredku EU pri vlaganju v raziskave in razvoj
v Evropski uniji ter o prizadevanjih za vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora.
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Poročilo kaže, da število raziskovalcev v Evropi raste ter da EU postaja privlačnejša za tuje
raziskovalce in za zasebne naložbe v raziskave in razvoj iz ZDA. Kljub temu pa delež
sredstev, ki ga države članice namenjajo za raziskave in razvoj, ostaja na ravni 1,84 % BDP,
precej pod ciljnim deležem EU (3 % BDP). Celotni članek si lahko pogledate tukaj
(vir:EK,MM).


MIRNEJŠA PLOVBA ZA LADJE MED PRISTANIŠČI EU

Evropska komisija je predstavila načrt za poenostavitev carinskih postopkov za ladje, ki
plujejo med pristanišči EU. S tem je pripravila podlago za pomorski prostor brez meja.
Tovornjaki in tovorni vlaki že več let potujejo po EU brez mejnih kontrol. To pa ne velja za
ladje. Tudi pri neposredni plovbi iz ene države članice v drugo morajo opraviti carinske
formalnosti. Postopek je drag in zamuden. Komisija je predlagala načrt za poenostavitev
postopka, ki vsebuje zakonodajne ukrepe za zmanjšanje administracije in priporočila za
zmanjšanje upravnih pristojbin.
Ladijski prevozniki morajo opraviti različna preverjanja glede na zahtevna pravila o
obdavčitvi, zdravju, varnosti itd. Načrt priporoča nacionalnim vladam, da poenostavijo
mejni nadzor. Vsebuje tudi številne zakonodajne predloge za poenostavitev carinskih
postopkov ter ukrepe za zmanjšanje administracije, kadar se ladja na poti iz enega
evropskega pristanišča v drugo ustavi v državi, ki ni članica EU.
Komisija je poleg načrta objavila še dokument, v katerem predstavlja cilje za to gospodarsko
panogo za naslednjih 10 let, ter glavne izzive in ukrepe za pomoč panogi v času gospodarske
krize. (vir:EK,MM)


PERCEPCIJE ZNANOSTI IN EVROPSKE RAZISKOVALNE POLITIKE MED
DRŽAVLJANI EU

Nova kvalitativna študija Evropske komisije z naslovom »Kaj Evropejci dejansko mislijo o
znanosti«, je pokazala, da državljanke in državljani EU na splošno visoko cenijo znanost in jo
povezujejo z idejo napredka. Vendar so prisotni tudi strahovi pred zlorabo znanosti s strani
človeštva. Med državljankami in državljani EU obstaja podpora za koordinirano evropsko
raziskovalno politiko in združitev človeških in finančnih virov za raziskave na področjih kot
so zdravje, okolje in energija. Študija je bila napravljena na podlagi skupinskih razprav v 27
državah članicah EU poleti 2008. V razpravah so sodelovali tako ženske kot moški iz
različnih družbenih skupin, stari od 17 do 60 let (BA).
Več informacij nadete tukaj.


PREVENTIVNI PREGLEDI ZA ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA V EU
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Evropska komisija je v svojem poročilu opozorila, da države EU na leto izvedejo manj kot
polovico ukrepov za zgodnje odkrivanje raka. V letu 2006 je bil rak za boleznimi obtočil
drugi najpogostejši vzrok smrti v EU. Zaradi staranja prebivalstva se bo situacija samo
poslabšala, če države ne bodo izboljšale preventivnih ukrepov. Najbolj ozaveščene so članice
EU glede raka dojk, saj je leta 2007 kar 22 držav izvajalo ali uvajalo programe zgodnjega
odkrivanja raka dojk na podlagi mamografije. Med temi državami ni bilo Slovenije, ki je
takrat takšne programe šele načrtovala. Evropska komisija namerava v letu 2009 ustanoviti
evropsko partnerstvo za boj proti raku (BA).
Več informacij najdete tukaj .
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