© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme
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.

“Lastniki kapitala in poslovneži bodo vplivali na delavce in stimulirali njihovo
potrebo po kupovanju njihovih dragih proizvodov: stanovanj, hiš in tehnologije, z
najemanjem dragih hipotekarnih kreditov, do nivoja nevzdržnosti. Na koncu bodo ti
neporavnani krediti povzročili bankrot bank, katere bodo morale biti
nacionalizirane, država pa bo nato odšla po poti, ki pelje v komunizem...”
Karl MARX, Kapital, 1867
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Delovni posvet – Javno zasebno partnerstvo
Delovni posvet – razvojna pomoč
Seja predsedstva SOS

05. feb

ČET



Sestanek slovenske delegacije Odbora regij

06. feb

PET




Sestanek na MŠŠ – metodologija cen programov v vrtcih
8. veleslalom SOS

03. feb

TOR

04. feb

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE


REŠEVANJE PROBLEMATIKE IZVAJANJA ZZVZZ

Skupnost občin Slovenije nadaljuje z iskanjem rešitev za probleme nastale s sprejemom
novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na osnovi sestanka,
ki ga je zahtevala SOS iz preteklega tedna je Ministrstvo za zdravje sklicalo sestanek, na
katerem so bili tudi predstavnice Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Na
sestanku naj bi preverili ali bi lahko en del postopkov v vmesnem času, do sprememb
zakona za občine vodili centri za socialno delo. Povedano je bilo, da ja, z javnim
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pooblastilom, ki lahko občine podelijo s sprejemom odloka v občinskem ali mestnem svetu.
Vendar so povedali, da bo to plačljiva storitev. Predstavnice SOS so opozorili, da občine za
izvajanje zakona in pravilnika, za nove in povečane naloge s strani države niso prejele
nobenih finančnih sredstev, torej za plačevanje te storitve ne razpolagajo z ustreznimi
sredstvi. In tudi, da lahko ministrstvo pripomore k dvigu povprečnine za občine zaradi
povečanih obveznosti na tem področju, če o tem in o višini novih obveznosti

obvesti

Ministrstvo za finance. Sicer pa so predstavnice SOS ponovno opozorile na nujnost
spremembe zakona in posledično tudi pravilnika, saj so sprejete rešitve neuresničljive in
izrazito neprijazne tako do izvajalcev kot do uporabnikov. Predstavnice SOS so povedale,
da bo skupnost ob spremembi zakona vztrajala, da se naloga obveznega zdravstvenega
zavarovanja prenese na državne institucije, saj ni nobenega pametnega razloga, da ob
zdravstveni zavarovalnici in centrih za socialno delo, to nalogo še naprej opravljajo
občine. Na sestanku so s strani SOS sodelovale: Bija Mejavšek, Mateja Tajnšek, Jasmina
Vidmar, Zlatka Šmarčan in Renata Pozman. (jv)


O NOVIH NALOGAH IN OBVEZNOSTIH OBČIN

Ministrstvo za finance je sklicalo sestanek, na katerem naj bi pregledali nabor zakonskih in
podzakonskih predpisov, ki smo ga pripravili na SOS in so v preteklem letu na občine
prenašali nove naloge in večali obveznosti občin brez ustreznih finančnih sredstev. Sestanka
so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport. Ti so v uvodu povedali, da
navkljub temu, da se je v preteklem obdobju povečalo število v vrtec vključenih otrok, to
ne predstavlja niti nove naloge, niti kakšnega posebnega povečanja dela in finančnih
obveznosti pri občinah.

Predstavnice in predstavniki občin so takšni razlagi ostro

nasprotovali in utemeljevali svoje trditve z ustreznimi argumenti. Nasploh se je na samem
sestanku pokazalo, da je samo določilo iz Zakona o financiranju občin problematično (o
pogajanjih za višino povprečnine), saj govori samo o novih nalogah in ne vključuje vseh
povečanj obveznosti in nalog občin. Kaj šele povečanj vezanih na investicije in investicijsko
vzdrževanje. Predstavnice skupnosti so opozorile, da v primeru, da se bodo upoštevale samo
nove naloge in ne vsa povečanja, da lahko v nekem času občine ostanejo popolnoma brez
potrebnih sredstev, če se bo nadaljeval trend večanja obveznosti, ki pa niso zapakirane v
okvir novih nalog. Prav tako pa smo opozorili, da bomo v tem primeru prisiljeni
nasprotovati vsakršni tako zakonski kot podzakonski rešitvi, ki bi večala obveznosti občin ne
glede na to, kako smiselna in koristna bi bila, če se večanje obveznosti ne bo odražalo tudi v
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večjih finančnih sredstvih. Dogovorili so se za nadaljnja usklajevanja po posameznih
področjih, ki bodo potekala v naslednjem tednu. S strani SOS so se sestanka udeležili: mag.
Vilma Milunovič, , Jasmina Vidmar, Judita Zager in Stanko Glažar. (jv)


CERKLJE NA GORENJSKEM ‐ NOVA OBČINA ČLANICA SOS

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je v sredo, 28. januarja 2009
sprejel sklep o članstvu v Skupnosti občin Slovenije. Občino bo v SOS zastopal
župan, Franc Čebulj, ki mu iskreno čestitamo. Občina Cerklje na Gorenjskem
je ena izmed petih leta 1994 novoustanovljenih občin, ki so nekdaj spadale pod
skupno občino Kranj. Njena površina meri 79 km2 in ima 6402 prebivalcev, pri
čemer je gostota prebivalstva izrazito večja v južnem ravninskem delu občine,
poseljenost goratega dela občine pa je bistveno nižja. Občino sestavlja 21 vaških skupnosti.
Občina Cerklje na Gorenjskem sodi med lokalne skupnosti z jasno začrtanimi razvojnimi
smernicami. Pri svoji rasti in razvoju se opira na svoje ključne prednosti, ki so v naravnem in
kulturno ‐ zgodovinskem bogastvu krajev, prometni dostopnosti in v ljudeh, ki se prednosti
dobro zavedajo in imajo jasno razvojno vizijo. Prav umeščenost krajev med slikovita polja,
bistre vodotoke in planinske grebene daje iztočnico za to, da Cerklje na Gorenjskem svojo
prihodnost v veliki meri prepoznavajo v turistični ponudbi tudi za najbolj zahtevne
obiskovalce. Več o Občini Cerklje na Gorenjskem… (SK)


ODGOVOR MKGP GLEDE DDV

Na pobudo Delovne skupine za kmetijstvo, je SOS na MKGP naslovil pobudo o proučitvi
problematike glede DDV. Občine, katere želijo v svoj prostor umestiti velike namakalne
sisteme, so po javnem razpisu za ukrep 125, pod ukrep št. 2, ki ga razpisuje Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, po katerem je mogoče pridobiti javna sredstva, prišle do
težave, da DDV ni upravičen strošek ter si ga tako občine, kot tudi investitor, ne moreta
poračunati. SOS je predlagal, da država kot lastnik namakalnega sistema imenuje
pooblaščenega investitorja, kot začasnega lastnika osnovnih sredstev namakalnega sistema.
Le ta bi si potem lahko normalno obračunal vstopni DDV, kajti vstopni DDV si lahko
obračuna le lastnik osnovnega sredstva. MKGP v svojem odgovoru predlaga kot
najprimernejšega investitorja v izgradnjo velikega namakalnega sistema občino. Izgrajeni
namakalni sistem bo služil njenim občanom, kar bo doprineslo k razvoju občine. V primeru,
da bi bil investitor druga pravna oseba, bi se strošek DDV po vsej verjetnosti prenesel na
lastnike zemljišč, ker si ga investitor ne bi mogel povrniti. (SK)
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USTANOVLJENA DELOVNA SKUPINA ZA AVTORSKE PRAVICE

V skladu s sklepom Predsedstva Skupnosti občin Slovenije na 9. seji dne 03.12.2008, je bila v
okviru SOS ustanovljena Delovna skupina za avtorske pravice. Sekretariat Skupnosti občin
Slovenije je dne 18. decembra 2008 odprl postopek evidentiranja za članice oziroma člane v
Delovno skupino za avtorske pravice, katere naloga bo v sodelovanju s pristojnimi
ministrstvi in SAZAS‐om, na področju zaščite avtorskih pravic poiskati takšne rešitve, da
bodo avtorske pravice zaščitene, izvajanje zakonodaje pa za občine čim lažje. V postopku
evidentiranja je SOS prejel šest prijav: JOŽE KRANER, župan, Občina Cerkvenjak, MAJA
LUKAN LAPORNIK, podsekretar za pravne zadeve, Občina Logatec, NANA JAUK, vodja
oddelka za splošne zadeve, Občina Radovljica, NINA UKMAR, višja svetovalka za kulturo,
šport in projekte, Občina Sežana, MARIJAN KLEMENC, vodja referata za občo upravo, MO
Slovenj Gradec, ALENKA OBRUL, višja svetovalka za investicije, Občina Štore. V delovno
skupino je bilo imenovani vseh šest predlaganih članov. (SP)


POJASNILO MJU‐NAPREDOVANJA IN PREMESTITVE (20. ČLEN ZSPJS)

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo pojasnilo MJU v zvezi z izvajanjem novega
plačnega sistema, in sicer podrobnejše pojasnilo 20. člena ZSPJS glede napredovanja,
premestitev in novih zaposlitev, ker je bilo na Ministrstvo za javno upravo naslovljenih večje
število vprašanj, ki se nanašajo na uporabo prvega odstavka 20. člena ZSPJS. Podrobnejša
pojasnila si lahko preberete spodaj. (SP)
Pojasnilo MJU



PLAČE DIREKTORJEV V LETU 2009

Spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
123/08) so bile nujno potrebne zaradi vladnih ukrepov za ublažitev finančne krize in
napovedane gospodarske recesije. 12. člen predmetne uredbe je določal, da bodo direktorji
znesek osnovne plače prejeli šele s 1.1.2010. Dinamika doseganja osnovne plače je naslednja:
s 1.3.2006 so prejeli 98% osnovne plače (2‐odstotno zmanjšanje), s 1.1.2007 so prejeli 98,5%
osnovne plače (1,5‐odstotno zmanjšanje), s 1.1.2008 so prejeli 99% osnovne plače (1‐odstotno
zmanjšanje), s 1.1.2009 pa bi morali prejeti 99,5% osnovne plače (0,5‐odstotno zmanjšanje). V
skladu z ukrepi vlade bodo direktorji tudi po 1.1.2009 prejemali 99% osnovne plače (1‐
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odstotno zmanjšanje). Skratka to v praksi pomeni, da bodo direktorji v letu dobivali 99 %
osnovne plače, in ne 99.5 %, kar pomeni, da bodo prejemali za 0,5 % nižjo plačo (od osnovne)
kot je bilo predvideno pred sprejetjem zadnje spremembe uredbe. (SP)


SOS REŠILA USPOSABLJANJE OBČINSKIH 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, da bo 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. Iz Policijske akademije so nam danes sporočili, da bo usposabljanje
občinskih redarjev izvedeno. Usposabljanje se bo začelo 16. februarja 2009. Skupnost občin
Slovenije se kljub temu ne bo zadovoljila s tem usposabljanjem, saj je potrebno problematiko
izobraževanj trajno rešiti. Prihodnji teden se bodo seje predsedstva udeležili predstavniki
MNZ‐ja s katerimi se bodo člani predsedstva poizkušali rešiti problematiko usposabljanja v
prihodnosti. Vedno ne bo mogoče zagotoviti 20 oziroma 15 kandidatov za usposabljanja.
(MM).


ZAKLJUČNA KONFERENCA LOPES

29. in 30. januarja je na Ptuju potekala mednarodna konferenca »Lokalna partnerstva – pot
do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji. Na konferenci so bile predstavljene izkušnje držav
članic EU in primeru uspešnih projektov s področja zaposlovanja, spodbujanja podjetništva,
razvoja človeških virov in enakih možnosti. Udeleženci so se seznanili z uspešnimi pristopi k
črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) v državah članicah EU in v zaključku
konference povzeli priporočila za izboljšanje stanja v Sloveniji. Projekt LoPES, v katerem je
SOS sodeloval kot partner, je sofinanciran s sredstvi EU v okviru Programa skupnosti
PROGRESS, ter MDDSZ. Več o projektu najdete tukaj. (SK)
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MEDRESORSKA OBRAVNAVA


UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Ministrstvo za okolje in prostor je ne podlagi 9. člena novele Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 57/08), pripravilo predlog Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.
Besedilo predloga pravilnika se nahaja spodaj v priponki, zato vas prosimo, da nam
morebitne pripombe in predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si,
najkasneje do 04.02.2009.
Za vaše odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo. (SP)
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.


EVIDENCA CEST IN LASTNIŠTVO ‐ PROŠNJA ZA INFORMACIJE

Na prošnjo občine članice SOS iz Podravske regije, ki se je preko SOS na občine obrnila z
vprašanji ali ste v drugih občinah že izvedli analize o lastniški urejenosti cest, kakšni so
rezultati analize ter kolikšna je dolžina vseh cest v občini, smo že prejeli nekaj odgovorov.
Kot je znano predstavlja v občinah lastniško urejanje cest velike težave in tudi velik finančni
zalogaj. Med odgovori so tudi mnenja, da bi morala država z zakonom omogočiti, da
zemljišča ob cesti po zakonu preidejo v last občin in da se pri pristojnem ministrstvu poleg
pobude za povečanje finančnih sredstev poda tudi pobuda za enovito in hitrejšo rešitev.
Odgovore

občin,

na

zgoraj

zastavljena

vprašanja

še

vedno

pričakujemo

na

sasa@skupnostobcin.si. (SK)


VZOREC POGODBE ZA VODOVOD

Občine članice ponovno naprošamo, če lahko z občino članico SOS iz Gorenjske delijo 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. Od prejšnjega tedna smo prejeli le še nekaj dodatnih prošenj iz občin, da
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bi tak vzorec tudi same potrebovale, nismo pa prejeli niti enega vzorca pogodbe. Zato še
enkrat vljudno prosimo občine, da nam vzorec, če ga imate, posredujete na
sasa@skupnostobcin.si. (SK)
9. SEJA VLADE RS, 22.01.2009


SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V ORGANIH JAVNE UPRAVE

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.
Na predlog posameznih ministrstev novela uredbe vključuje organizacijske spremembe v
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvu za notranje zadeve in
Ministrstvu za zunanje zadeve. (Vir: Vlada, SP)


JAVNA SLUŽBA ORGANIZIRANJA TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o načinu izvajanja
gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo.
Sprejeta Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno
energijo je nadomestila dosedanjo uredbo. Uredba se je spremenila zaradi uskladitve z
novelo C Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), ki je na novo opredelila in prenesla
temelje ureditve dejavnosti gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
na zakonsko raven.
Posebno ureditev terja predvsem prenos izvajanja sheme podpor proizvajalcem električne
energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom iz sistemskih
operaterjev omrežji na organizatorja trga z električno energijo. Sprejem te uredbe je bil nujno
potreben, da lahko Center za podpore kot notranja organizacijska enota organizatorja trga z
električno energijo začne izvajati navedeno podporno shemo. S to uredbo natančneje ureja
tudi izvajanje sheme podpor proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov in v
soproizvodnji z visokim izkoristkom. Ta dejavnost, po novem imenovana dejavnost Centra
za podpore, se je z novelo C Energetskega zakona prenesla v izvajanje iz sistemskih
operaterjev omrežji na organizatorja trga z električno energijo, ki jo bo slednji izvajal v
posebni notranji organizacijski enoti. Za začetek izvajanja dejavnosti Centra za podpore s
strani organizatorja trga je bilo tako sprejetje predlagane uredbe nujno potrebno, saj uredba
ne le podrobneje ureja izvajanje dejavnosti centra za podpore, temveč je tudi koncesijski akt,
ki je podlaga za izvajanje gospodarske javne službe v spremenjenem obsegu. (Vir: Vlada, SP)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV


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!


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
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(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)


05.02. / SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V OR

V četrtek 5. Februarja se bo v prostorih SVEZ‐a (Službe vlade za evropske zadeve) sestala
slovenska delegacija v Odboru regij. Na sestanku se bo delegacija seznanila s stališči vlade
RS na točke dnevnega reda 78. Plenarnega zasedanja Odbora regij. 78. Plenarno zasedanje se
bo odvijalo od 11. do 13. februarja v Bruslju.


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
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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/pležuhi (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)
NOVIČKE DRUGIH


PRIROČNIK
ZA
PRIJAVITELJE
PROJEKTOV
EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

NA

PODROČJU

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala e‐Priročnik za
prijavitelje projektov na področju Evropskega socialnega sklada, ki bo v pomoč tako
prijaviteljem kot izvajalcem projektov. Vsebina priročnika je razdeljena na posamezna
tematska področja, koristna za vse, ki se srečujete z Evropskim socialnim skladom. Uvodoma
se boste seznanili s pojmom evropske regionalne politike, zgodovino njenega razvoja,
njenimi cilji ter instrumenti za izvajanje teh. Posebej so poudarjeni tudi instrumenti
regionalne politike v Sloveniji. Opisana so temeljna načela Evropskega socialnega sklada v
Sloveniji v programskem obdobju 2007‐2013. Prikazano je izvajanje Evropskega socialnega
sklada v programskem obdobju 2007‐2013 in primerjava s preteklim programskim obdobjem
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2004‐2006. Jedro priročnika predstavlja poglavje o projektnem managementu ali učinkovitem
upravljanju projektov na področju Evropskega socialnega sklada. Zaključni del priročnika pa
predstavlja poglavje z uspešnimi primeri projektov, sofinanciranih iz Evropskega socialnega
sklada, ter slovarček izrazov s tega področja. (SK)


OBJAVLJENA STA DVA NOVA RAZPISA IZ PODROČJA KMETIJSTVA

MKGP in prehrano je 23.1.2009 v okviru Programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2007 –
2013 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis »Dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva in
hmeljarstva, za leto 2009« in javni razpis »Dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij«. V okviru
prvo omenjenega razpisa je upravičencem na voljo 8 mio EUR, v okviru drugega pa 12 mio
EUR. Za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je v celotne programskem
obdobju 2007 ‐ 2013 namenjenih dobrih 82 mio EUR. Javna razpisa sta odprta do porabe
sredstev. Objava informacije o zaprtju razpisov bo objavljena na spletnih straneh ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več informacij najdete tukaj. (SK)


VABILO K SODELOVANJU NA EVROPSI PROJEKT

Slovenska tiskovna agencija vas vabi k sodelovanju pri projektu Evropske komisije
ʺEuropean Destinations of ExcelleNceʺ (EDEN). Izbirni postopek na državni ravni bo v
skladu z evropskimi usmeritvami letos izvedlo 21 evropskih držav (med njimi tudi
Slovenija) in izbralo eno destinacijo, ki ji bo podeljen naziv ʺEvropska destinacija
odličnostiʺ 2009. Tako se bo Dolini Soče, ki je lani pridobila ta prestižni naziv, v letu 2009
pridružila nova evropska destinacija odličnosti.
Tema projekta v letu 2009 je TURIZEM IN VAROVANA OBMOČJA. Cilj letošnjega
projekta pa je nagraditi destinacijo, ki deluje v varovanem območju in/ali meji na
varovano območje in je razvila uspešne turistične produkte, ki prispevajo k ohranjanju
narave ter hkrati zadovoljujejo interese lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.
Pogoji
sodelovanja
in
razpisni
obrazci
so
dostopni
na
spletni
strani
www.slovenia.info/EDEN2009. Prijavitelj destinacije za izbor »Evropske destinacije
odličnosti« 2009 je občina v skladu z razpisnimi pogoji, prednost pri izboru pa imajo
turistične destinacije, kjer sodeluje večje število občin.
Prijave, ki vsebujejo obrazec Prijava za izbor, obrazec Izjava občine o sodelovanju (za vsako
sodelujočo občino), obrazec Izjava o sodelovanju institucije, ki upravlja z varovanim
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območjem (če taka institucija obstaja) in izpolnjen Vprašalnik za prijavo na razpis morajo
prispeti na naslov Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, v tiskani
in elektronski obliki (Wordov dokument, doc. na CD‐ju) do 3. marca 2008, do 12.00 ure s
pripisom >Prijava na projekt EDEN Slovenija 2009 ‐ ne odpiraj
STO bo za vse zainteresirane destinacije organizirala dva informativna dneva, in sicer:
‐ 3. februarja 2009 ob 12.30 uri v Mariboru (Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, II. nadstropje, dvorana generala Rudolfa Maistra) in
‐ 5. februarja 2009 ob 9.30 uri v Ljubljani (Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156,
Ljubljana,
stavba
WTC,
5.
nadstropje,
Sejna
soba).
Dodatne informacije so vam na voljo na:
spletni strani: www.slovenia.info/EDEN2009
telefonski številki: 01 5891 860
elektronskem naslovu: masa.puklavec@slovenia.info

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



JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PROJEKTOV, KI
S SVOJO VSEBINO ZAGOTAVLJAJO PROMOCIJO VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA

Predmet razpisa: predlogi promocijskih projektov, to je priprava dogodkov in promocijskih
gradiv, ki so s svojo vsebino vezani na vzgojo in izobraževanje.
Upravičeni stroški: Promocijske aktivnosti
Upravičenci: posamezniki, društva, zveze društev, ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi, če
niso ustanovljeni z namenom pridobivanja dobička
Rok za oddajo: 24. februar 2009 do 13.00 ure. 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.
12
Tedenske novice SOS / 26‐30.01.2009
Št. 4

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,
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 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.
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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
SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV
AKCIJ
INFORMIRANJA IN PROMOCIJE KMETIJSKIH PROIZVODOV NA
NOTRANJEM TRGU EU

Predmet razpisa: sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov v tretjih državah/na notranjem trgu.
Upravičeni stroški: programi akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede na svojo organiziranost
in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na
nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki
Sloveniji
Rok za oddajo: 31.03.2009 za tretje države in 30.11.2009 za notranji trg. Več info TUKAJ.
DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE


TRGOVANJE Z IZPUSTI CO2 BO IMELO POMEMBNO MESTO V BOJU
PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM.
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Komisija je pred začetkom mednarodnih pogovorov o podnebnih spremembah objavila
sporočilo, v katerem je predstavila svoje stališče in opozorila, da se bodo stroški
obvladovanja globalnega segrevanja z leti verjetno strmo povzpeli in svetovni proračun do
leta 2020 obremenili z dodatnimi 175 milijardami EUR. Več kot polovico teh sredstev bodo
potrebovale države v razvoju, kot sta Kitajska in Indija. Evropska unija in druge gospodarske
velesile bi morale pomagati poravnati stroške pri zmanjševanju izpustov toplogrednih
plinov v državah v razvoju. Sporočilo omenja več možnosti, kako povečati mednarodno
financiranje, in med drugim predvideva, da bi države prispevale glede na svoj dohodek in
raven izpustov. Med možnostmi je tudi trgovanje z izpusti CO2. V zameno bi vse države v
razvoju razen najrevnejših morale sprejeti razvojne strategije, s katerimi bi omejile
proizvodnjo toplogrednih plinov in zmanjšale izpuste. S temi strategijami bi morale tudi
preprečiti izginjanje tropskega gozda, saj drevesa in rastline vsrkavajo ogljikov dioksid. EU
se je doma s podnebnimi spremembami že spoprijela s smelimi ukrepi, predvsem z
zmanjševanjem izpustov. Uspešnost ukrepov želi predstaviti tudi na decembrski konferenci
v Kobenhavnu. Konferenco organizirajo Združeni narodi, na njej pa naj bi sklenili nov in še
zahtevnejši svetovni sporazum o boju proti podnebnim spremembam. Sedanji Kjotski
protokol bo namreč konec leta 2012 prenehal veljati. EU bo države v razvoju poskusila
prepričati, da bi do leta 2020 zmanjšale izpuste toplogrednih plinov za 30 % (v primerjavi z
ravnijo leta 1990). Prispevek posamezne države bi se določil po dohodku države, številu
prebivalstva, ravni izpustov in dosedanjih prizadevanjih za zmanjšanje izpustov.
Izpolnjevanje sporazuma bi bilo treba nadzorovati in pravno uveljavljati. Celotni članek si
lahko preberete tukaj. (Vir: EK)


PREMALO PRESEJALNIH PREGLEDOV ZA ODKRIVANJE RAKA

Delež ljudi, zajetih v presejalne preglede za ugotavljanje raka v državah EU, je za več kot
polovico manjši, kot je priporočeno, zato se bo brez ustreznih ukrepov umrljivost verjetno
povečala. Leta 2003 so evropski ministri za zdravje priporočili, da vlade držav članic uvedejo
obširne programe presejanja za posameznike z visokim tveganjem za nastanek raka zaradi
genetskih dejavnikov, starosti in spola. Priporočila je upoštevalo dvaindvajset držav, 15 jih je
uvedlo presejalne programe za raka na materničnem vratu in 12 za raka na debelem črevesu
in danki. Ti dve vrsti raka se lahko odkrijeta s sorazmerno natančnimi in enostavnimi
postopki, kot sta bris materničnega vratu (test Pap) in mamografija. Ministri so priporočili,
naj vsakoletni pregledi zajamejo 125 milijonov ljudi iz različnih ciljnih skupin. Nedavna
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raziskava EU pa je pokazala, da se dejansko izvede le približno 51 milijonov pregledov letno
oziroma 41% želenega števila. Manj kot polovica teh pregledov se izvede na priporočen
način. Vsaka tretja smrt zaradi raka pri ženskah je posledica raka dojke, raka na debelem
črevesu in danki ali raka materničnega vratu. Umrljivost zaradi raka na debelem črevesu in
danki pri moških je 11‐odstotna. Evropsko prebivalstvo se stara, zato se bo ta delež še
povečal, če države ne bodo sprejele preventivnih ukrepov. Pri približno 3,2 milijona od 500
milijonov prebivalcev Evrope ugotovijo raka, ki je takoj za boleznimi ožilja najpogostejši
vzrok smrti. Pri ženskah je delež raka dojk v EU 30‐odstoten, kar je veliko več kot delež raka
na debelem črevesju in danki (13 %) ter raka na materničnem vratu (3 %). Pri moških je med
rakavimi obolenji delež raka na debelem črevesu in danki 13‐odstoten. Celotni članek si
lahko preberete na spletni strani Evropske komisije (vir:EK).
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