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Sestanek koordinatorjev NALAS‐a

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE



PLAČE ŽUPANOV

Skupnost občin Slovenije pripravlja pisno stališče za Vlado RS glede znižanja plač
funkcionarjem, s tem tudi županjam in županov. Na skupnosti razumemo prizadevanja
Vlade za iskanje rešitev iz krize, vendar pričakujemo ob tem spoštovanje demokratičnih
standardov in principov. Prav tako pa tudi pričakujemo, da se bo vlada zavedala
neustreznega plačnega položaja županj in županov in da ni mogoče izenačevati vseh funkcij.
Pomanjkanje dialoga s tistimi, ki jih predmetni zakon direktno zadeva je nesprejemljivo.
Predsednika vlade bo skupnost občin zato pozvala k dialogu s pričakovanjem bolj
demokratičnih in z lokalno samoupravo usklajenih rešitev, saj je tudi županjam in županom,
ki se dnevno soočajo z vedno večjim številom nezaposlenih v svojih lokalnih okoljih, v
velikem interesu prispevati k celovitim rešitvam. (SK)
1
Tedenske novice SOS / 09. do 13. februar 2009
Št. 6



NOVE OBVEZNOSTI ZA OBČINE

V letu 2008 je prišlo do določenih sprememb v nekaterih zakonskih in podzakonskih
predpisih, kar je občinam povzročilo dodatne finančne obveznosti, ki v letu 2007 še niso bile
predvidene in pri izračunu povprečnine za leti 2009 in 2010 niso upoštevane. Trenutno
potekajo intenzivna pogajanja za določitev višine povprečnine za leto 2009. V skladu z
aktualnostjo problematike je Predsedstvo skupnosti občin Slovenije na 10. seji, dne
04.02.2009, na Ptuju obravnavalo predmetno problematiko. Seje se je udeležil tudi
predstavnik Ministrstva za finance iz Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti.
Slednji je pojasnil, da je Ministrstvo za finance pozvalo vsa ministrstva k predložitvi
podatkov ali so bile na občine s sprejemom novih zakonskih in podzakonskih predpisov,
prenešene nove naloge oziroma ali so bile na podlagi sprejetih predpisov v letu 2008
povečane finančne obveznosti za občine. Z izjemo Ministrstva za okolje in prostor, so vsa
ministrstva odgovorila, da novih nalog s sprejemom novih zakonskih in podzakonskih
predpisov niso prenašala na lokalno raven. Na podlagi opravljene analize na Skupnosti
občin Slovenije ugotavljamo, da so bile z letom 2008 na občine prenesene dodatne finančne
obveznosti iz različnih naslovov. Prav tako je omenjeno dejstvo potrdil tudi omenjeni
predstavnik Ministrstva za finance. V skladu z navedenimi dejstvi je Skupnost občin
Slovenije pozvala vsa ministrstva, da v prihodnosti, ob pripravljanju ter sprejemanju novih
zakonskih in podzakonskih predpisov v svoji pristojnosti, natančno preučijo ter opredelijo
predvidene finančne obveznosti za občine. (SP)


NADOMESTILO ZARADI RABE HIDROELEKTRARN NA REKI DRAVI

Agencija RS za okolje in prostor (agencija) je na Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje,
posredovala dopis št. 35502‐80/2007‐14, z dne 13.02.2008 v zvezi z odstopom v reševanje
glede zavrnitve računov za plačilo enkratnega nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi
hidroelektrarn na reki Dravi na območju občin s strani Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.
Upravičenke do nadomestila za omejeno rabo prostora so občine iz 12.a člena Uredbe o
koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 26/03,
101/03 ,88/04, 118/05, 124/06 in 1/08) in novonastala občina Cirkulane. Holding slovenske
elektrarne d.o.o. je račune zavrnil.
Glede na to, da je od omenjenega dopisa minilo leto dni in da je na 10. seji Predsedstva
Skupnosti občin Slovenije na Ptuju, dne 04.02.2009, bila omenjena problematika ponovno
izpostavljena, je sekretariat SOS Ministrstvu za okolje in prostor posredoval poziv za
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poročilo kaj je bilo storjeno v zvezi s predmetno problematiko, saj se občine nenehno soočajo
s finančnimi težavami in jim vsak izpad predvidevanega prihodka predstavlja oviro pri
uresničevanju javnega interesa. (SP)


IZOBRAŽEVANJE REDARJEV

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na 10. Seji, na Ptuju, dne 04.02.2009 obravnavalo
problematiko izobraževanja redarjev, predvsem v zvezi s problemi, ki so se pred kratkim
pojavili v zvezi z organizacijo izobraževanja redarjev. Na seji je bil prisoten tudi predstavnik
Ministrstva za notranje zadeve, Zdravko Mele, ki je v zvezi s predmetno problematiko
pojasnil da v prihodnje bo zagotovljeno usposabljanje redarjev 1 krat letno, da pa so na
ministrstvu pripravljeni na predloge občin glede termina usposabljanja. V daljši razpravi o
problematiki bodočega izobraževanja redarjev je bilo dogovorjeno, da bi bilo najbolj
primerno, da se izobraževanja organizira enkrat letno v mesecu septembru, kar bi omogočilo
občinam, da se v skladu z vsemi obveznostmi, ki jih spremljajo skozi koledarsko leto,
primerno organizirajo. V nadaljevanju je večina članov predsedstva poudarila, da se ne
strinja z zakonsko ureditvijo v zvezi z usposabljanjem bivših policistov, katerim se ne prizna
usposabljanje za občinske redarje ob prehodu v službo občinskega redarstva. Poleg tega
povzroča obveznost izobraževanje bivših policistov nepotrebne dodatne stroške za občine,
katerim je v zadnjem času bilo na »pleča« položenih večje število dodatnih obveznosti ter
stroškov povezanih z njimi. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije meni, da zakonodaja na
področju strokovnega usposabljanja redarjev ni ustrezna, predvsem kar se tiče strokovnega
usposabljanja bivših policistov, ki so prestopili v službo občinskih redarjev, zato je Skupnost
občin Slovenije pozvala Ministrstvo z notranje zadeve, da pristopi k spremembi zakonodaje
v zvezi s strokovnim usposabljanjem redarjev za bivše policiste. (SP)


VZOREC ODLOKA PO 6. ČLENU ZGO‐1

Dne 13.1.2009 je na strokovnem posvetu, ki ga je organiziral Direktorat za prostor z
Ministrstva za okolje in prostor, bila poleg drugih vsebin, podana predstavitev osnutka
odloka glede pogojev za začetek vzdrževanja objekta na osnovi 6. člena Zakona o graditvi
objektov. Navedeno je bilo, da bodo občine kmalu tak osnutek prejele.

V zvezi z vzorcem

odloka po 6. členu ZGO‐1 vam sporočamo, da se je Ministrstvo za okolje in prostor odzvalo
na prošnje občin, da pripravi vzorce občinskih odlokov in dodatna pojasnila za ukrepanje
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občine po 6. členu ZGO‐1. S tem namenom je bila ustanovljena delovna skupina, sestavljena
iz predstavnikov občin in ministrstva. Vzorci občinskih odlokov in priporočila občinam v
zvezi z izvajanjem 6. člena ZGO‐1, katerih priprava je v zaključni fazi, bodo dokončani in
posredovani občinam v kratkem, predvidoma še v mesecu februarju. Istočasno bodo tudi
objavljeni na spletnih straneh MOP. (SP)


ODPOVED POSVETA ʺVSE O POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z
DELOM, POTNEM NALOGU TER DNEVNICAHʺ!

Sporočamo vam, da delovni posvet »VSE O POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z
DELOM, POTNEM NALOGU TER DNEVNICAH«, predviden za torek, dne 17.02.2009, v
Domžalah, odpade in je prestavljen na nedoločen čas v mesecu aprilu. Dospele prijavnice
bodo stornirane, zato vas prosimo, da se, v kolikor se boste udeležili posveta v aprilu,
ponovno prijavite.
Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo. Sekretariat SOS


GRADIVA S KONFERENCE LOPES

29. in 30. januarja 2009 je na Ptuju potekala mednarodna konferenca
»Lokalna partnerstva – pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji«. Na
konferenci so bile predstavljene izkušnje držav članic EU in primeri
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 je sofinanciran
s sredstvi Evropske unije v okviru Programa skupnosti PROGRESS ter Ministrstva RS za
delo, družino in socialne zadeve. Gradiva so dostopna na spletni strani SOS. (SK)


PUBLIKACIJA O MLADIH Z MLADIMI

Mladi. Kdo sploh so mladi??? Kako jih motivirati? Kako vključiti mlade v lokalno okolje?
Kako izgleda začetek partnerstva z mladimi v lokalnem okolju... In kaj ima s tem mladinsko
delo in mladinska politika? Vse to je le del vsebine publikacije O mladih z mladimi.
Publikacija je nastala v sklopu projekta nacionalnega srečanja >>O mladih z mladimi<<, ki je
potekalo lansko leto v organizaciji Mreže MaMa, mreže mladinskih centrov Slovenije, v
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partnerstvu s Skupnostjo občin Slovenije, Urada RS za mladino ter ob sofinanciranju
Programa Mladi v akciji. Vabimo vas, da si kratko predstavitev publikacije kot tudi celotno
publikacijo v e‐obliki ogledate na tej povezavi, Mreža Mama, pa vam z veseljem posreduje
tudi brezplačen izvod, če jim na e‐naslov: info@mreza‐mama.si sporočite vaš popolni poštni
naslov. (SK)


NOVELIRAN VODNIK PO PROGRAMU EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Objavljena je nova, slovenska različica Vodnika po programu Evropa za državljane, ki velja
od 1. januarja 2009. Kaj je program Evropa za državljane? Evropski parlament in Svet sta s
Sklepom št. 1904/2006/ES z dne 12. decembra 2006 sprejela „program Evropa za državljane“
za obdobje 2007–2013, ki vzpostavlja pravni okvir za podporo raznolikih dejavnosti in
organizacij, ki spodbujajo „aktivno evropsko državljanstvo“ ter s tem udeležbo državljanov
in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Program bo trajal od leta
2007 do leta 2013. Več… (SK)
12. SEJA VLADE RS, 12.02.2009



ZAČASNO ZNIŽANJE PLAČ FUNKCIONARJEV

Vlada RS je sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev in se odločila,
da državnemu zboru predlaga, da predlog zakona obravnava na izredni seji in ga sprejme po
nujnem postopku.
S predlaganim zakonom se znižuje plače plačne skupine A (funkcionarji), ki je urejena v
Prilogi 3 ZSPJS, razen plače predsednika Državnega zbora, podpredsednikov Državnega
zbora, poslancev in generalnega sekretarja Državnega zbora, ki jih bo urejal poseben zakon.
Predloženi zakon znižuje plače funkcionarjev tako, da se jim od plače odšteje znesek v višini
4% njihove osnovne plače. Na ta način se ohranijo plačna razmerja med vsemi funkcionarji v
enakem razmerju, kot so določena v veljavnem zakonu. Ker so funkcionarji nekaterih vej
oblasti zaradi zaostrenih gospodarskih in finančnih razmer svoje plače že znižali za en plačni
razred je po mnenju vlade predlog zakona primeren in uravnotežen. Predlagani varčevalni
ukrepi so začasne narave, za obdobje dvanajst mesecev od začetka uporabe predlaganega
zakona.
Vlada predlaga znižanje funkcionarskih plač zaradi zagotovitve stabilnosti javnih financ v
letu 2009. Predlagana sprememba je po njeni oceni v razumnem sorazmerju z zasledovanim
ustavno dopustnim ciljem. Pri ustavnosodni presoji Zakona o ukinitvi pravice do regresa za
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letni dopust (Odločba U‐I‐260/98 z dne 09.11.2000) je Ustavno sodišče že zapisalo, da so
varčevalni ukrepi kot del ekonomske politike države (zmanjšanje obsega javnih financ
oziroma njihova uskladitev z realnimi možnostmi) dopustni.
Poglavitna rešitev predlaganega zakona je znižanje plač vsem funkcionarjem za obdobje
dvanajstih mesecev od uveljavitve predlaganega zakona. Ocenjeno znižanje plač
funkcionarjev bo na letni ravni za 1.690 funkcionarjev za obdobje dvanajstih mesecev od
uveljavitve zakona znašalo 2.51 mio EUR bruto/bruto, od tega za 83 funkcionarjev drugih
državnih organov 182.600 EUR, za 34 funkcionarjev izvršilne veje oblasti 86.400 EUR, za
1.345 pravosodnih funkcionarjev 1.930.500 EUR in za 228 županov in podžupanov 312.300
EUR. (Vir: Vlada, SP)


PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Informacijo o modificiranem predlogu Dogovora o
ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer
za obdobje 2009‐2010. Vlada je pooblastila ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs in
ministra za finance dr. Franca Križaniča, da se kot pooblaščena vladna pogajalca pogajata z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in da z njimi skleneta in podpišeta Dogovor o
ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer
za obdobje 2009–2010.
Predlogi vladne strani se nanašajo na potrebne spremembe členov Kolektivne pogodbe za
javni sektor, pri čemer so ocenjeni vsi finančni učinki. Spremembe členov se nanašajo na
naslednje vsebinske sklope:
1.
Odprava pomanjkljivosti (anomalij) v Kolektivni pogodbi za javni sektor uvrstitev
orientacijskih delovnih mest v plačne razrede, dodatki
2.
uskladitev osnovnih plač z inflacijo
3.
regres za letni dopust
4.
redno delovno uspešnost in
5.
na odpravo dinamike plačnih nesorazmerij. (Vir: Vlada, SP)


STANJE POVRŠINSKIH VODA

Vlada RS je izdala Uredbo o stanju površinskih voda. Zakon o vodah in Zakon o varstvu
okolja določata, da vlada določi standarde kakovosti okolja in merila občutljivosti, ranljivosti
ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja razvrščajo
v razrede ali stopnje.
Z uredbo so določeni standardi kakovosti okolja in razredi kemijskega in ekološkega stanja
površinskih voda. Določena so tudi merila za razvrščanje vodnih teles površinskih voda v
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razrede, in sicer v dva razreda kemijskega stanja, ki je lahko dobro ali slabo, ter v pet
razredov ekološkega stanja, ki je lahko zelo dobro, dobro, zmerno, slabo ali zelo slabo,
oziroma ekološkega potenciala, ki je lahko največji, dober, zmeren, slab ali zelo slab. Prav
tako je določen seznam parametrov kemijskega stanja, ki vsebuje prednostne in prednostne
nevarne snovi, določeni pa so tudi posamezni biološki, kemijski in splošni fizikalno‐kemijski
ter hidromorfološki elementi ekološkega stanja. Za posamezne elemente so določeni tudi
parametri oziroma metrike za vrednotenje s temi elementi, za biološke elemente pa so
opredeljene tudi obremenitve, na katere so posamezne metrike občutljive.
V uredbi so določene tudi dodatne zahteve glede vodnih teles površinskih voda ali njihovih
delov, ki segajo na območja, kjer se odvzema voda za oskrbo s pitno vodo, ali na posebna
varstvena območja.(Vir: Vlada, SP)
NAPOVEDNIK DOGODKOV


18.02. / POSVET OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

V sredo, 18.02. bo v Velenju potekal delovni posvet na temo »Obvezno zdravstveno
zavarovanje p novi zakonodaji«. Glede na to,

da pri izvajanju novele Zakona o

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 76/2008)

ter

Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za
prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS št. 126/2008) prihaja do pogostih
težav in nejasnosti, vam bodo predstavniki Ministrstva za zdravje na tem delovnem posvetu
podrobneje predstavili omenjena predpisa ter odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z
izvajanjem zakonskih ter podzakonskih določil. Na posvetu, bodo s strani predstavnikov
Ministrstva za zdravje podrobneje predstavljeni naslednji vsebinski sklopi:
1. Predstavitev sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, pomembnih za občine (Uradni list RS št. 76/2008);
2. Predstavitev Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in
premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS
št. 126/2008) ;
3. Izvedba revizije podatkov v skladu z novostmi – smernice in napotki ministrstva;
4. Razprava ‐ vprašanja predstavnikov občin in odgovori predstavnikov ministrstva.
(SP)
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19‐20.2. SESTANEK KOORDINATORJEV NALASA

V četrtek in v petek se bo predstavnica Skupnosti občin Slovenije udeležila sestanka
koordinatorjev mreže NALAS (Network of Local Authorities of Sauth‐East Europe). Na
sestanku koordinatorjev bo predstavnica Skupnosti predlagala ustanovitev delovne skupine
za turizem. Z donatorskimi sredstvi bi lahko pomagali državam članicam v mreži NALAS
pri razvoju strategije za razvoj turizma. Tega imajo lokalne skupnosti v Sloveniji narejenega
in dobro deluje. Podobno storitev bi želele uvesti lokalne skupnosti članice druženj v
NALAS‐u podobno strategijo, pri čem pa jim lahko Skupnost občin pomaga.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI



JAVNI RAZPIS MANUNET 3

Predmet razpisa: sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij in
strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti, s ciljem povečati
konkurenčnost Evropske predelovalne industrije
Upravičeni stroški: V višini 40% za velika podjetja in univerze, 50 % za srednja podjetja in 60
% za mala podjetja:


stroški osebja, raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje, ki je zaposleno
izključno za raziskovalno dejavnost;



stroški instrumentov, opreme in zemlje ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in
stalno za raziskovalno dejavnost (Nakup opreme ni upravičen strošek, upravičen
strošek je le amortizacija). V primeru, da prijavitelj uveljavlja strošek amortizacije
opreme, mora k zahtevku za izplačilo priložiti račun o nakupu opreme iz katerega je
razvidna vrednost nakupa in računovodske izkaze o obračunu amortizacije.),
upravičen strošek v tej kategoriji je tudi material za morebitno izdelavo prototipov;



stroški svetovanja in drugih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno
dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, ki so kupljeni iz
zunanjih virov, s strani podjetja;



režijski stroški in ostali stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti (npr. stroški materialov, energentov in podobno), ki so nastali neposredno
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kot rezultat raziskovalne dejavnosti in ne smejo skupaj presegati 20% ostalih stroškov
projekta.
Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije
(fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi), s sedežem v Republiki Sloveniji
Rok za oddajo: 22.6.2009. Več info TUKAJ.


JAVNI RAZPIS ZA PREDLOGE USTANOVITVE DELOVNIH SKUPIN V
OKVIRU PROGRAMA URBACT II. / CALL FOR PROPOSALS FOR THE
CREATION OF A WORKING GROUP ON THE IMPLEMENTATION OF
THE LEIPZIG CHARTER

Predmet razpisa: okrepiti sodelovanje na področju integriranja politik za razvoj urbanih
področij v okviru naslednjih sektorjev: lokalni razvoj, okolje, javni management, urbanizem,
izobraževanje, usposabljanje, gospodarstvo, finance, usposabljanje.
Upravičenci: lokalne in regionalne oblasti, univerze, raziskovalni centri
Rok za oddajo: 21. 3. 2009. Več info TUKAJ.


JAVNI RAZPIS V OKVIRU PROGRAMA EUROPEAN REFUGEE FUND
2008‐2013 ‐ COMMUNITY ACTIONS

Predmet razpisa: podpora akcijam, ki prispevajo k realizaciji ciljev Evropskega sklada za
begunce
Upravičenci: administrativne službe, države, lokalne in regionalne oblasti, agencije,
zbornice, združenja, razvojne nevladne organizacije, univerze
Upravičeni stroški: akcije, ki prispevajo k realizaciji ciljev Evropskega sklada za begunce
Roki za oddajo: 23. 3. 2009. Več info TUKAJ.


JAVNI RAZPIS V OKVIRU PROGRAMA INDUSTRIAL RELATIONS AND
SOCIAL DIALOGUE

Predmet razpisa: izboljšati socialni dialog in industrijske odnose v letu 2009.
Upravičenci: administrativne službe, lokalne in regionalne oblasti, države, agencije,
zbornice, združenja, sindikati, raziskovalni centri, univerze
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Upravičeni stroški: dejavnosti na naslednjih področjih: socialne zadeve, industrija,
zaposlovanje
Rok za oddajo: 2. 3. 2009, 1. 9. 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.

NOVIČKE DRUGIH



RAZPIS ZA EVROPSKO PRESTOLNICO MLADIH 2011

Obveščamo vas o razpisu za Evropsko prestolnico mladih 2011, na katerega se lahko
prijavijo občine iz držav članic EU in/ali Sveta Evropa. Naziv Evropska prestolnica mladih
daje evropskim mestom priložnost, da pripravijo program za eno leto, s katerim pomagajo
krepiti vlogo in položaj mladih. Rok za prijavo je 14. april 2009. Celoten razpis najdete na
naslednji povezavi: http://www.youthforum.org/ (SK)


POBUDE ZA SOLIDARNOST IN VZAJEMNO POMOČ V FINANČNI KRIZI

V informacijskem uradu Sveta Evrope v Ljubljani je v torek, 10.2.2009 potekala razprava na
temo Postanimo boljši ljudje!, predstavljene pa so bile pobude za solidarnost in vzajemno
pomoč, ki so v času finančne krize še posebej dragocene. Evropska SOS zadruga in
Slovenska filantropija – Center za promocijo prostovoljstva sta prikazala konkretna primera
dobre prakse, ki sta dokaz, da v naši družbi vsak lahko prispeva k uveljavljanju človekovih
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pravic, k rešitvam v kriznih situacijah, k iskreni, sočloveški pomoči. Projekt SOS trgovin in
socialnih podjetij, ki jih bo Evropska SOS zadruga iz Murske Sobote s podporo donatorjev in
partnerjev v kratkem začela odpirati po vsej Sloveniji. »Cilj SOS trgovin ni le zagotovitev
cenejših prehrambenih izdelkov za najbolj ogrožene, temveč tudi vlaganje presežka sredstev
v nova delovna mesta za težje zaposljive, je povedal Alan Jurakovič, predsednik uprave
Evropske SOS zadruge. Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije je spregovorila o
projektu medgeneracijske solidarnosti, ki bo jeseni letos zaživel v t.i. »Hiši Sadeži družbe« v
Murski Soboti. Le‐ta bo namenjen aktivnemu prostovoljskemu medgeneracijskemu
srečevanju, skupnemu ustvarjanju, vzajemnemu sodelovanju in izmenjavi izkušenj med
generacijami. Hkrati pa bo prispeval k lokalnemu in regionalnemu razvoju, senzibiliziral
posameznike za solidarnost med generacijami in vzpostavljal strpnejšo in odgovornejšo
družbo, ki bo nudila prostor in spodbujala prostovoljstvo. SOS trgovine se bodo v Ljubljani,
Mariboru in Murski Soboti odprle v začetku marca, predvidoma do konca maja pa še v
Dokležeju, Novem mestu in Trebnjem. Hiša Sadeži družbe bo v Murski Soboti odprla svoja
vrata septembra letos. (SK)


RAZVIJANJE ČEZMEJNE EREGIJE,

Sekretariat SOS je prejel zapis o sestanku z veleposlanicami nordijskih držav, ki je bil 3.
februarja 2009. Razprava na sestanku je bila v zvezi z oblikovanjem prednostnih usmeritev
čezmejnih »e« projektov v Sloveniji, ki ga je 8. januarja 2009 organiziral mag. Matjaž Janša,
generalni direktor, Direktorat za elektronske komunikacije, Ministrstva za gospodarstvo. Na
sestanku so predstavniki Slovenije v razpravi poudarili interes za sodelovanje z
organizacijami ‐ podjetji, vladnimi organizacijami in univerzami v nordijskih državah na
naslednjih področjih: IKT poslovna omrežja, e‐zdravje, e‐vključenost, prostorski podatki in
storitve, transport, e‐računi, razpoložljivost podatkov v zvezi z nesrečami, e‐odzivanje na
nesreče, e‐sporočilo o avtomobilski nesreči. Veleposlanice Danske, Finske, Norveške in
Švedske bodo o sestanku obvestile inštitucije v svoji državi. Predlagale bodo organiziranje
srečanj zainteresiranih predstavnikov organizacij nordijskih držav in Slovenije. (SK)
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KREPITEV
PRAKSE

KADROV

V

OBČINSKIH

UPRAVAH

–

PRIMER

DOBRE

Predstavljamo primer dobre prakse iz Velike Britanije. Video reklamni spot z naslovom
»graditi zid«, v produkciji Improvement and Development Agency (IDeA), je prejel nagrado
»najboljše delo leta«, v posebnem tekmovanju za najboljše oglase za delo (2008 RAD Award
winners). Video opisuje projekt, ki ga je izvajal Josh McDonald, zaposlen v mestni upravi
Leedsa in je del kampanje za kadrovsko krepitev Nacionalnega diplomantsko razvojnega
programa (NGDP). Pritegnil je več kot 2000 prijav za delo, 15 odstotkov več kot vlog kot v
obdobju 2007/08. »Želimo promovirati program ambicioznim diplomantom, jim pokazati
vrednote ki jih prinaša kariera v lokalni skupnosti – za njih osebno in za lokalno
prebivalstvo, kateremu je delo namenjeno. To sporočilo smo želeli komunicirati s
potencialnimi kandidati na inovativen in privlačen način.« je povedal Malcolm Craig, NGDP
manager. (SK)


12. PODKRIMSKI PUSTNI KARNEVAL

V soboto 21. februarja 2009 bo na Igu že tradicionalni pustni karneval. Pričeli bomo že ob
11.00 uri, ko vam bo Anita v šotoru pred občino Ig poslikala masko na obraz, ob 12.30 uri pa
bo zabaval staro in mlado take z maskam in take brez mask čarodej Jole Cole, ob 14.00 uri pa
se prične velika pustna povorka. Sodeluje preko 800 domačih in gostujočih mask. V povorko
so vključeni prizori iz skoraj vseh društev, ki delujejo v občini Ig in osnovnošolci Ponovno
smo zbudili Podkrimskega moža, ki nas bo obiskal, tudi Mostiščarji so se vrnili,stalnica je
tudi Ižanska pažarna abramba pa Kamela ali ižanska krava Seveda ni povorke brez mažoretk
in pihalne godbe, tu so še koranti, pa pokači in orači, in še marsikaj, tudi maske iz tujine,
imamo goste iz sosednje Hrvaške, najbolje da pridete kar pogledat, bo zelo zanimivo. Po
končani povorki ob 16.00 uri pa vas bo zabaval nsambel ORLEK Pridite ne boste ne lačni ne
žejni pa še zabavali se boste. Vabljeni z masko ali brez in si oglejte kaj je novega na ižanskem
(Marica Zupan, Občina Ig)


OBJAVA APLIKACIJE »REGISTER DRUŠTEV« NA SPLETU

Na spletnem portalu ministrstva za notranje zadeve je bila 23. 1. 2009 vzpostavljena
aplikacija, ki omogoča vpogled v podatke Centralnega registra društev, Registra političnih
strank in evidence ustanov. Aplikacija je dostopna vsem uporabnikom svetovnega spleta.
Tako lahko vsak, ki to želi, iz ustrezne računalniške baze podatkov pridobi podatek o
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katerem koli registriranem društvu, politični stranki ali ustanovi. Aplikacija omogoča tudi
zahtevnejše iskanje npr. prikaz vseh registriranih društev, ki imajo sedež v določeni občini
ali na določenem naslovu, prikaz vseh športnih društev ali pa zgolj vseh nogometnih društev
oziroma drugih vrst društev. Novost bo koristila tako posameznikom, samim društvom,
strankam in ustanovam, pa tudi drugim uporabnikom, kot so občine, ki so sicer pogosto
prosile za izpis podatkov iz registra društev. Navedeno aplikacijo lahko najdete na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve: www.mnz.gov.si, pod rubriko: »Pogosto iskane
vsebine« ‐ »Društva, politične stranke, ustanove, javne prireditve, volitve«. (SK)


1. MEDNARODNI FILMSKI
SLOVENSKIH KONJICAH

FESTIVAL

PODVODNEGA

FILMA

V

Občina Slovenske Konjice je pokrovitelj 1. mednarodnega festivala podvodnega filma in
videa »Sprehodi pod morjem«, na katerem bo prikazana retrospektiva najboljših filmov 12.
beograjskega festivala. Za filmski festival si v občini želijo, da bi postal tradicionalen in bi v
njihov kraj prinesel nove vsebine in obogatil življenja njihovih prebivalk in prebivalcev.
Filmski festival bo potekal v Kulturnem domu, otvoritev bo v petek, 13. februarja ob 19.00
uri. Filmski festival je sicer organiziran kot spremljevalna prireditev 7. mednarodnega
simpozija »Potapljanje AST«, ki bo 14. februarja 2009 v Termah Zreče. http://www.iahd‐
adriatic.org/simpozij09/. (SK)
MEDNARODNE NOVIČKE



12‐13.2. 78 PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

V četrtek 12. februarja in petek 13. februarja se je v Bruslju odvijalo 78. plenarno zasedanje
Odbora regij. Na zasedanju so bile predstavljene volitve v Evropski parlament ki bodo v času
od 6. do 9. junija 2009. Posebna pozornost je bila namenjena vrhu v Pragi, ki predstavlja
največji dogodek v času Češkega predsedovanja Svetu Evrope. V času 78 plenarne skupščine
Odbora regij so člani n članice pregledali 12 mnenj, na katere so člani in članice vložili preko
300 amandmajev. Posebej zanimive so bila mnenja z naslovom Kakovost kmetijskih
proizvodov, Čezmejno zdravstveno zavarovanje ter osnutek mnenja z naslovom Kohezijska
politika. Samo na zadnje mnenje o kohezijski politiki je bilo vloženih kar 69 amandmajev, kaj
kaže na to da je tema za člane in članice zalo zanimiva.
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MANJ IZPUSTOV CO2 IZ EVROPSKIH MEST

Številna evropska mesta se bodo zavezala za še večje zmanjšanje izpustov CO2 in tako začela
novo poglavje v boju proti podnebnim spremembam. Predstavniki skoraj 300 evropskih mest
se bodo 10. februarja v Bruslju zavezali, da bodo še presegli cilj EU o 20‐odstotnem
zmanjšanju izpustov CO2 do leta 2020. Med sodelujočimi večjimi mesti so Bielsko‐Biała,
Budimpešta, Hamburg, Lizbona, Madrid, Riga in Zagreb. Od slovenskih mest je za enkrat
zanimanje izrazila le Ljubljana.
Župani bodo sprejeli zavezo med vsakoletno evropsko konferenco o trajnostni energiji, kjer
bodo predstavljene novosti s področij tehnologij z nizkimi emisijami ogljika in obnovljive
energije. Na konferenci, ki je največji dogodek od 52 prireditev po vsej Evropi ob tednu
trajnostne energije (9.–13. februarja), bodo podelili tudi nagrade za najinovativnejše projekte.
Nekatera mesta so že na poti do cilja 20 % manj izpustov. Eno najbolj dejavnih mest na tem
področju, nemški Heidelberg, je ustanovilo posebno agencijo, ki prebivalcem svetuje o
načinih varčevanja energije. „V zadnjih 10 letih smo količino izpustov CO2 mestnih zgradb
zmanjšali za skoraj 40 %,“ je rekel župan Heidelberga Eckart Würzner.
Pred dvema mesecema so voditelji EU sprejeli obsežen sveženj ukrepov za zmanjšanje
deleža Evrope pri podnebnih spremembah. Načrt, ki je najbolj daljnosežna reforma evropske
energetske politike do zdaj, predvideva, da bo Evropa prevzela vodilno vlogo v svetu pri
obnovljivi energiji in tehnologijah z nizkimi emisijami ogljika. Tako naj bi gospodarstvo
obranili pred posledicami rastočih cen energije in negotovostjo dobave.
Cena energije v EU je leta 2008 zrasla za v povprečju 15 %, deloma tudi zaradi povečanega
povpraševanja iz držav v razvoju, kot sta Kitajska in Indija. Države EU več kot 50 % energije
dobijo iz držav zunaj Evropske unije, ta odstotek pa še narašča. Med največjimi
dobaviteljicami energije je Rusija. Prav zaradi ruskih sporov z državami, po katerih poteka
plinovod, je bila v zadnjih letih motena dobava plina. Zadnja prekinitev, v letošnjem
januarju, je trajala skoraj dva tedna. (vir:EK)
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ENOTNA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI SE ZDAJ UPORABLJA POVSOD V
EVROPI.

Veste, kam poklicati, če se v službi ali v šoli pripeti nesreča? Ali če se vam kaj zgodi na
dopustu v tujini? Zapomniti si moramo eno samo številko za klic v sili, ki velja povsod v
Evropi. Odkar je tudi Bolgarija vzpostavila telefonsko linijo 112, se enotna številka EU za
klic v sili uporablja brez izjeme v vseh državah EU. Kadar se pripeti nesreča, pogosto šteje
vsaka sekunda. Ko je ogroženo človeško življenje, ne moremo zapravljati časa z iskanjem
telefonskih številk. Evropska unija je zato v vseh državah članicah uvedla enotno telefonsko
številko za klic v sili. Isto telefonsko številko lahko pokličemo, če gori hiša na Švedskem ali
če se pripeti prometna nesreča v Italiji. Ko pokličemo številko 112, bo lokalni operater
neposredno ukrepal ali pa nas bo preusmeril na ustrezno reševalno službo – reševalno
postajo, policijo ali gasilce. Enotna številka EU za klic v sili je praktična rešitev za državljane,
ki potujejo v Evropski uniji, ni pa nadomestek za nacionalne telefonske številke za klic v sili,
saj so te še vedno v veljavi. Številka 112 se uporablja že skoraj 20 let, in vendar zanjo ve le 22
% Evropejcev. EU zato poziva države članice, naj prebivalce opozarjajo na številko in
razložijo, kako uporabiti 112

. Na spletišču EU so zdaj tudi navodila za otroke. Države

članice naj bi tudi omogočile, da bi bilo klicatelje številke mogoče izslediti. Gre sicer za
pravno zahtevo, ki pa ima tudi svojo praktično vrednost, saj klicatelj morda ne bo mogel dati
natančnih podatkov o tem, kje se nahaja. Telefonsko številko 112 lahko pokličemo
brezplačno s stacionarnega ali mobilnega telefona. Navadno deluje, tudi če bomo imeli
prazen račun ali če bomo klicali zunaj svojega mobilnega omrežja. (vir: EK)


EU JE S 17 INTERNETNIMI
VARNEJŠI RABI INTERNETA.

PODJETJI

DOSEGLA

DOGOVOR

O

Sedemnajst vodilnih spletišč se je dogovorilo o uvedbi zaščitnih ukrepov za mlade, ki
nepremišljeno ogrožajo svojo zasebnost in varnost. Ta so Facebook, MySpace, YouTube,
francoska video spletno stran Dailymotion in virtualna stran Habbo Hotel, ki je nadvse
priljubljena med otroki.
Socialno mreženje se je v zadnjem letu v Evropi povečalo za več kot 35 %. Približno 42
milijonov ljudi redno uporablja socialna omrežja in po napovedih naj bi se njihovo število do
leta 2012 več kot podvojilo. Spletna socialna omrežja dajejo uporabnikom občutek, da se
družijo prijatelji, čeprav lahko dejansko milijoni ljudi berejo o njih. Zaradi takih elektronskih
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skladišč zasebnih podatkov je čedalje večja nevarnost, da uporabnik prejme ustrahovalno
sporočilo ali postane tarča spolnih prestopnikov. Hkrati je zlata jama za spletne oglaševalce,
ker objavi svoje podatke na spletu in tako postane lahek plen podjetij, ki prodajajo različne
izdelke in storitve. V okviru sporazuma, podpisanega na slovesnosti ob praznovanju dneva
varnejšega interneta, se je 17 podjetij dogovorilo, da:





lahko uporabniki zlorabo prijavijo z enim samim klikom;
je privzeta nastavitev za spletne profile in sezname stikov mladoletnih uporabnikov
nameščena kot „zasebna“;
zagotovijo, da je iskanje zasebnih profilov mladoletnih uporabnikov onemogočeno;
so možnosti za zasebnost vedno vidno prikazane, da lahko uporabniki vidijo, če
njihovo spletno pošto berejo samo njihovi prijatelji ali tudi vsi ostali uporabniki.

Podjetja so obljubila, da bodo sporazum v veliki meri uveljavila do aprila 2009. Ker se
omrežja poskušajo zaščititi pred obtožbami zaradi kršitve zasebnosti in nezakonitenega
delovanja, so ponekod že sprejela določene ukrepe. MySpace je s svoje spletne strani že
odstranil 90 000 spolnih prestopnikov. (vri: EK)


BIOTEHNOLOŠKA INDUSTRIJA MANIPULIRA S PODATKI O GOJENJU

GENSKO SPREMENJENIH RASTLIN?
V sredo, 11. februarja je bilo v Bruslju predstavljeno letno poročilo evropskega
biotehnološkega lobističnega združenja EuropaBio. Dan pred tem pa je okoljska organizacija
Friends of the Earth v svojem poročilu razkrila, kako EuropaBio manipulira s podatki o
gojenju GS rastlin in prikazuje porast gojenja v Evropi ‐ čeprav je resnica, po mnenju okoljske
organizacije ravno nasprotna. Več o tem lahko preberete v izjavi za javnost, ki jo je pripravil
Inštitut za trajnostni razvoj in v kratkem poročilu za stanje GS v Evropi.


FINANČNA
POMOČ
IZ
EVROPSKIH
EVROPSKIM GOSPODARSTVOM

SKLADOV

V

PODPORO

Komisarka za regionalno politiko Danuta Hübner je sporočila, da je bilo leta 2008 prek
evropskih strukturnih skladov, to je Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega
socialnega sklada, Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in
jamstvenega sklada, Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, ter Kohezijskega sklada
državam članicam izplačanih več kot 38 milijard evrov. Skupno financiranje za države
članice v obdobju 2007‐2013 znaša 347 milijard evrov. V letih 2007 in 2008 je znesek
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predplačil Evropske komisije državam članicam znašal skupno 18,1 milijarde evrov. Letos je
v skladu s sedanjimi predpisi predvidenih še 5 milijard evrov. V skladu z načrtom za
oživitev gospodarstev je Evropska komisija predlagala dodatna predplačila v višini 6, 25
milijarde evrov za leto 2009. Svet je načelno odobril ta predlog, ki je trenutno v razpravi v
Evropskem parlamentu in o katerem bo predvidoma 24. marca potekalo glasovanje. Več
informacij tukaj. (BA).


EVROPSKA SKUPINO ZA ETIKO ZAHTEVA VKLJUČITEV ETIČNIH NAČEL V
KMETIJSKO POLITIKO

Evropska skupina za etiko je predstavila svoje mnenje Evropski komisiji glede etičnih
vidikov sodobnih dosežkov kmetijskih tehnologij, pri čemer se je osredotočila predvsem na
kmetijske tehnologije in metode primarne proizvodnje hrane rastlinskega izvora. Skupina v
svojem mnenju poudarja potrebo po usklajeni in celoviti obravnavi kmetijske tehnologije ter
po upoštevanju etičnih načel pri postopkih proizvodnje, shranjevanja in distribucije hrane, ki
morajo zagotavljati: zanesljivo preskrbo s hrano, varnost hrane in trajnost. V okviru tega
etičnega okvira se priporočila Komisije za etiko nanašajo na različna vprašanja kot so:
pregled skupne kmetijske politike EU, tehnološka ocena učinka kmetijskih tehnologij,
pravica do hrane, trajnost kmetijskih tehnologij, varnost hrane, kmetijska biotska
raznovrstnost, zaščita tal in voda, biogoriva, gensko spremenjeni pridelki, sitem pravic
intelektualne lastnine, družbeni vidiki, udeležba javnosti, itd. Več informacij tukaj. (BA)


PODPIS KONVENCIJE ŽUPANOV GLEDE ENERGETSKE POLITIKE

V Evropskem parlamentu se je 10. februarja na svečani slovesnosti več kot 350 mest iz vse
Evrope s podpisom »Konvencije županov« zavezalo, da si bo bodo prizadevala spremeniti
svoje okolje in bolj smotrno uporabljati energijo. Cilj te pobude Evropske komisije in Odbora
regij je do leta 2020 zmanjšati emisije CO2 za več kot 20%. Odprto je bilo tudi novo spletišče
Konvenije županov, ki bo delovalo kot omrežni portal in podpora za sodelujoča mesta in
državljanke in državljane www.eumayors.eu .Več informacij tukaj. (BA)
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