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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SOFINANCIRANJE POOBLAŠČENIH MUZEJEV – S SKUPNIMI MOČMI DO
REŠITVE
Skupnost občin Slovenije je povezala 11 zainteresiranih občin ustanoviteljic javnih kulturnih
zavodov‐muzejev in galerij ter jim z usklajeno »akcijo« in enotnostjo omogočila posluh
ministrstva za kulturo. Včeraj, v četrtek, 25.02.2010 so tako na ministrstvu za kulturo
potekala še zadnja, v prid »prizadetih« občin ustanoviteljic usklajevanja glede podpisa
tristranskih pogodb sofinanciranja pooblaščenih muzejev. Skupnost občin Slovenije je
bila v danem primeru dejavnik konstruktivne, pozitivne rešitve nastale problemske
situacije. Občine so bile tako postavljene v podrejen položaj, kar je v okviru Skupnosti
občin Slovenije sprožilo reakcijo, ki se je končala z vsebinsko in finančno spremenjenimi
pogodbami, seveda v korist občin. Skupnost občin Slovenije je bila neomajna, Ministrstvo za
kulturo pa je na koncu le prisluhnilo argumentom Skupnosti občin Slovenije, to je
argumentom 11 občin (Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Nova Gorica, Mestne občine Koper,
Mestne občine Kranj, Mestne občine Ptuj, Mestne občine Velenje, Mestne občine Murska Sobota,
Občine Brežice, Občine Kamnik, Občine Postojna in Občine Piran). Skupnost občin Slovenije je
vztrajala pri stališču, da je potrebno pogodbe uskladiti z dejanskim stanjem in
proračunskimi možnostmi zgoraj omenjenih občin. (JT)
MINISTRSTVO PODALJŠALO ROK
Skupnost občin Slovenije je občine članice v preteklem tednu obvestila o pozivih, ki jih je
ponovno naslovila na Ministrstvo za šolstvo in šport v zvezi s podaljšanjem roka za
implementacijo 68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca, po katerem bi morale občine do konca 2009 zagotoviti minimalno 3m²
igralnih površin na otroka vključenega v vrtec. Na predsedstvu SOS, 17. 11. 2009 v Kranju je
minister

za

šolstvo

in

šport,

dr.

Igor

Lukšič

sicer

prisotnim

članicam

in

članom predsedstva zagotovil, da bo ministrstvo naredilo vse, da ne bo še dodatno oteževalo
v mnogih občinah že tako težavnega reševanja prostorskih kapacitet. Informacije, s katerimi
v tem trenutku razpolagamo so, da bo ministrstvo zagotovo podaljšalo rok izvršitve 68.
člena zgoraj omenjenega pravilnika, torej bo podaljšalo rok, po katerem bo potrebno
zagotoviti minimalno 3 m² igralne površine na otroka v vrtcu. Dolžina podaljšanja v tem
trenutku še ni dorečena, predlog sprememb pravilnika pa bo predvidoma objavljen na
spletnih straneh ministrstva v roku štirinajstih dni. V Skupnosti občin Slovenije smo
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zadovoljni, da je ministrstvo upoštevalo naše pobude, občinam članicam skupnosti pa
bodo pripravljene spremembe pravilnika posredovane takoj, ko jih bomo prejeli. (JV)
POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za šolstvo in šport posredovala pobudo za
spremembo 56. člena Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 81/2006‐UPB3, 102/200), ki ureja
brezplačni prevoz učencev v šolo. Nevarne poti/prevozi otrok je že kar nekaj časa predmet
opozarjanj s strani občin članic Skupnosti občin Slovenije. Gre za nejasno ureditev, ki jo
vsebina sedaj obstoječega 56. člena Zakona o osnovni šoli predvideva, ob tem pa med
drugim ne upošteva ostale cestno prometne zakonodaje. V veliki večini občin prihaja tudi do
različnega tolmačenja vsebine člena in do različnih razlag, kar ima za posledico različno
sistemsko urejenost obračunavanja stroškov prevoza učencev. (JT)
POBUDA ZA TOLMAČENJE 46. ČLENA ZOFVI
Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za šolstvo in šport pozvala k tolmačenju oziroma
uradni razlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s šestim odstavkom 46. člena ZOFVI.
V uporabi predpisa prihaja v praksi do različnega tolmačenja in predvsem do nejasnosti,
kako predpis izvajati v primeru, kadar je v občinah več organizacijskih enot, na primer več
kot 3 organizacijske enote v primerih v skladu s šestim odstavkom enakomerno zastopanih
staršev in v večjih občinah več kot pet organizacijskih enot, v primerih enakomerne
zastopanosti predstavnikov delavcev organizacijskih enot. Ministrstvo smo pozvali za
razlago na konkretnem primeru. (JT)
POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH
Občine članice Skupnosti občin Slovenije predlagajo spremembo v smeri, da bodo plačila
upravnih taks oproščeni tudi javni skladi, katerih ustanoviteljice so samouprave lokalne
skupnosti. V ZUT za javne sklade ni predpisana izrecna oprostitev plačila upravnih taks. Po
Zakonu o javnih skladih (ZJS‐1) se lahko ustanovi javni sklad samo za namene, določene v
zakonu, javni sklad lahko ustanovijo samo država, pokrajina ali občina, gre pa za izvajanje
nalog, ki bi jih sicer na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) morala
samoupravna lokalna skupnost opravljati v okviru uprave lokalne skupnosti. Ni razumljivo,
da javni sklad, katerega ustanoviteljica je samoupravna lokalna skupnost ni oproščen plačila
upravnih taks. Po sedanji zakonski ureditvi so pri izvrševanju javnih pooblastil oproščeni
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plačevanja taks le podjetja in druge organizacije ter posamezniki (1. točka 24. člena ZUT).
(JT)
SOS PRISTOPILA K AKTIVNIM PRIPRAVAM STROKOVNIH PODLAG ZA
POGAJANJA ZA POVPREČNINO 2010
Sekretariat SOS je v skladu s sklepom Komisije za proračun in javne finance skupnosti pričel
z aktivnostmi priprave strokovnih gradiv glede določitve povprečnine za leto 2010. Ker se
je potrebno na pogajanja z ministrstvom pripraviti kar se da najbolje, smo naredili pregled
Uradnega lista RS za leto 2009 ter skušali izluščiti sprejete zakonske in podzakonske
predpise, ki so posredno ali neposredno občinskim upravam prinesli dodatne finančne
obveznosti. Občine članice smo pozvali k pregledu zbranega, prav tako pa so dobrodošli in
pričakujemo povratne odzive v smislu dopolnitve priloženega seznama. S pomočjo občin
želimo pripraviti kvalitetno strokovno gradivo, v kolikor pa smo kakšen sprejet predpis
spregledali, pa se vam v naprej opravičujemo. Dopolnitve nam posredujte do petka,
05.03.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, že zbrano gradivo pa je dostopno na istem
elektronskem naslovu. (JT)
ANKETA UPRAVNA ENOTA / OBČINA
Sekretariat SOS je poslal občinam članicam v izpolnitev kratko anketo o (ne)zadovoljstvu v
odnosu dela občin z upravnimi enotami. Z njo želimo pridobiti celosten vpogled v vsebino
dela občina – upravna enota, odkriti pomanjkljivosti, jih odpraviti, uspešna sodelovanja pa
izpostaviti. Verjamemo, da problematika ni zanemarljiva, saj sta tako občina kot upravna
enota soodvisni v svojem delu, zato je uspešno sodelovanje več kot nujen pogoj za
funkcionalen delovni proces obeh. V kolikor vaša občina še ni prejela ankete, nam to
sporočite na alenka.jarc@skupnostobcin.si., ostale občine pa prosimo, da nam izpolnjeno
anketo pošljejo do petka, 5. marca 2010 na zgoraj naveden elektronski naslov ali po faksu
02/2341503. (AJ)
SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V sredo se je v Ljubljani drugič sestala Komisija za občinsko redarsko službo. Na svoj
sestanek so povabili predstavnici Službe Vlade za Lokalno samoupravo na temo uniforme
občinskih redarjev in predstavnico Ministrstva za promet na temo nove prometne
zakonodaje. Na konstruktivnem sestanku sta tako predstavnici SVLR‐ja kot predstavnica
MZP pokazali razumevanje za težave Komisije za občinsko redarstvo ter lokalnih skupnosti
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in bosta te tudi poizkušale rešiti. Na sestanku smo se skupaj trudili urediti tako uniformo
občinskih redarjev kot prometno zakonodajo, da ne bo občinske proračune nepotrebno
obremenjevali ter da ne bi bilo različnih tolmačenj pri zakonodaji. Skupnost občin Slovenije
si bo še naprej prizadevalo, da bo tako dobro sodelovanje dosegla tudi z ostalimi ministrstvi.
APLIKACIJA ZA PODPORO LOKALNIM VOLITVAM
Skladno s sklepi 37. Seje komisije za e‐poslovanje vabimo občine članice SOS, da sporočijo
svoje Predloge in pripombe k aplikaciji za lokalne volitve 2006/2010. Aplikacijo za lokalne
volitve, ki so jo vse občine uporabljale leta 2006, je potrebno nadgraditi za uporabo pri
letošnjih lokalnih volitvah. Prosimo, da nam pisno sporočite, kje so bile težave, kaj bi bilo
potrebno spremeniti, dopolniti… Vaš odziv pričakujemo na e‐naslov: sasa@skupnostobcin.si.
(SK)
KONGRES PROSTOVOLJSTVA POZIVA TUDI OBČINE
Pred dnevi je na Debelem Rtiču potekal 7. Slovenski kongres prostovoljstva z naslovom Moč
prostovoljstva pri odpravi revščine in dvigu kakovosti življenja. Na spletni strani smo
objavili zaključke s kongresa, ki je med drugim pozval tudi lokalne skupnosti k določenim
aktivnostim. K ustanovitvi mešanih skupin na lokalni in nacionalni ravni, ki bi lahko skrbele
za vključitev vseh primernih organizacij v reševanje stisk posameznikov ali skupin. Kongres
spodbuja vzpostavitev informativnih točk na lokalni ravni, kamor se lahko prebivalci
obrnejo po nasvet in širitev medgeneracijskih aktivnosti na vseh nivojih družbe. Poziva
lokalne oblasti, da ustvarjajo možnosti za razmah medgeneracijskega sodelovanja z
dodelitvijo primernih prostorov za njegovo izvajanje. Več o dogajanju na kongresu in tudi
obrazložitev zaključkov si lahko preberete na www.prostovoljstvo.org/kongres. (SK)
PREDLOG UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Sekretariat SOS je občinam članicam posredoval poziv k oddaji predlogov in pripomb k
Predlogu Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ureja vključevanje okoljskih vidikov v
postopke

javnega

naročanja.

Uredba

je

objavljena

na

spletni

strani

http://www.mf.gov.si/slov/javnar/predpisi_predlogi.htm. Rok za predložitev pripomb se
izteče 28. 2. 2010, zato vas vljudno prosimo, da morebitne pripombe posredujete v
najkrajšem možnem času na e‐naslov info@skupnostobcin.si.
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SMUČARSKE NOVICE SOS
Objavili smo Smučarske novice SOS, kjer boste našli utrinke z že tradicionalnega 8.
Veleslaloma SOS, ki je bil 12. februarja 2010 na mariborskem Pohorju. V novicah boste našli
povzetek celotnega dogajanja, fotografije, kot tudi vse rezultate po ekipah in posameznih
kategorijah. Vsem udeležencem naj bodo novičke v spomin, drugim pa kot povabilo na
prihodnji, 9. Veleslalom SOS. (AJ)
Galerija fotografij
Smučarske novice SOS
OBČINE IŠČEJO POBRATENJA
Na sekretariat SOS smo prejeli naslednja obvestila, kjer občine iščejo pobratenja v Sloveniji:
‐
‐
‐
‐
‐

Makedonska občina Vinica‐Mr.Emil Doncev
Makedonska občina Opstina Sveti Nikole
Italijanska občina comune di stintino
Romunska občina Comuna Cicirlau
Makedonska občina Kriva Palanka

TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih predpisov:
Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti, Čim prej nam sporočite morebitna
prva obravnava: predlog zakona, izjava o nestrinjanja na info@skupnostobcin.si .
skladnosti, korelacijska tabela, gradivo KT‐1.
Predlog uredbe o obveznem organiziranju V kolikor imate na kakršnekoli pripombe
službe varovanja na javnih prireditvah

nam jih sporočite in ustrezno bomo ukrepali.

Predlog uredbe o obveznem organiziranju V kolikor imate na predlog kakršnekoli
službe varovanja na javnih prireditvah

pripombe

nam

jih

posredujte

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Zakona

o

integriteti

in

preprečevanju Vljudno vas pozivamo, da nam morebitna

korupcije

stališča

in

pripombe

posredujete

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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na

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona Vljudno vas pozivamo, da nam morebitna
o mladinskih svetih ‐ Predlog zakona o nestrinjanja posredujete na
spremembah

in

dopolnitvah

o alenka.jarc@skupnostobcin.si.

zakona

mladinskih svetih ‐ prva obravnava
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona Vljudno vas pozivamo, da nam morebitna
o mladinskih svetih ‐ Predlog zakona o nestrinjanja posredujete na
spremembah

in

dopolnitvah

zakona

o alenka.jarc@skupnostobcin.si.

mladinskih svetih ‐ prva obravnava
Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah Vljudno vas pozivamo, da nam morebitna

Zakona plačilnih storitvah in sistemih ‐ mnenja, predloge posredujete na
Predlog

zakona

o

spremembah

in jasmina@skupnostobcin.si.

dopolnitvah Zakona plačilnih storitvah in
sistemih ‐ skrajšani postopek
Deklaracija o Zahodnem Balkanu ‐ Predlog Vljudno vas pozivamo, da nam morebitna
Deklaracije o Zahodnem Balkanu

mnenja posredujete na
jasmina@skupnostobcin.si.

Načrt

izvajanja

varstva
nesrečami

pred
v

nacionalnega
naravnimi

letu

2010

in
‐

programa Mnenja, predloge, stališča prosimo da
drugimi posredujete na

Obvestilo

o miha.mohor@skupnostobcin.si

uskladitvi št. 1 ‐ Predlog načrta izvajanja
nacionalnega

programa

varstva

pred

naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2010
V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz Vljudno vas prosimo, da nam morebitne
javnih sredstev.

pripombe in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do
18.3.2010.
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Predlogu

Uredbe

o

zelenem

javnem Morebitne pripombe in predloge posredujte

naročanju

čim prej na info@skupnostobcin.si
Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ do 5.3. 2010
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ do
5.3.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakon o pravilih cestnega prometa
Æ pravilniki

Pripombe in mnenja posredujte na:

Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah ‐ iz področja občinskih redarskih službÆ do 5.3. 2010
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ do
5.3.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakona o javnih cestah

Morebitna mnenja posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Zakon o voznikih
Pravilnika o spremembah Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive

Morebitne pripombe čim prej pošljite na
jasmina@skupnostobcin.si

predlog Pravilnika o vodenju postopkov
priprave, posredovanja v sprejem in objave
javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih
programov

Morebitne pripombe čim prej pošljite na
jasmina@skupnostobcin.si

NAPOVEDNIK DOGODKOV
2.3. / SESTANEK DS ZA KMETIJSTVO
V torek, 2. marca 2010 se bo sestala Delovna skupina za kmetijstvo SOS. Namen delovne
skupine bo priprava stališč in izhodišč za reševanje obstoječe problematike delovanja
lokalnih akcijskih skupin v občinah. Na delovni sestanek so povabljeni tudi predstavniki
ministrstva za finance in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sestanek
delovne skupine je odprtega tipa, zato se po predhodni najavi srečanja lahko udeležijo tudi
drugi zainteresirani predstavniki občin članic SOS. Podrobnosti o sprejetih sklepih
sledijo……
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2.3. / GOZD IN LES – RAZVOJNE PRILOŽNOSTI SLOVENIJE
Vljudno vabljeni na posvet z naslovom: GOZD IN LES – razvojna priložnost Slovenije, ki
bo v torek, 2. marca 2010, ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Posvet bosta povezovala državni svetnik Marijan Klemenc in vodja Slovenske gozdno ‐ lesne
tehnološke platforme dr. Franc Pohleven. Vse potrebne informacije o vsebini posveta in
program so dosegljive v vabilu v priponki spodaj!
VABILO
4.3. / PROJEKT TETRA – VABILO NA PREDSTAVITEV
Zainteresirani predstavniki uporabnikov posebnega nacionalnega in varnostnega pomena
vabljeni na predstavitev enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov
Republike Slovenije, ki deluje po standardu TETRA, v organizaciji Ministrstva za notranje
zadeve (Štefanova 2, Ljubljana), v četrtek 4. marca 2010 ob 11.00 uri.
Posebna medresorska projektna skupina je pripravila dokument Strategija graditve enotnega
digitalnega radijskega omrežja državnih organov RS, ki ga je potrdila in sprejela Vlada RS
23. julija 2009. Ta dokument je predvidel tudi možnost vključevanja uporabnikov posebnega
nacionalnega in varnostnega pomena.
Zainteresiranim uporabnikom bodo na predstavitvi podane naslednje informacije:
• tehnični podatki o omrežju TETRA (opis omrežja, funkcionalnosti in storitev, trenutno
radijsko pokrivanje, način upravljanja z omrežjem in uporabniki, dokončanje nacionalnega
projekta),
• pravni in cenovni vidiki ter možnost vključevanja zunanjih uporabnikov posebnega
nacionalnega in varnostnega pomena,
• opis postopkov za nabavo radijske terminalne opreme.
Prijave na predstavitev pošljite na elektronski naslov igor.bogataj@policija.si , in sicer do 2.
marca 2010.
9.3. / DS ZA IZVAJANJE NACION. PROGRAMA PROMETNE VARNOSTI
V torek, 9. marca 2010 se bo sestala Delovna skupina za izvajanje nacionalnega programa
prometne varnosti v Dravogradu, namen srečanja pa je uskladitev stališč in priprava gradiva
za 16. redno sejo predsedstva glede nove cestno prometne zakonodaje.
9.3. / ZELENA DELOVNA MESTA – KLJUČ IZHODNE STRATEGIJE

Slovenski E‐forum v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni
razvoj, v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj v torek, 9.
9
Tedenske novice SOS / 22.2.‐ 26.2.2010
Št. 8

marca 2010, ob 16. uri v Centru Evropa organizira Razvojni forum na temo ʺZelena
delovna mesta ‐ ključ izhodne strategijeʺ. V razmerah gospodarske depresije imamo
enkratno priložnost za nastavitev in dosledno izvrševanje politik prehoda v
nizkoogljično družbo, ki so v skladu s podnebno‐energetskimi obvezami na EU ravni
in ki imajo poleg blagodejnih učinkov na zaposlovanje še druge pozitivne
makroekonomske ter razvojne učinke. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropske zadeve (SVREZ) je januarja 2010 izdelala dokument z naslovom ʺSlovenska
izhodna strategija 2010 – 2013ʺ, ki opredeljuje ključne politike za proces prilagajanja
gospodarstva po krizi. Namen razvojnega foruma je spodbuditi razpravo o zelenem
zaposlitvenem potencialu v Sloveniji in v svetu. Celotno vabilo s podrobnostmi o
dogodku in seznamom govorcev dobite v sekretariatu SOS. Prijavite se lahko na
nina.tome@umanotera.org do ponedeljka, 8. marca. Izvedbo dogodka v Centru
Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske
komisije v RS.
10.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Vabimo vas na III. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo
v sredo, 10. marca 2010, s pričetkom ob 9.00 uri, v hotelu MITRA‐ PTUJ, Prešernova ulica 6.
Ptuj, (Salon Alojzije Strauss).
S posvetom občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim ponujamo
priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. K sodelovanju smo kot
predavatelje povabili posamezne strokovnjake, predstavnike občin in skupnih občinskih
uprav.
Vljudno vabljeni, da se predavateljem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.
Več informacij v vabilu in prijavnici!
10.3. / ZAKONODAJNE NOVOSTI S PODROČJA DELA DOK
Vabimo vas na brezplačen seminar v organizaciji Direktorata za organizacijo in kadre
Ministrstva za javno upravo, na katerem bodo predstavili zakonodajne in sistemske novosti s
svojega delovnega področja:
‐ pripravništvo in usposabljanje pripravnikov
‐ spremembe plačnega sistema v javnem sektorju
‐ priprava in predložitev kadrovskih načrtov
‐ metodologija obračuna in izplačila plač v javnem sektorju
Seminar bo 10. marca 2010 ob 9.00 uri v konferenčni dvorani na Langusovi 4/l, Ljubljana.
Prijavita se lahko do 2 udeleženca iz posamezne občine na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si ali na tel. št. 01/478 18 11.
Več informacij v

VABILU!
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10.3. / DELOVANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
Napovedujemo problemsko okroglo mizo z naslovom Delovanje ljubiteljskih kulturnih
društev v občinah / Problemi in nove možnosti. Okrogla miza se bo odvijala v sklopu
naslednjih vsebinskih zadev: Predstavitev Zakona o javnem skladu RS za kulturne
dejavnosti – Nove možnosti za lokalne skupnosti (predstavitev novosti za občine, naloge
občin in javnih skladov, prostorska problematika v občinah), Spremembe in dopolnitve
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 4/2010‐ZUIK) (predstavitev
sprememb in dopolnitev pomembnih za občine, novosti s področja javnih razpisov in
pozivov); Financiranje kulturnih društev iz proračuna lokalnih skupnosti in proračuna
javnega sklada za kulturne dejavnosti; Plačevanje avtorskih pravic SAZAS‐u v okviru
delovanja ljubiteljskih kulturnih društev. Vabilo in prijavnica sledita tekom naslednjih dni.
16.3. / 16. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Najavljamo 16. redno sejo predsedstva SOS, ki bo 16. marca 2010. Natančen termin in kraj
seje, kot tudi dnevni red vam bomo sporočili v naslednjih dneh.
18.3. / INFORMATIVNI DAN – ČRPANJE EU SREDSTEV V PRAVOSODJU
Z namenom izboljšanja črpanja EU sredstev Ministrstvo za pravosodje RS v sodelovanju z
Evropsko komisijo organizira informativni dan glede črpanja EU sredstev iz programov na
področju pravosodja, ki bo potekal v Centru Evropa na Dalmatinovi ul. 4 v Ljubljani, dne
18.3.2010 med 9. in 16.uro.
Na informativnem dnevu bosta predstavnika Evropske komisije predstavila programe in
razpise, na katere se lahko prijavijo NEVLADNE ORGANIZACIJE, JAVNE in PRIVATNE
ORGANIZACIJE, UNIVERZE, RAZISKOVALNI INŠTITUTI, NACIONALNE in LOKALNE
OBLASTI, SODIŠČA, DRŽAVNA TOŽILSTVA, MEDNARODNE ORGANIZACIJE ter
OSTALE NEPROFITNE ORGANIZACIJE, ki se ukvarjajo s področji, ki se lahko financirajo iz
programa Temeljne pravice in pravosodje.
V prilogi se nahaja osnutek programa, ki bo objavljen tudi na spletni strani www.mp.gov.si
in h kateremu bodo pravočasno dodana še nekatera gradiva za čim boljše spremljanje
predstavitev na informativnem dnevu.
Možnost postavljanja vprašanj kot tudi tolmačenje v slovenski jezik bosta zagotovljena.
Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave pošljite do zapolnitve mest na e‐naslov
eu.mp@gov.si.
Vljudno vabljeni!

OSNUTEK PROGRAMA

23.3. / TEMELJNO USPOSABLJANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vabimo vas k udeležbi na Temeljnem usposabljanju za trajnostni razvoj. Usposabljanje bo v
sodelovanju Skupnosti občin Slovenije in Andragoškega centra Slovenije, kjer so pripravili
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program usposabljanja, izvedeno v drugi polovici marca v obliki štirih delavnic (uvod v
torek, 23.3., terenski del v petek in soboto, 26.‐27.3. in zaključek v torek, 13.4.2010).
Vabljeni ste zlasti tisti, ki se že srečujete s pojmom »trajnost«, »razvoj«, vodje občinskih
uprav, načrtovalci posegov v prostor ter odgovorni za varstvo okolja in družbene dejavnosti.
Usposabljanje je brezplačno, število mest je omejeno, prijavnica je v priponki.
Vljudno vabljeni!
VABILO
PRIJAVNICA
31.3. / VSE O LOKALNIH VOLITVAH 2010!
Županje/župane, direktorice/direktorje občinskih uprav, svetnice/svetnike in ostale
zaposlene v občinskih upravah, ki jih zanima izvedba lokalnih volitev Skupnost občin
Slovenije vabi na seminar z naslovom: VSE O LOKALNIH VOLITVAH 2010! Seminar bo v
SREDO, 31.03.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v SREBRNI DVORANI zdravilišča Laško v
Laškem.
Program srečanja.
Prijavnice nam posredujte do najkasneje ponedeljka, 29.03.2010 po faxu na 02/234 15 03, po e‐
mailu na metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta
1, 2000 Maribor. Vljudno vabljeni!
VABILO
PRIJAVNICA
14. ‐ 16.4. / MEDNARODNI SEMINAR ‐ CONNECTING EU
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na mednarodni seminar za pripravo projektov,
ki spodbujajo aktivno državljanstvo v organizaciji Nacionalne agencije programa Mladi v
akciji v sodelovanju z Informacijsko pisarno programa Evropa za državljane. Seminar je
namenjen razvoju konkretnih projektov sodelovanja med občinskimi upravami in
mladinskimi organizacijami v okviru možnosti, ki jih za mednarodne projekte na tem
področju ponujata programa Mladi v akciji in Evropa za državljane.
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K udeležbi na seminarju vabljene občine in njihove partnerske občine iz tujine, vsaka občina
pa za partnerja na seminarju predlaga tudi enega predstavnika mladinske organizacije iz
lokalnega okolja. Na seminarju bi tako sodelovali mednarodni projektni timi, ki bi jih
sestavljala dva predstavnika lokalnih skupnosti (eden iz Slovenije in eden iz tujine) in dva
predstavnika mladinskih organizacij (eden iz Slovenije in eden iz tujine).
Rok za prijavo udeležbe je 15. marec 2010. Udeležba na seminarju je brezplačna.
Več informacij, program seminarja (v slovenskem ter angleškem jeziku) in prijavnica so na
voljo na spletni strani: www.ezd.si, www.skupnostobcin.si in v priponkah zgoraj.
Kontaktne osebe za vprašanja :
‐ Urška Slana na urska.slana@mva.si ali
‐ Brina S. Lipovec na info@ezd.si,
‐ tel.št. :(01) 430 47 47.
PRIJAVNICA
PROGRAM (slo)
PROGRAM (eng)
19.4. / SODELOVANJE Z ZAHODNIM BALKANOM
Ministrstvo za okolje in prostor 19. in 20. aprila 2010 v Mariboru organizira transnacionalno
konferenco z naslovom Potenciali za teritorialno sodelovanje z Zahodnim Balkanom.
Konferenca bo odgovorila na vprašanja, kaj so to razvojni potenciali in kako te razvojne
potenciale izkoristiti. Dodatne informacije o dogodku ter program konference bodo
objavljeni v začetku marca 2010. Več o konferenci si lahko preberete tukaj. (vir: Programi
teritorialnega sodelovanja – novice).
70. SEJA VLADE RS, 25.02.2010
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in ga
posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS. V predlogu zakonu predlagane rešitve
presegajo klasično pojmovanje preprečevanja korupcije, saj postavljajo osnovni okvir za
sistemsko urejanje preventivne dejavnosti na področju upravljanja s pojavi na tem področju.
S predlogom zakona se sledi dognanju, da je preprečevanje koruptivnega vedenja in krepitev
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integritete veliko bolj učinkovit ter stroškovno ugodnejši način, kot preiskovanje korupcije.
Vsebina zakona odgovarja na dejanske družbene potrebe po krepitvi integritete in
transparentnosti javne oblasti ter po učinkovitem preprečevanju korupcije. Zakon morda res
lahko ocenjuje kdo kot zelo restriktivnega, a velja poudariti, da smo pri pripravi zakona
predvsem skušali zelo jasno definirati pravice in obveznosti vseh akterjev, ki se z integriteto
srečujejo. Ministrstvo za javno upravo je javno razpravo o tem zakonu vodilo v marcu 2009,
potekalo je tudi zahtevno usklajevanje. V predlogu zakona so na smiseln način vgrajeni vsi
predlogi iz javne razprave oziroma medresorskega usklajevanja. (Vir: Vlada RS)
USTANOVLJENA JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti cestnega prometa in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Za sedanje stanje
sistema varnosti cestnega prometa je značilna razdrobljenost pristojnosti in odgovornosti
med več organov, in sicer Ministrstvom za promet, Ministrstvom za notranje zadeve,
Policijo, Direkcijo RS za ceste ter upravnimi enotami. Poleg tega, da je tako organiziran
sistem tog in neučinkovit, se kažejo slabosti tudi v negospodarni rabi delovnih in finančnih
sredstev ter delovne sile. Pomanjkljivosti sedanjega sistema se kažejo tudi v njegovi
informatizaciji. Vsako ministrstvo ustvarja podatke v svojih zbirkah, ki med seboj niso
ustrezno povezane, kar pomeni, da isti podatki o vozilu ali voznikih v različnih
informacijskih sistemih niso dovolj usklajeni. (vir: Vlada RS)
SLOVENSKA IZHODNA STRATEGIJA ‐ ČASOVNICA
Vlada RS je sprejela časovnico za izvajanje Slovenske izhodne strategije v obdobju 2010–2013.
Gradivo je dopolnitev Slovenske izhodne strategije 2010–2013 in predstavlja časovnico
izvajanja po posameznih zakonih. Časovnica izhaja iz sprejetega normativnega programa
dela vlade za letošnje leto in zavez, sprejetih v omenjeni strategiji. Slovensko izhodno
strategijo 2010–2013 je vlada sprejela 4. februarja letos. Zasnovana je kot kombinacija
ukrepov ekonomske politike, strukturnih sprememb in institucionalnih prilagoditev. S
strategijo želi vlada spodbuditi gospodarsko aktivnost, zagotoviti postopno odpravo
makroekonomskih neravnovesij in ob upoštevanju socialnih in okoljskih vidikov razvoja
omogočiti postopno povečevanje gospodarske rasti. (vir: Vlada RS)
IZRAVNALNA IN KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA
Vlada RS je sprejela Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007‐2013 (PRP) v letih 2010‐2013. Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 se sprejema
zaradi sprememb PRP, ki jih je potrdila Evropska komisija, in se nanašajo na nekatere
tehnične popravke in vsebinske spremembe. Z uredbo se za leto 2010 ukrepu izravnalnih
plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in kmetijsko okoljskim
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plačilom skupno namenja do 91 milijonov evrov. Pri kmetijsko okoljskih plačilih so se
skupna sredstva za obdobje 2007‐2013 povečala od dobrih 305,2 milijona evrov na dobrih
310,5 milijona evrov, ker je Slovenija del EU sredstev iz nacionalne ovojnice za
vinogradništvo in vinarstvo namenila kmetijsko okoljskim plačilom, v okviru katerih je
uvedla tudi nov kmetijsko okoljski podukrep za ohranjanje vinogradov na strmih legah.
Izdelan je tudi register oziroma točkovanje kmetijskih gospodarstev na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. (vir: Vlada RS)
OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Uredba na novo določa pojem
uporabnika, in sicer je uporabnik stavbe lastnik, najemnik ali druga oseba, ki uporablja
stavbo ali del stavbe, kjer nastaja komunalna odpadna voda. Plačniku okoljske dajatve za
komunalno odpadno vodo je podatke o količini porabljene pitne vode, številu stalno
prijavljenih prebivalcev, številu uporabnikov oziroma celotni količini porabljene pitne vode
dolžan na poziv izvajalca gospodarske javne službe posredovati uporabnik, v primeru, če
ima stavba upravnika, pa njen upravnik. V primeru, da se pozivu ne odzove, plačnik
okoljske dajatve obračuna znesek okoljske dajatve v višini 10 enot obremenitve na leto na
stanovanjsko enoto, za nestanovanjske stavbe in stanovanjske stavbe za posebne namene pa
500 enot obremenitve na leto. (vir: Vlada RS)
FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Vlada RS je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti za leto 2010, ki ga je na svoji 12. redni seji dne 15.12.2009 sprejel nadzorni
svet javnega sklada. V letu 2010 bo delovanje javnega sklada usmerjeno predvsem v
zagotavljanje strokovne in organizacijske pomoči; skrb za kakovostno rast in promocijo
ljubiteljskih kulturnih dosežkov; pripravo izobraževalnih programov za vse zvrsti kulturnih
dejavnosti; sofinanciranje programov in projektov, ki presegajo lokalni pomen; izdajo
strokovnih publikacij, priročnikov, zbirk , zbornikov in glasbenih izdaj in po posebnih
dogovorih za lokalne skupnosti v opravljanje nalog pri organizaciji raznovrstnih kulturnih
prireditev. Javni sklad bo tako deloval predvsem kot pomembna kulturna mreža, ki pokriva
celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor. (vir: Vlada RS)
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NOVIČKE DRUGIH
POSVET ČAS JE ZA SPREMEMBE V UREJANJU PROSTORA
V četrtek 25. februarja 2010 je v Državnem svetu v soorganizaciji z Inštitutom za politike
prostora potekal posvet Čas je za spremembe v urejanju prostora. Namen posveta je bil na
podlagi poziva začeti javno razpravo o stanju v urejanju prostora v Sloveniji in odgovorne
spodbuditi k razmisleku in ukrepom za izboljšanje. Posvet sta odprla predsednik Državnega
sveta mag. Blaž Kavčič in predsednik skupščine Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
Aleksander Saša Ostan. Mag. Maja Simoneti in dr. Aleš Mlakar pa sta predstavila poziv za
spremembe v urejanju prostora. Uveljavlja se prepričanje, da se sistemske težave urejanja
prostora odražajo v prostoru, zgradbah in krajini na način, ki je dolgoročno škodljiv in
zadeva vse državljanke in državljane ter njihov skupni vsakdanjik in prihodnost. Predsednik
mag. Blaž Kavčič je posebej izpostavil pomen Državnega sveta, ki je odprl vrata v parlament
tudi diskusiji o problematiki urejanja prostora. Zaveda se, da je vsem interesentom
nemogoče zadostiti, vendar pa se je potrebno zavedati, da je prostor omejena dobrina, katere
ne gre poljubno širiti ali krčiti. Z njim je potrebno predvsem odgovorno razpolagati in
temeljito pretehtati vsakršni najmanjši poseg vanj, je še dodal. Na osnovi predstavitev in
razprave bodo stališča udeležencev posveta strnjena v sklepe, ki bodo posredovani
odgovornim v državi in širši javnosti. (vir: DS, AJ)
TUJI TURISTI V SLOVENIJI
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je opravil anketo o tujih turistih v Sloveniji v
obdobju junij/avgust 2009 v izbranih slovenskih hotelih in kampih. Tri četrtine tujih turistov
so tako v hotelih in kampih v poletnih mesecih obiskale Slovenijo zaradi počitnic, vsak deseti
turist pa je prišel v Slovenijo iz poslovnih razlogov. Turiste, ki so prišli v Slovenijo na
počitnice (takih je bilo v opazovanem obdobju 75 %), so najbolj pritegnile naravne lepote
Slovenije, na drugem in tretjem mestu pa sta motiva »možnosti za počitek in sprostitev« ter
»osebna varnost med bivanjem«. Motivi, ki so imeli najmanjši vpliv na odločitev o prihodu v
Slovenijo, pa so »igre na srečo«, »priročnost ali cenovna ugodnost letalskih letov v državo«
ter »nakupovanje«. Odločitev za obisk Slovenije se je pri 27 % turistov porodila tik pred
zdajci (pred manj kot 1 mesecem), medtem ko je 31 % obisk Slovenijo načrtovalo 1 – 3 mesece
pred prihodom. Slaba petina turistov je obisk Slovenije načrtovala pred več kot 6 meseci –
delež takšnih turistov je bil glede na državo prebivališča največji med turisti iz Avstrije in
Nemčije. Zdraviliške kraje je polovica tujih turistov obiskala na podlagi lastnih izkušenj,
medtem ko je bil delež turistov, na odločitev katerih so najbolj vplivale informacije
pridobljene na internetu, največji med tujimi turisti v obmorskih krajih (47 %). Več
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kot tretjina tujih turistov je v Slovenijo prišla prvič, slaba petina pa je bila povratnikov, ki so
Slovenijo do sedaj obiskali od 3‐ do 5‐krat. Več kot polovica (54 %) tujih turistov v hotelih in
kampih je v obdobju junij – avgust 2009 v Slovenijo pripotovala z avtomobilom, 22 % pa z
letalom. Več kot polovica tujih turistov v hotelih in kampih je splošen vtis o Sloveniji ocenilo
kot »v mejah pričakovanega«, medtem ko je na 39 % turistov Slovenija pustila boljši vtis od
pričakovanega. Med elementi turistične ponudbe so tuji turisti v hotelih in kampih najbolje
ocenili naravno okolje in osebno varnost, najslabše pa kakovost cest in storitev ob cestah ter
ponudbo kulturnih prireditev. (vir: SURS)
SUM KORUPCIJE PRIPODPISU EA?
Pobudnik podpisan kot ʺKranjski Tuxʺ je 19.2.2010 na Računsko sodišče RS in Komisijo za
preprečevanje Korupcije RS vložil pobudi za revizijo skladnosti postopkov z ZJN ter
preučitev suma konflikta interesov in suma korupcije pri postopkih naročanje pisarniške
programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 – 2010. Pobuda za
revizijo skladnosti postopkov naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih
organov RS v obdobju 2003 – 2010 z Zakonom o Javnem naročanju. Revidiranec je v tem
primeru Ministrstvo za javno upravo, predmet revizije pa naročanje blaga, materiala in
storitev – Pisarniška programska oprema za potrebe državne uprave ter pravilnost in
smotrnost odločitev – ocena primernosti rešitev in izbira postopka naročanja. Ocenjena
vrednost pogodb oz. nepravilnosti je 60 mio €. Več...
NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
DELAVNICA: AKTIVNO EVROPSKO SPOMINJANJE
Vabljeni k udeležbi na brezplačni delavnici za prijavo na razpis za Akcijo 4: Aktivno
evropsko spominjanje. Prijavni rok za omenjeno akcijo je 30. april 2010. Delavnica bo
potekala v Centru Evropa (Dalmatinova 4, Ljubljana) 22. marca 2010 od 15.00 do 16.30. Na
delavnici bodo predstavljeni pogoji za sodelovanje na razpisu ter obrazci za prijavo in
poročanje. Delavnica je zanimiva za tiste, ki se ukvarjajo z ohranjanjem spomina na žrtve
nacizma, fašizma in stalinizma ter ohranjanjem spomenikov, krajev in arhivov, povezanih z
deportacijami. Upravičeni prijavitelji so društva, zavodi, ustanove, združenja preživelih,
združenja družin žrtev, spomeniki, muzeji, občine, zveze, možganski trusti, raziskovalne
ustanove, organizacije, ki so dejavne na področju prostovoljnega dela in druge nepridobitne
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organizacije s pravnim statusom. Več informacij o programu je na voljo na spletni strani
www.ezd.si .Udeležbo sporočite do 17. marca 2010 na e‐naslov info@ezd.si.
MEDNARODNI SEMINAR CONNECTING EU
Nacionalna agencija programa Mladi v akciji v sodelovanju z Informacijsko pisarno
programa Evropa za državljane organizira mednarodni seminar za pripravo projektov, ki
spodbujajo aktivno državljanstvo. Seminar je namenjen razvoju konkretnih projektov
sodelovanja med občinskimi upravami in mladinskimi organizacijami v okviru možnosti, ki
jih za mednarodne projekte na tem področju ponujata programa Mladi v akciji in Evropa za
državljane. K udeležbi na seminarju vabimo občine in njihove partnerske občine iz tujine,
vsaka občina pa za partnerja na seminarju predlaga tudi enega predstavnika mladinske
organizacije iz lokalnega okolja. Rok za prijavo udeležbe je 15. marec 2010. Info tukaj.
DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS
Informacijska točka EZD je zbrala primere mednarodnih projektov slovenskih prijaviteljev v
okviru programa Evropa za državljane v publikaciji z naslovom Dober glas seže v deveto
vas. V publikaciji so predstavljeni tako projekti slovenskih občin kot tudi tuji projekti, ki so
prejeli nagrado Evropske komisije Golden Star za najboljše projekte v okviru programa.
Publikacijo
v
pdf
obliki
si
lahko
ogledate
na
spletni
strani
http://www.ezd.si/ogledalo/publikacije.
EVROPSKO LETO BOJA PROTI REVŠČINI
Evropska unija je leto 2010 razglasila za evropsko leto boja proti revščini in socialni
izključenosti. Namenjeno je osveščanju javnosti o vprašanju revščine in socialne
izključenosti, krepitvi politične zavezanosti EU in njenih držav članic k njunemu
odpravljanju ter spodbujanju konkretnih ukrepov na tem področju. Boj proti revščini in
socialni izključenosti je ključen za izboljšanje socialne kohezije, večjo gospodarsko rast ter
ustvarjanje novih in boljših delovnih mest. Gospodarska recesija je med drugim povzročila
velik porast brezposelnosti in revščina grozi čedalje več ljudem. Statistike kažejo, da pod
pragom revščine živi 79 milijonov Evropejcev oziroma 16 % celotnega prebivalstva EU.
Vendar pa tudi zaposlitev ni zagotovilo za dostojno življenje, saj v revščini živi 8 %
zaposlenih Evropejcev. Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije:
http://www.2010againstpoverty.eu
http://www.2010againstpoverty.eu/mycountry/countries/slovenia.html?langid=sl
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

ŠE AKTUALEN POZIV °
RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« OPERATIVNEGA PROGRAMA
2007‐2013 ZA OBDOBJE 2010‐2012
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
‐ so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;
‐ so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
‐ so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
‐ nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
‐ temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
‐ so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo:
a) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu
2010:
2011 in 2012:
1. rok: 26.2.2010,
5. rok: 27.8.2010
2. rok: 26.3.2010
6. rok: 29.10.2010
3. rok: 30.4.2010
7. rok: 28.1.2011.
4. rok: 28.5.2010
Več info TUKAJ.
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MEDNARODNE NOVIČKE
NOVA SLOVENSKA DELEGACIJA V ODBORU REGIJ
Sedem izvoljenih predstavnikov bo v prihodnjih petih letih zastopalo slovenske občine in
mesta v Bruslju. 9. februarja so postali člani Odbora regij (OR) in izvolili Ireno Majcen,
županjo Občine Slovenska Bistrica, za podpredsednico OR in vodjo slovenske delegacije.
Predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti, ki so se v Bruslju sestali na ustanovnem
plenarnem zasedanju OR za mandatno obdobje 2010–2015, so se zavezali, da bodo s pomočjo
novih pooblastil, pridobljenih z Lizbonsko pogodbo, Evropo skušali približati državljanom.
OR ima sedaj tudi pravico, da pri Evropskem sodišču vloži tožbo, da bi zaščitil pristojnosti
evropskih regij in mest. Slovenska delegacija v OR v obdobju 2010–2015:
‐ člani: Aleš Čerin, Irena Majcen, Franci Rokavec, Anton T. Smolnikar, Robert Smrdelj,
Jasmina Vidmar, Franci Vovk.
‐ nadomestni člani: dr.Štefan Čelan, Darja D. Felda, Siniša Germovšek, Branko Ledinek,
mag. Jure Meglič, Blaž Milavec, Anton Štihec.
Člani slovenske delegacije in njihovi nadomestni člani so imenovani na podlagi predlogov
predstavniških združenj slovenskih občin, in sicer Skupnosti občin Slovenije (SOS) in
Združenja občin Slovenije (ZOS). Pri izboru se upošteva vrsta meril, zlasti položaj
izvoljenega predstavnika, ravnovesje med spoloma in političnimi skupinami ter geografska
in teritorialna porazdelitev. (vir: Obvestila OR)
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