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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
1. SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV SOS IN UGRH
1. skupno sejo predsedstev Skupnosti občin Slovenije in Udruge gradova Republike
Hrvatske je odprl gostitelj, župan Občine Podčetrtek Peter Misja. Članice in člane obeh
predsedstev, županje in župane obmejnih občin in druge goste sta pozdravila tudi oba
predsednika, Vojko Obersnel, predsednik Udruge in župan Rijeke, ter Franc Kangler,
predsednik Skupnosti in župan Maribora. Predsednika sta se dogovorila, da bosta sejo
vodila izmenično. Dnevni red je bil sprejet, tako kot je bil predlagan v vabilu. Jasmina
Vidmar je predstavila delovanje slovenske delegacije v Odboru regij. Vojko Obersnel je
dodal, da Hrvaška še nima svoje delegacije v Odboru regij, se pa na to nalogo že pripravljajo.
V okviru tretje točke dnevnega reda, so se prisotni seznanili s priložnostmi za sofinanciranje
skupnih slovensko hrvaških projektov. Kot prva priložnost je bil predstavljen 2. javni razpis
v okviru Operativnega programa IPA Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013. Predstavnik hrvaškega
Ministrstva za regionalni razvoj, gozdarstvo in vodno gospodarstvo je predstavil program še
iz hrvaškega vidika. Tomaž Miklavčič iz Ministrstva za okolje in prosto je predstavil
priložnosti transnacionalnega teritorialnega sodelovanja. Slovenija sodeluje v 4 programih,
predstavljal pa je dva relevantna za skupno slovensko hrvaško sejo predsedstev asociacij, to
sta programa Jugovzhodna Evropa in Mediteran. Janez Škulj je v začetku svojega predavanja
poudaril, da EU niso zgolj ceste in zgradbe. Pomembno je razmišljati tudi o človeški
dimenziji. Poleg ostalih, prej omenjenih programov, obstajata tudi dva programa, ki se
osredotočata na to človeško dimenzijo in sofinancirata aktivnosti občin za ta področja. Ta
programa sta Evropa za državljane in Mladi v akciji. Jurij Kobal je predstavil izkušnje s
pripravo in izvedbo projektov iz predpristopnih in strukturnih sredstev. Poudaril je, da je
priprava projekta dolgotrajen proces, ki mora temeljiti na strategiji občine ali regije. Srečanje
so vsi prisotni pozdravili kot dobrodošel začetek sodelovanja lokalnih skupnosti dveh
sosednjih držav, ki se naj nadaljuje. Gostiteljstvo prihodnje skupne seje je ponudil župan
Varaždina. (SK)
STROKOVNA EKSKURZIJA SOS V GÜSSING
Enodnevni ogled 4 obratov v kraju Güssing in okoliških krajih avstrijske dežele Burgenland
smo 22. aprila 2010 za županje in župane in druge strokovnjake iz slovenskih občin
organizirali na Skupnosti občin Slovenije. Ekskurzija je zajemala ogled naprav, ki izkoriščajo
biomaso za proizvodnjo plina toplote in elektrike v sosednji Avstriji, kjer so novim
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tehnologijam posvetili ogromno pozornosti ter predstavljajo enega izmed primerov odlične
prakse uporabe obnovljivih virov v Evropi. Začetki proizvodnje energije iz obnovljivih
domačih goriv v kraju Güssingu segajo v leto 1989, ko so začeli s pomočjo evropskih sredstev
vlagati v razvoj tehnologij za proizvodnjo energije za ogrevanje, elektriko in goriv. Danes je
Güssing in okoliški kraji samostojna regija, neodvisna od fosilnih goriv in elektrike, ki
energijo (elektriko in biodizel) tudi izvaža. Denar, ki bi ga namenili za nakup fosilnih
energentov in goriva ostaja v regiji in je namenjen za investicije v nove tehnologije in
nadaljnji razvoj regije. (SK)
POBUDA MINISTRU LUKŠIČU
Skupnost občin Slovenije si že dalj časa prizadeva vzpostaviti dialog z ministrstvom na
podlagi prevozov učencev v šolo, saj vsebina sedaj veljavnega 56. člena Zakona o osnovni
šoli (UL RS, št. 81/2006‐UPB3, 102/2007) v prakso občinskih uprav prinaša nemalo težav in
sporov. Prepričani smo, da je konstruktivna rešitev problematike mogoča in izvršljiva le in
zgolj z medsebojnim sodelovanjem. Problematika prevozov učencev v šolo je pereča ne
samo s finančnega vidika temveč tudi z vidika določanja nevarnih poti. Težave, ki jih v
prakso prinaša 56. člen Zakona o osnovni šoli pa ni zaznati samo v lokalnem krogu
delovanja temveč tudi na državnem nivoju. Tako je problematiko prevozov učencev v šolo
6.4.2010 obravnavala tudi Komisija DS RS za lokalno samoupravo. Prisotna predstavnika
Ministrstva za promet in Direkcije Republike Slovenije za ceste sta pojasnila, da se te
problematike zavedajo, vendar so mnenja Ministrstva za promet in Ministrstva za šolstvo in
šport različna, ugotovljeno pa je bilo, da občine namenjajo 31 milijonov evrov za šolske
prevoze. Prejeli smo informacije, da naj bi Ministrstvo za šolstvo in šport pripravljajo
spremembe in dopolnitve Zakona o osnovni šoli. Ob tem smo ministra vljudno pozvali, da k
sedanjim aktivnostim ministrstvo vključi tudi Skupnost občin Slovenije, saj bo predstavnik
slednje tisti, ki bo predlagatelju zakona lahko približal dejansko in realno sliko ter področja,
ki jih sedaj veljavni zakon ni predvidel, so pa potrebna konkretnega premisleka in iskanja
rešitev. Predvidevamo, da bi bilo smiselno v sodelovanje vključiti tako predstavnika
ministrstva za promet, Direkcije za ceste kot tudi predstavnika Državnega Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. (JT)
TESTNI MODEL ZA PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV
S strani občin članic smo prejeli opozorilo, da testni model plače javnih uslužbencev na
spletni strani MJU ne deluje. Prejeli smo podatke, da odkar je ministrstvo spremenilo
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podatke na dan 1.1.2010, izračuni niso pravilni oziroma naj ne bi delovali. Ministrstvo smo
vljudno prosili, če preveri sistem in delovanje aplikacije. (JT)
PRIPOMBE SOS K PREDLOGU O JAVNIH CESTAH BILE UPOŠTEVANE
Predlog zakona je predvideval več sprememb in dopolnitev, v okviru katerih se bi
obveznosti prelagale tudi na lokalne skupnosti. Tak primer je bil predlog 45.a člena, ki bi
urejal vzdrževanje državnih kolesarskih povezav in ki je v prvem odstavku prvotno določil,
da državne kolesarske povezave, ki potekajo po občinskih cestah vzdržujejo občine.

Z

navedeno ureditvijo bi se občinam prenesle nove finančne obveznosti, brez zagotavljanja
ustreznih dodatnih finančnih sredstev. Ministrstvo za promet smo opozorili, da je
predvidena ureditev v nasprotju z več določili Ustave RS, ob prebiranju na nove različice
vsebinskega dela zakona pa z zadovoljstvom ugotovili, da so pripombe skupnosti bile
upoštevane. (JT)
MOŽNE REŠITVE IZ NASLOVA KONCESIJSKIH DAJATEV ZA DIVJAD
20.04.2010 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal delovni
sestanek glede iskanja zakonitih rešitev za porabo sredstev iz naslova koncesijskih dajatev.
Ker ministrstvo za kmetijstvo dalj časa na pobude skupnosti ni reagiralo, je Skupnost občin
Slovenije pobudo za rešitev nastale problemske situacije posredovala Odboru za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v DZ in Komisiji za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DS RS.
Današnje srečanje je tako potekalo na podlagi sprejetega sklepa Odbora za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano DZ RS, katerega je odprla tudi komisija DS RS. Trenutne možne
rešitve, ki so rezultat današnjega sestanka so v kratkem povzetku sledeče:
1. Kar zakon določa, to občine zavezuje. V skladu z navedenim je potrebno ravnati po
določbah trenutno veljavnega Zakona o divjadi in lovstvu.
2. Koncesijske dajatve mora občina porabiti kot namenske izdatke za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire.
3. Ker gre za namenske vire mora občina sprejeti odlok. Rok za sprejetje odloka zakon ne
predpisuje, mora pa biti sprejeti pred porabo sredstev.
4. Ni nujno in ni z zakonom določene zaveze, da občine sredstva iz naslova koncesijskih
dajatev vlagajo za namene povezane z lovstvom, divjadjo ali preprečevanju škode s strani
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divjadi. Dikcija izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire omogoča široko
interpretacijo v katero vključuje vse naravne vire.
5. Sredstva iz naslova koncesijskih dajatev lahko občine porabijo za namene lovstva in
preprečevanja škode s strani divjadi. V tem primeru je potreben odlok, objava razpisa in vsi
potrebni razpisni postopki za delitev sredstev.
6. Nobene ovire ni, če občina v odloku predpiše, da bo sredstva porabila npr. za letne čistilne
akcije ali podobno. V skladu s slednjim je občina zavezana zgolj k sprejetju odloka in v
skladu Z zakonom o javnih naročilih, k izdaji naročilnice. (JT)
PROBLEMATIKA 16.A ČLENA ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN GOZDOV RS
Dne 20.2.2010 so pričele veljati zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. L RS, št. 8/2010). V omenjeni noveli zakona je bil
dodan 16.a člen, ki v 1. in 2. odstavku med drugim določa, da se na neodplačen način
prenesejo v last občine tista zemljišča, ki jih je občina do 20. julija 2004 v svojih planih
opredelila kot nezazidana stavbna zemljišča in so bila do 10. marca 1993 družbena lastnina.
Glede na to, da je mnogo občin v spornem času do 20. julija 2004 sprejemalo spremembe
prostorskih aktov, vendar niso bili pravočasno objavljeni oziroma niso pravočasno stopili v
veljavo se pri mnogih občinah v danem primeru postavlja dilema, ali se bodo zemljišča, ki so
postala nezazidana stavbna zemljišča lahko neodplačno prenesla s Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov v last občine.
V skladu s predhodnim sporočilom je SOS na MKGP naslovil prošnjo za njihovo razlago
predmetne problematike. MKGP v svojem mnenju, ki glede na to, da MKGP ni pristojno za
uradno razlago določb predpisov, ni zavezujoče razlaga meni, da je določbe prvega in
drugega odstavka 16.a člena ZSKZ možno tolmačiti le na način, da so izpolnjeni pogoji za
neodplačen prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na občine samo, v kolikor je bil občinski
odlok objavljen v Uradnem listu RS oziroma v Uradnem glasilu, ki ga določi občina in je bil v
odloku naveden začetek veljavnosti dne 20.04.2010 ali datum pred omenjenim.
Pojasnilo MKGP.
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KONTROLA REZIDENTSKEGA STATUSA
Skupnost občin Slovenije je na Davčno upravo RS naslovila dopis, v katerem smo opozorili
na težave občin pri oddaji obrazca REK‐1B preko sistema eDavki, zaradi uvedbe kontrole
podatka o rezidentskem statusu fizične osebe, za katero se oddaja individualni obrazec REK
(iRek). Pojasnilo je dostopno na spletni strani Skupnosti občin Slovenije v rubriki pojasnila.
(JT)
ZLORABA POLOŽAJA URADNIKA
V preteklem tednu smo na sekretariat prejeli vprašanje, kako ravnati v primeru zlorabe
položaja uradnika na delovnem mestu. Uradnica, ki je reševala primer vračanj v telefonijo se
ni izločila iz postopka obravnave vloge njenega bivšega moža (neupoštevanje ZUP) in je na
njegovo ročno napisano vlogo ročno dopisala tudi sebe kot upravičenko do sredstev. Ker je
nato bila več mesecev v bolniškem staležu, so v nadaljevanju postopke vodili drugi
uslužbenci uprave. Vlagatelja in uradnico so pozvali, da se naj opredelita o višini delitve
pripadajočih sredstev (50:50) ali kako drugače. Na to je reagiral vlagatelj in zahteval vpogled
v spis, kjer je ugotovil, da se je uradnica ‐ njegova bivša žena nepooblaščeno kar vpisala kot
upravičenka (oz. sovlagateljica). Zaradi suma poskusa pridobitve premoženjske koristi
(zloraba uradnega položaja ...), so predstavniki občin uradnico ovadili policijski postaji, ki je
zadevo že predala tožilstvu. Pojasnila so dosegljiva na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
IMENOVANJE SKUPNEGA PREDSTAVNIKA V POGAJALSKO SKUPINO
Javni uslužbenci, zaposleni v upravah samoupravnih lokalnih skupnostih, predstavljajo
pomemben del vseh zaposlenih v javnem sektorju, zato je Ministrstvo za javno upravo bilo
mnenja, da bi bilo potrebno v vladno pogajalsko skupino za pogajanja z reprezentativnimi
sindikati v zvezi s plačnim sistemom v javnem sektorju, kot člana dodatno imenovati tudi
skupnega predstavnika Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Ministrstvo
za javno upravo smo opozorili, da imata tako Združenje občin Slovenije kot Skupnost občin
Slovenije status reprezentativnosti in zastopata interese občin. V skladu z navedenim smo
bili mnenja, da bi v pogajalsko skupino morala biti imenovana dva predstavnika,
predstavnik SOS in predstavnik ZOS, v kolikor slednje ni izvedljivo pa, da bi skupni
predstavnik SOS in ZOS imel dva glasa. Ker si Skupnost občin Slovenije prizadeva, da se v
okviru sorodnih aktivnosti s konkurenčnim združenjem ne bi podvajali in ker je Združenje
občin Slovenije že posredovalo na naslove občin poziv za imenovanje, je skupnega
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predstavnika SOS in ZOS izpeljalo Združenje. V vladno pogajalsko skupino je bila
imenovana mag. Darinka Ratajc, direktorica občinske uprave Videm pri Ptuju. (JT)
NAPOVEDUJEMO: PREDSTAVITEV NOVOSTI S PODROČJA PREDŠOLSKE
VZGOJE
Zaradi velikega povpraševanja predstavnikov občin vas obveščamo, da je v rednem planu
Skupnosti občin Slovenije predvidena izvedba delovnega posveta, v okviru katerega se bodo
predstavile novosti s področja predšolske vzgoje. Ker spremembe in dopolnitve Zakona o
vrtcih še niso sprejete in ker je vsebina sprememb in dopolnitev Pravilnika o normativnih
in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca še v fazi pogajanj delovne skupine za
vrtce SOS in MŠŠ, v trenutni fazi predstavitev zakonskega in podzakonskega akta ni
smiselna. Takoj, ko bosta Zakona o vrtcih in zgoraj omenjen pravilnik sprejeta, bo Skupnost
občin Slovenije organizirala delovni posvet, na katerem se bodo predstavile veljavne in
sprejete določbe aktov. O terminu delovnega posveta vas bomo pravočasno obvestili.
SESTANEK NADZORNEGA ODBORA
V prostorih Skupnosti občin Slovenije so se sestali članice in člani Nadzornega odbora in
pregledali finančno in materialno poslovanje skupnosti. Prisotni so podrli predstavljeni
finančno in materialno poslovanje in izrazili podporo delovanju skupnosti. Sekretariat
skupnosti je še pripravil osnutek pravilnika o odpisih in odločitvi sredstev, ki so ga članice
in člani nadzornega odbora pregledali in v nadaljevanju soglasno potrdili. (JV)
STE TUDI V ČISTILI?
Pa smo jo očistili! Prostovoljna čistilna akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, v organizaciji
društva Ekologi brez meja, je brez dvoma uspela. Čistilo se je v vsaki slovenski občini,
sodelovalo nešteto občanov in občank, zbralo se je ogromno število odpadkov. Na Skupnosti
občin Slovenije smo akcijo ves čas podpirali, na njej tudi sodelovali in ker menimo, da je
vredno pohvaliti prva vsakega udeleženca in udeleženko, smo pozvali občine, da nam
posredujejo fotografije in vtise iz sobotne čistilne akcije. Iskrena hvala vsem, ki ste naj jih
poslali. Vse prispele fotografije bomo objavili v posebni rubriki na naši spletni strani
www.skupnostobcin.si. Prav tako pa smo nekaj fotografij in vtisov objavili v ČaSOSpisu, ki
bo izšel konec aprila. Vabljeni k ogledu! (AJ)
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TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE

V obravnavi v Državnem zboru so naslednji predlogi predpisov:
Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah Mnenja posredujte na

Zakona o lokalni samoupravi

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Predlog zakona o spremembah Zakona o Predloge in mnenja posredujte do 26.4.2010
igrah na srečo

na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem Predloge, mnenj a posredujte do 29.4.2010 na
območju

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Predloge in mnenja posredujte do 15.5.2010
Sloveniji
Osnutek

na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
Pravilnika

o

spremembah

in Predloge in mnenja nam do 20.5.2010

dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in posredujte na sasa.kek@skupnostobcin.si
obratovalnem monitoringu odpadnih vod
ter o pogojih za njegovo izvajanje.
Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o pravilih cestnega prometa

Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Dopolnjen predlog Zakona o javnih cestah

Predlog Zakona o motornih vozilih:

Morebitna mnenja posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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Predlog zakona
Predlagane spremembe

NAPOVEDNIK DOGODKOV
24., 25.4. / ZELENI VIKEND V BOHINJU
Skladno z jasno vizijo Bohinj Park EKO Hotela o trajnostnem razvoju
turizma, se bo konec meseca aprila (24. in 25. 4. 2010) na pobudo EKO
Hotela zgodil ʺZeleni vikend v Bohinjuʺ. Namestitveni obrati, ki bodo
pristopili k Zelenemu vikendu v Bohinju, bodo 10‐15 % svojih
namestitvenih kapacitet ponudili brezplačno za tiste goste, ki bodo
pomagali pri delu čiščenja v in pred namestitvenimi obrati ter na urejenih poteh. S to namero
bo Bohinj kot turistična destinacija jasno izrazil svoje stališče do narave in doprinesel k javni
zavesti o tem, da moramo vsi skupaj, tako posamezniki kot gospodarstvo poskrbeti za to, da
varujemo naše okolje. Zeleni vikend v Bohinju pa ne bo zgolj čistilna akcija, temveč
polnovredna izkušnja za goste. Le‐ti se bodo morali namreč v Bohinj pripeljati z vlakom
Slovenskih železnic. Gre za prvi takšen pristop popolne integracije javnega prevoza v
turistični ponudbi. Nadalje bo obiskovalce Bohinja v času zelenega vikenda do končnih
destinacij ‐ namestitvenih obratov ‐ prevažal okolju prijaznejši avtobus Alpetourja. S temi
koraki Bohinj Park EKO Hotel in destinacija Bohinj odločno stopata po poti vizije Bohinja,
kot zelene destinacije. Več informacij na www.bohinj.si.
Zeleni vikend
29.4. / MLADINSKA ZAKONODAJA NA ODBORU DZ RS
V četrtek, 29. aprila 2010 bo Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino obravnaval Predloga
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS‐A) in Predloga
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS). Seja bo ob 14.00 uri v veliki
dvorani na Tomščičevi, Šubičeva 4, Ljubljana. V kolikor se bi želeli udeležiti seje, to sporočite
do srede, 28.4. na info@skupnostobcin.si .
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6.5. / PROBLEMATIKA Z VIDIKA NARAVNIH NESREČ
V četrtek, 6. maja 2010 se bo sestala Delovna skupina za kmetijstvo pri Skupnosti občin
Slovenije. Osrednja tema srečanja bo PROBLEMATIKA NARAVNIH NESREČ Z VIDIKA
OBČIN. V kolikor menite, da je vsebinski sklop pomemben tudi z vidika vaše občine, ste
vljudno vabljeni k udeležbi na sestanku. Vljudno vas prosimo za predhodno potrditev
udeležbe na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Gradivo bo posredovano naknadno.
Vabilo
7.5. / NOVOSTI ENERGETSKEGA ZAKONA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo vljudno vabi na
delovni posvet: »Novosti energetskega zakonaʹʹ, ki bo v petek, dne 07.05.2010, s
pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trendhotela (Dvorana Horus), Dunajska 154,
Ljubljana.
V Uradnem listu št. 22/2010, z dne 19.03.2010 je bil objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona (EZ‐D). Zakon je stopil v veljavo z dne 03.04.2010.
Predmetna novela zakona prinaša kar nekaj novosti. Med drugim je pomembna novost za
občine določba, da se na nepremičninah, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih
skupnosti, odškodnina za služnost v javno korist ne plačuje. Po vsej verjetnosti bo zaradi
tega marsikatera občina ob del prihodka… V kolikor bi želeli izvedeti še kaj več o novostih,
se na delovni posvet čim prej prijavite.
Vabilo

Prijavnica

Vljudno vabljeni!
11.5. / LEIFE+ INFORMATIVNI DOGODEK V SLOVENIJI
V sklopu Programa LIFE+ bo letos izveden Informativni dogodek o programu in razpisu
2010. Dogodek se bo odvijal v torek, 11. 5. 2010, v konferenčni dvorani na Gozdarskem
inštitutu Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
V priponki se nahaja vabilo na Informativni dogodek o Programu LIFE+ (vabilo je v
angleškem jeziku, priložen je tudi neuradni prevod v slovenski jezik), ki ga financira
Evropska komisija. Ravno tako sta v priponki tudi osnutek dnevnega reda in Prijavnica.
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V kolikor se želite udeležiti Informativnega dogodka, pošljite najkasneje do 5. maja 2010
izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov Maja.Krusic@oikos.si .
Vabilo (

eng),

(slo)

Osnutek dnevnega reda
Prijavnica
18.5. / 17. REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 18. maja 2010 se bo predsedstvo SOS sestalo na 17. redni seji. Kraj in dnevni red bo
sporočen naknadno.
19.5. / SESTANEK KOMISIJE ZA KULTURO
V sredo, 19. maja 2010 se bo sestala Komisija za kulturo pri SOS. Točen kraj in dnevni red bo
sporočen v naslednjih dneh. Informacije o sestanku dosegljive na elektronskem naslovu
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si .
21.5.

/

NAJPOGOSTEJŠE

NAPAKE

IN

NEPRAVILNOSTI

UPRAVNEGA

POSLOVANJA V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Inšpektoratom za javno upravo vabi na
delovni posvet ʹʹNajpogostejše napake in nepravilnosti upravnega poslovanja v občinahʹʹ,
ki bo v petek, 21. maja 2010 v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, Ljubljana (dvorana
Andromeda, I. nadstropje), s pričetkom ob 10.00 uri.
Delovni posvet bo usmerjen v praktičen del, predstavniki Inšpektorata za javno upravo pa
bodo udeleženkam in udeležencem predstavili najpogostejše napake in nepravilnosti v
sklopu upravnega poslovanja v občinah.
Več informacij o programu tukaj in v vabilu ter prijavnici spodaj.
Vljudno vabljeni!
Vabilo
Prijavnica
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4.6. / 2. TURNIR SOS V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
V petek, 4. junija 2010 se bomo po letu dni ponovno zbrali in pomerili na 2. turnirju SOS v
malem nogometu in odbojki. Tokrat bo gostiteljica Mestna občina Ptuj, ki je že obljubila, da
bo vreme lepo, vzdušje pa tekmovalno in veselo.
Spoštovani župani, županje, direktorji, direktorice občinskih uprav in drugi občinski
uradniki vljudno vabljeni, da si rezervirate termin in pričnete že zdaj trenirati. Pokali za
najboljša mesta že čakajo!
Natančen program in prijavnice bomo posredovali v kratkem.
10.6. / LETNO SREČANJE PREDSEDNIKOV V NESSEBAR‐U
V kraju Nessebar ob Črnem morju v Bolgariji bo od 10. do 12. junija 2010 potekalo v okviru
NALAS‐a letno LGA srečanje predsednikov.
Namen srečanja bo izmenjava izkušenj lokalnih asociacij v razvijanju zmožnosti lokalnih
administracij. Srečanje bo vključevalo tudi nadaljnje debate o vplivu ekonomskega
nazadovanja v regiji.
Srečanja se bo udeležil predsednik SOS Franc Kangler in generalna sekretarka SOS Jasmina
Vidmar.

78. SEJA VLADE RS, 22.04.2010
VLADA NI ZA PARCIALNO SPREMEMBO ZVCP
Vlada RS sprejela mnenje, s katerim ne podpira predloga Zakona o spremembi Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP–1H), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije
predložila skupina poslancev (prvopodpisani Janez Ribič), in ga pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije. Vlada sicer ne nasprotuje vsebini predlagane rešitve, vendar ni
smiselno s spremembo Zakona o varnosti cestnega prometa parcialno reševati samo tega
problema, še zlasti zaradi tega, ker je v pripravi celovita prenova zakonodaje na področju
varnosti cestnega prometa, ki med drugim vključuje tudi zaostritev sankcije za prekršek
vožnje v nasprotni smeri po cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov za vožnjo v
eno smer, in bo predvidoma sprejeta do začetka meseca novembra 2010. Poleg tega pa so
storilci tovrstnih prekrškov namreč različnih vrst, in sicer: samomorilci, »adrenalinski«
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vozniki, vozniki »hazarderji« (vozniki, ki vozijo za stavo), alkoholiki, občasni pivci, bolniki z
različnimi vrstami bolezni in vozniki različnih psihofizičnih stanj (utrujenost, apatičnost,
vznemirjenost…), zato tovrstne problematike ni primarno reševati le s kaznimi in drugimi
ukrepi prisiljevanja, ker niso učinkoviti za vse vrste takšnih prekrškarjev (Vir: Vlada RS)
MNENJE K PREDLOGU DOPOLNITEV ZAKONA O UPRAVNEM SPORU
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o upravnem sporu
(ZUS ‐ 1A), ki ga je Državnemu zboru RS s prvopodpisanim mag. Radovanom Žerjavom v
obravnavo predložila skupina poslancev. Predlagatelj predlaga, da se zastopniku javnega
interesa, če se za zastopnika javnega interesa določi državni pravobranilec, podeli generalno
pooblastilo. Na podlagi generalnega pooblastila bi državni pravobranilec, kot tožeča stranka
s tožbo v upravnem sporu izpodbijal dokončne upravne akte, kadar bi po lastni presoji
ugotovil, da je z upravnim aktom kršen zakon v škodo javnega interesa.
Vlada predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o upravnem sporu (ZUS‐1A) ne podpira, ker je
v nasprotju s celotnim konceptom veljavnega zakona. Zakon o upravnem sporu temelji na
pretežno subjektivnem konceptu sodnega nadzora nad upravnim delovanjem (in ne na
varstvu objektivne zakonitosti). Vlaganje tožb po lastni presoji državnega pravobranilca bi
pomenilo, da je državni pravobranilec postavljen v vlogo varuha objektivne zakonitosti, kar
presega ustavni okvir upravnega spora. Zakon o upravnem sporu le izjemoma, zaradi
varstva javne koristi, daje aktivno legitimacijo za vložitev tožbe tudi zastopniku javnega
interesa. Vlada lahko za zastopnika javnega interesa določi državnega pravobranilca,
odvetnika ali osebo, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega sodnika.

Prav tako Ustava RS ne

daje podlage za takšno zakonsko ureditev, ki bi urejala generalno pooblastilo državnemu
pravobranilcu za vse bodoče primere domnevnih kršitev zakona v škodo javnega interesa.
(Vir: Vlada RS)
PREJEMKI DIREKTORJEV
Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o določitvi najvišjih
razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev.Peti odstavek 4.
člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da vlada z uredbo določi razmerje za
določitev osnovnih plač ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev. Uredba
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS)
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začne

NOVIČKE DRUGIH
SPODBUDE ZA ZELENI IN INOVATIVNI TURIZEM
Banka turističnih priložnosti Slovenije (www.BTPS.si) je informacijsko križišče priložnosti
slovenskega turizma, za katerega skrbijo STO, Direktorat za turizem MG in UP Fakulteta za
turistične študije ‐ Turistica.
1.) Do 21.5.2010 je odprt natečaj »Razvoj MOK idej 2011«, katerega namen je sofinanciranje
razvoja obetavnih idej, s katerimi se nameravajo avtorji prijaviti na javni razpis
sofinanciranja uvajanja novosti turistične ponudbe v MO Koper za leto 2011. Za vsako od
nagrajenih idej bo BTPS sofinancirala nadaljnji razvoj ideje v obliki svetovalnih ur ter obiska
svetovalca na sedežu nagrajenca.
2.) V sklopu portala Challenge:Future je objavljen prvi StormIt izziv: »Give me three days of
GREEN sLOVEnia«. K izzivu, ki je na voljo do 6. maja, so vabljeni mladi iz celega sveta, ki
poskušajo poiskati najboljši predlog tridnevnega potovanja po Sloveniji za dve osebi s
poudarkom na trajnostnem, odgovornem in ekološkem turizmu. Cena na osebo ne sme
preseči 500 EUR. Zmagovalec bo lahko predlagani turistični paket tudi preskusil. Vse
konstruktivne predloge bomo po zaključku natečaja preko portala Banke priložnosti
ponudili slovenskim turističnim agencijam, da jih pričnejo tržiti, saj bodo zbrani predlogi
skrivali direkten odgovor na vprašanje: Kaj si mladi iz celega sveta želijo doživeti v
Sloveniji.
3.) V podporo svežim in uresničenim novostim v turizmu je že sedmo leto zapored razpisana
nagrada za ustvarjalne in inovativne dosežke v turizmu, Sejalec 2010. Z njo so nagrajene že
uresničene novosti ‐ ustvarjalni in inovativni dosežki, ki prispevajo k večji prepoznavnosti
turistične ponudbe Slovenije. Rok za prijavo: 20.5.2010.
4.) Z uspešno krstno izvedbo se je Sejalcu lani prvič pridružil Snovalec, ki tudi letos
spodbuja promocijo in uresničitev novih idej ‐ INVENCIJ v turizmu, katere bodo z
uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za kandidiranje na razpisu Sejalec.
Snovalec 2010 je na portalu BTPS do 1.6.2010 objavljen kot energijski polog v obliki
nagradnega razpisa s predvidenim skladom 40.000 EUR. (AJ)
Več informacij: www.BTPS.si
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ŠKOFJA LOKA VABI NA 3. KONFERENCO EZD
Občina Škofja Loka je na razpisu v sklopu programa „Evropa za državljane 2007‐2013“,
aktivnost „Tematsko mreženje partnerskih mest“ uspešno kandidirala s projektom
MAJHNA EVROPSKA MESTA – ŽIVA, KREATIVNA IN INOVATIVNA MESTA ZA
ŽIVLJENJE IN DELO. Projekt vključuje tri mednarodne konference in združuje ljudi iz
lokalnih skupnosti, iz različnih delov Evrope, ki si bodo delijo in izmenjujejo izkušnje preko
plenarnih predavanj, delavnic in s prenosom dobrih praks. V letu 2009 sta bili uspešno
zaključeni dve konferenci. Junija konferenca z naslovom „Management naravne in kulturne
dediščine”, septembra pa konferenca z naslovom „Družbena odgovornost podjetij – vpetost
v lokalno okolje”. Vse zainteresirane vabijo, da se udeležite tudi tretje konference z naslovom
„Mesto za mlade – mladi za mesto”, ki bo v petek, 7. Maja ob 9.00 uri v Kristalni dvorani
Sokolskega doma v Škofji Loki. Program konference je namenjen občankam, občanom,
županom, strokovnim delavcem na družbenem, mladinskem, kulturnem področju in
strokovni javnosti, še posebej pa mladim in mladinskim voditeljem. V projekt so vključena
partnerska mesta: Freising (Nemčija), Maasmechelen (Belgija), Tabor (Republika Češka),
Carlow (Republika Irska), Varaždin (Hrvaška) in Medicina (Italija). Udeležba na konferenci
je brezplačna na podlagi predhodne prijave.
KONFERENCA O ZAHODNEM BALKANU
V MO Maribor je 19. in 20. aprila 2010 potekala mednarodna konferenca z naslovom
Potenciali za teritorialno sodelovanje z zahodnim Balkanom, v organizaciji Ministrstva za
okolje in prostor. Konference so se udeležili vsi okoljski ministri držav Zahodnega Balkana.
V otvoritvenem govoru je okoljski minister dr. Roko Žarnić, poudaril vlogo ministrstva za
okolje in prostor, ki je zadolženo za udejanjanje programov transnacionalnega sodelovanja,
kot tretjega cilja kohezijske politike EU v programskem obdobju 2007 – 2013. Izpostavil je
tudi dejstvo, da se posledice odločanja o razvoju prostora odražajo na konkretnih območjih –
v prostoru, ki ima svoje specifične fizične, kulturne, socialne, naravne in gospodarske
lastnosti in funkcije. Endogeni potenciali posameznih območij predstavljajo izjemen razvojni
potencial, ki jih je potrebno prepoznati, razvijati ter racionalno in trajnostno rabiti, saj jih ni
mogoče nikjer dokupiti, in ne z ničemer nadomestiti. Poseben namen te konference so bile
predstavitve prioritet sodelujočih iz držav zahodnega Balkana, ter okrepitev nadaljnjega
skupnega sodelovanja, ki bi se nadaljevalo na konkretnih projektih. (vir: MOP, AJ)
PORTAL ZA MEDNARODNO SODELOVANJE MK
Ministrstvo za kulturo je vzpostavilo spletni portal Culture.si (najdete ga na www.culture.si).
Gre za projekt, ki je v prvi vrsti namenjen mednarodnim (ko)producentom in ustvarjalcem,
posrednikom kot so ministrstva, veleposlaništva, agencije in informacijske točke, tujim
novinarjem in medijskim hišam, mednarodnim raziskovalcem in študentom ter kulturnim
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turistom. Kaj ponuja? V angleškem jeziku ponuja informativne članke o akterjih na področjih
umetnosti in dediščine v Sloveniji, informacije o prizoriščih, izobraževalnih programih,
podpornih dejavnostih in virih financiranja, zgodovinske preglede in kontekstualne orise
sodobne produkcije (arhitektura, oblikovanje, likovna in novomedijska umetnost,
gledališče,ples, glasba, književnost, film ter muzeji, arhivi in knjižnice), koledar aktualnih
mednarodnih dogodkov v Sloveniji in naših gostovanj in udeležb v tujini, kontaktne imenike
(po področjih in po regijah) ter banko slik in logotipov. Trenutno je na portalu okrog 2400
člankov in preko 800 fotografij. (vir: MK, AJ)

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

TRETJI POZIV PROGRAMA SREDNJA EVROPA
Predmet poziva: krepitev teritorialne kohezije, promocija integracije ter spodbujanje
konkurenčnosti tega dela Evrope. Poziv predvideva 5 tipov projektov, in sicer:
‐ Skupne strategije in razvoj akcijskih načrtov.
‐ Razvoj mednarodnih orodij.
‐ Vzpostavitev skupnega upravljanja.
‐ Priprava investicij.
‐ Pilotske izvedbe.
Ob ustrezni utemeljitvi je možno prijaviti tudi drugačne projekte.
Upravičenci: nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, zbornice, mala in srednje velika
podjetja, razvojne agencije, raziskovalni instituti, interesne skupine, mednarodne
organizacije, univerze, centri odličnosti, poslovni inkubatorji, izobraževalni centri, socialni
partnerji.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, potovanja in
nastanitve, sestanki in dogodki, stroški promocije, oprema, investicije, drugi stroški, ki bodo
nastali v okviru projekta.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, predvidena velikost projektov
je od 1 do 5 milijonov €.
Trajanje projektov: 30 do 36 mesecev, pod posebnimi pogoji so dovoljeni tudi projekti do 48
mesecev trajanja.
Rok za oddajo: 7. 5. 2010. Več info TUKAJ.
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INTELLIGENT ENERGY CALL FOR PROPOSALS 2010
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
‐ energetske učinkovitost in racionalna raba virov (izboljšanje energetske učinkovitosti
ter podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje);
‐ novi in obnovljivi viri energije (promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo elektrike, gretje; biogoriva; podpora diverzifikaciji energetskih virov);
‐ energija v prometu (diverzifikacija goriv, promocija obnovljivih goriv in učinkovite
rabe energije v prometu, podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje).
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.
ECO‐INNOVATION – POZIV 2010
Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko‐inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
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NOV JAVNI RAZPIS °
2. JAVNI RAZPIS: OP IPA SLO‐HR 2007‐2013
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, tj. ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih
akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.
Predmet razpisa sta 2 prednostni nalogi z naslednjimi ukrepi:
• prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj (turizem in razvoj podeželja,
razvoj podjetnišva, socialna integracija);
• prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo okolja, ohranjanje
območij varstva naravne in kulturne dediščine).
Upravičenci: neprofitne pravne osebe (regionalne in lokalne oblasti, skladi, zavodi, agencije,
raziskovalne in razvojne ustanove, nevladne organizacije, gospodarske, kmetijske, obrtne
zbornice…), pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofiten status (društva,
regionalne agencije, zasebni zavodi, turistična društva…). Programsko območje zajema
naslednje regije:
• v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osrednjeslovenska (20
%) regija;
• v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko‐Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20 %).
Minimalno število partnerjev v projektu: 2 (po eden iz Slovenije in Hrvaške).
Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, investicijski stroški,
administrativni stroški.
Višina sofinanciranja: EU bo financirala 85 % upravičenih stroškov projektov, višina
upravičenih stroškov od 75.000,00 do 1.000.000,00 EUR za 1. prednostno nalogo ter od
75.000,00 do 1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo.
Trajanje projektov: največ 27 mesecev.
Rok za oddajo: 30.06.2010 do 15:30. Več info TUKAJ.
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NAJAVA JAVNEGA POZIVA °
LIFE+
Javni poziv bo objavljen 05.05.2010. Več info TUKAJ.

MEDNARODNE NOVIČKE
PRI ŠIRITVI MORAJO ŠTETI DEJANJA IN NE OBLJUBE
Visoko na dnevnem redu Odbora regij je bil v sredo, 14. aprila, proces pristopa Hrvaške,
Turčije in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije k EU. Po govoru Štefana Füleja,
komisarja za širitev in evropsko sosedsko politiko, je Odbor regij sprejel svoje mnenje o
širitveni strategiji in njenih glavnih izzivih za države kandidatke, ki ga je pripravil
poročevalec Georgios Papastergiou, prefekt Pierie (EL/EPP). Razprava med člani OR se je
osredotočila zlasti na napredek, ki ga je dosegla Turčija, in na odnose med Turčijo in Grčijo.
Mnenje ocenjuje napredek, ki so ga države kandidatke naredile na poti k pristopu, in izraža
precejšnjo zaskrbljenost Odbora regij, da se številne politične obljube držav kandidatk niso v
zadostni meri konkretno udejanjile na terenu. ʺOdločitev o tem, da se neka država pridruži
EU, je mogoče sprejeti le na podlagi zanesljive ocene realnosti na terenu in ne samo s
pregledom prenosa zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo,ʺ je poudaril poročevalec OR
Georgios Papastergiou. V mnenju OR je poudarjeno, da morajo države kandidatke še naprej
izboljševati kakovost lokalne in regionalne uprave in upravljanja, saj bo pripravljenost držav
na članstvo v EU odvisna tudi od njihovih lokalnih in regionalnih upravnih zmogljivosti. Več
o mnenju in širitvi EU si lahko preberete na spletni strani Odbora regij. (vir: OR, MM)
SOS BO OBČINAM OMOGOČIL SODELOVANJE V EXCHANGE 3
Skupnost občin Slovenije je poslala prijavo za sodelovanje v programu Exchange 3, ki poteka
v okviru IPA skladov v Srbiji. Preko Skupnosti občin Slovenije omogočeno, da svoje izkušnje
delijo z občinami iz Republike Srbije. V okviru razpisa v katerem bo na razpolago 10.
milijonov evrov bo zaposlenim v občinskim upravam v Srbiji omogočeno, da za določeno
obdobje obiščejo občinske uprave v Evropi in tako pridobijo izkušnje in v svojo občino
prinesejo primere dobrih praks. V okviru programa Exchange 3 lahko srbske občine
zaprosijo za strokovno pomoč občine iz EU in Slovenije ter so lahko financirane študijske
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poti zaposlenih v občinskih upravah. Več informacij o programu Exchange lahko dobite na
naslovu miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)
OBRIS REFORME KOHEZIJSKE POLITIKE
Pri načrtovani reformi regionalne politike EU je v igri 50 milijard EUR na leto. Odbor regij je
predstavil svoje stališče glede kohezijske politike EU po letu 2013. Po razpravi na plenarnem
zasedanju so lokalni in regionalni politični predstavniki sprejeli predhodno mnenje. V
mnenju so pozvali partnerje EU in nacionalne vlade k ohranitvi ambiciozne kohezijske
politike kot ʺosrednjega elementaʺ modela evropskega povezovanja. Z regionalno pomočjo
EU se sofinancira na tisoče projektov v korist evropskim državljanom, od železniških
povezav do poklicnega izobraževanja. Sedanji proračun EU je določen do leta 2013, vendar
pa bi se lahko pomembne odločitve o določitvi pravil glede upravičenosti in višine
financiranja za obdobje po letu 2013 sprejele že naslednje leto. Po obsežnih posvetovanjih je
Michael Schneider, državni sekretar nemške zvezne dežele Saška‐Anhalt, pripravil osnutek
predhodnega mnenja o prihodnosti kohezijske politike. Končno mnenje je bilo 16.4.2010
sprejeto na plenarnem zasedanju Odbora regij, ki je tako prvi organ EU, ki je pripravil
uradno stališče o tem vprašanju. Člani Odbora regij se poleg tega strinjajo, da je treba
nadaljevati z izvajanjem kohezijske politike v vseh evropskih regijah, pri tem pa nameniti
posebno pozornost najšibkejšim regijam. Tudi v prihodnosti je treba največji del sredstev
nameniti državam članicam in regijam Evropske unije, ki jih najbolj potrebujejo in se soočajo
z največ problemi. Poleg tega tudi prehodne regije potrebujejo posebno podporo, da se s
prekinitvijo financiranja ne ogrozijo doseženi uspehi. OR poudarja, da se je dosedanja
podpora za čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje obnesla in bi jo bilo
treba nadaljevati ter okrepiti po letu 2013. (vir: Obvestila za javnost OR, AJ)
LJUBLJANA POSTALA SVETOVNA PRESTOLNICA KNJIGE
Unesco je 23. april razglasil za svetovni dan knjige, da bi tako poudaril vrednost in
pomembnost branja knjig, ob tem pa tudi založništvo in zaščito avtorskih pravic. V Sloveniji
smo dan knjige razširili v slovenski teden knjige. Letošnji svetovni dan knjige bo za nas še
posebej pomemben, saj bo Ljubljana od tega dne dalje deseta nosilka naziva svetovna
prestolnica knjige. Ta častni naziv bo nosila do naslednjega svetovnega dneva knjige – torej
do 23. aprila 2011. UNESCO želi tako približati knjigo najširši javnosti in spodbujati branje.
Namen vseh dogodkov, ki jih bomo spremljali v letu, ko bo Ljubljana svetovna prestolnica
knjige, je predvsem spodbujanje branja, razvoj bralne kulture, večanje dostopnosti do knjig,
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predstavljanje književnih zvrsti in svetovne literature. Osnovno izhodišče programa v tem
letu je vključevanje in povezovanje vseh členov knjižne verige. Eden izmed projektov, ki se
bodo zvrstili v tem času, je tudi Knjiga za vsakogar. V 2008 je bilo v Sloveniji izdanih 3.813
naslovov knjig, od tega 18,8 % iz skupine jezikoslovna, leposlovna in literarna dela, 13,4 %
iz skupine družbene vede in 8,9 % iz skupine uporabne znanosti, medicina in tehnika. (vir
stat.si, MM)
ZNAK EVROPSKE SKLADNOSTI IZDELKOV
Evropska komisija želi z informacijsko kampanjo predstaviti znak CE( ), ki omogoča lažji
pretok blaga in varstvo potrošnikov. Znak CE na izdelku ali njegovi embalaži sporoča, da
izdelek, ki je proizveden v evropski ali drugi državi, izpolnjuje standarde Evropske unije
glede varnosti, zdravstvene ustreznosti in varstva okolja. Znak obstaja že petnajst let, vendar
velika večina ljudi še vedno ne ve, da znak označuje skladnost izdelka z evropskimi
standardi. Mnogi namreč menijo, da so z znakom CE označeni izdelki, proizvedeni v Evropi.
Informacijska kampanja je namenjena tudi podjetjem, saj je znak poleg zagotavljanja večje
varnosti potrošnika namenjen tudi spodbujanju prostega pretoka blaga na enotnem trgu EU.
Celoten članek si lahko preberete tukaj. (vir: EK)
RAZVOJNA POMOČ IN RAZVOJNI CILJI TISOČLETJA
Evropska komisija je sprejela ambiciozen akcijski načrt z ukrepi EU, ki naj bi pospešili
napredek pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Leta 2009 je Evropska unija za pomoč
namreč namenila nekaj manj sredstev kot prejšnja leta, in sicer 49 milijard evrov oz.
0,42 % BND EU. Tako Uniji še vedno precej manjka do skupnega vmesnega cilja
(0,56 % BND do leta 2010), preden naj bi do leta 2015 raven pomoči dosegla 0,7 % BND EU.
Unija je še vedno najradodarnejša donatorica na svetu, saj zagotavlja več kot polovico vse
svetovne pomoči. Komisija zdaj predlaga državam članicam več ukrepov v podporo
razvojnim ciljem tisočletja. Z njimi naj bi se povečal obseg pomoči ter hkrati okrepila njena
učinkovitost in osredotočenost na tiste države in sektorje, ki jo najbolj potrebujejo. Poleg tega
je Komisija v podporo akcijskemu načrtu sprejela sporočilo o obdavčevanju in razvoju,
katerega cilj je povečanje domačih prihodkov držav v razvoju z vzpostavitvijo trdnejših
domačih davčnih sistemov in mednarodnim bojem proti davčni utaji. Akcijski načrt orisuje
tudi možno stališče Unije pred septembrskim vrhom Združenih narodov o razvojnih ciljih
tisočletja. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
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ZA BOLJŠE VARSTVO PODATKOV
Državljanke in državljani Evropske unije pričakujejo enake pravice in občutek varnosti na
celotnem ozemlju EU. Med glavnimi nalogami Evropske komisije v naslednjih petih letih je
oblikovati enotno območje varnosti in pravice za 500 milijonov Evropejcev. Komisija je
predstavila konkretne ukrepe z določenimi časovnimi razporedi, s katerimi bo okrepila
zmožnost državljank in državljanov za delo, potovanje in študij v tujini. Učinkovitejše
sodelovanje sodstva in močnejša solidarnost v okviru skupne priseljenske in azilne politike
na podlagi predlogov bosta povečala varnost državljanov. Podjetjem se ne bo več treba
prebijati skozi toliko birokratskih ovir, pri čezmejnem poslovanju pa bodo imela večjo
pravno varnost. S 1. decembrom 2009, ko je začela veljati Lizbonska pogodba, je EU dobila
možnost, da znova uravnoteži politike ter tako okrepi pravice in svoboščine evropskih
državljanov. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
NA NOVO O KONKURENCI ZA DISTRIBUCIJO BLAGA IN STORITEV
Evropska komisija je sprejela uredbo o skupinskih izjemah za sporazume med proizvajalci in
distributerji o prodaji proizvodov in storitev. Uredba in spremljajoče smernice upoštevajo
dejstvo, da je v zadnjih desetih letih internet postal pomembno orodje za spletno prodajo in
čezmejno trgovino. Komisija želi ta razvoj spodbuditi, saj omogoča večjo izbiro potrošnika in
krepi konkurenčnost cen. Temeljno načelo ostaja nespremenjeno: družbe lahko prosto odločajo
o načinu distribucije svojih proizvodov, pod pogojem, da sporazumi ne vsebujejo določanja
cen ali drugih nedopustnih omejitev ter da niti proizvajalec niti distributer nimata več kot
30‐odstotnega tržnega deleža. Pooblaščeni distributerji lahko prodajajo na spletu brez
količinskih in cenovnih omejitev ter ne glede na lokacijo potrošnika. Nova uredba o skupinskih
izjemah je na voljo na: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html.(Vir:
obvestila za javnost EU, JV)
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