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»Bliža se 8. tradicionalni veleslalom SOS, ki bo 12.2.2010!«
Skupnost občin Slovenije
NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
26. jan

TOR

•

DS za upravljanje z velikimi zvermi

29. jan

PET

•

Posvet – nova cestnoprometna zakonodaja

KAZALO
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Vložen amandma k Zakonu o sistemu plač v
javnem sektorju
Javni sklad za kulturne dejavnosti in SOS
uskladila stališča
SVLR o pobudi SOS za spremembo 9. člena
ZFO
Zbiranje podatkov o zavarovanjih staršev za
zanižano plačilo vrtca
Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin –
javni razpis
Grajski objekti v Sloveniji
Delovna skupina občinskih inšpektorjev
Sestanek DS za zaščito in reševanje
Pojasnilo DURS ‐ NUSZ
Sestanek delovne skupine ZPDUP
Občine iščejo pobratenje
Romunske občine iščejo partnerja za pristop k
projektu

NOVIČKE DRUGIH
Evropska sredstva kot rešilna bilka
Upravne enote v projektu Zlata nit
Zaprt javni razpis za mikro podjetja
MEDNARODNE NOVIČKE
EK razglasila finaliste RegioStars 2010

TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
EVIDENTIRANJE
DS za spremembe Zakona o gozdovih pri
MKGP
OP RR in ROPI
NAPOVEDNIK DOGODKOV
25.1. / Delovna skupina za turizem
26.1. / DS za upravljanje z velikimi zvermi
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
VLOŽEN AMANDMA K ZAKONU O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Še zmeraj je nejasno ali lahko občine uporabljajo drugi odstavek 19. člena ZSPJS, ki določa,
da se lahko javnega uslužbenca ob premestitvi in ob zaposlitvi uvrsti v največ pet plačilnih
razredov višje od plačnega razreda oziroma naziva. Ministrstvo za javno upravo je na
navedeno pomanjkljivost s strani predstavnikov lokalnih skupnosti bilo že seznanjeno v letu
2009 ter dne 7. avgusta 2009 podalo pisno obrazložitev, v katerem so navedli, da je v
zakonskem določilu drugega odstavka 19. člena izpadla določba glede lokalnih skupnosti, bo
pa odpravljena s prvo novelo ZSPJS. Uradno stališče MJU v navedenem pisnem odzivu je
bilo, da

poda k taki uvrstitvi v organih lokalne skupnosti soglasje župan. V skladu z

navedenim smo predlagali ustrezno dopolnitev drugega odstavka 19. člena ZSPJS. (JT)
JAVNI

SKLAD

ZA

KULTURNE

DEJAVNOSTI

IN

SOS

USKLADILA

STALIŠČA
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je upošteval stališča občin članic skupnosti ter vsebino
15. člena Predloga Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti temu ustrezno
spremenil in dopolnil. V državni zbor so tako posredovali popravljeno vsebino člena,
usklajeno s SOS. Pisna stališča in pojasnila Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti najdete
na spletni strani SOS: tukaj. Predlog zakona bo predvidoma obravnavan na 13. seji
Državnega zbora, od 25. 1. do 2. 2. 2010. (JT)
SVLR O POBUDI SOS ZA SPREMEMBO 9. ČLENA ZFO
Skupnost občin Slovenije je na SVLR posredovala pobudo za spremembo prve alineje prvega
odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO‐1, UL RS, št. 123/06, 101/2007 Odl. US:U‐
I24/07‐66, 57/2008).
SVLR je odgovoril, da je zadnja sprememba ZFO bila sprejeta v letu 2008 in je stopila v
veljavo z letom 2009. Po mnenju SVLR pravi učinki spremenjenega in dopolnjenega zakona
še niso popolnoma vidni. SVLR ima v pripravi več funkcijsko analizo delovanja in
financiranja lokalnih skupnosti. Zaključki te analize naj bi odgovorili na vprašanje ali je
potrebno sistematsko zakonodajo spremeniti. Ob ugotovitvi, ali je potrebno zakon
spremeniti, bo SVLR proučil tudi pobudo SOS za spremembo prve alineje prvega odstavka 9.
člena Zakona o financiranju občin. (JT)
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ZBIRANJE PODATKOV

O

ZAVAROVANJIH

STARŠEV ZA

ZANIŽANO

PLAČILO VRTCA
Informacijski pooblaščenec je izdal mnenje o zakonski podlagi lokalnih skupnosti o zbiranju
podatkov o zavarovanjih staršev, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca in ali so upravičene
prejemati podatke o zavarovanju nasploh, ali le če gre za zaposlitev oziroma opravljanje
dejavnosti. Podatek o zavarovanju staršev ni eden izmed podatkov, katerih obdelavo
dovoljujejo določbe Zakona o vrtcih, zato Pooblaščenec meni, da podatka o zavarovanjih
staršev, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca za svoje otroke, ZZZS ne sme posredovati
vrtcem ali lokalnim skupnostim. Celotno pojasnilo pooblaščenca. (JT)
OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI OBČIN – JAVNI RAZPIS
Sekretariat SOS je na predlog občine članice Ministrstvu za kulturo posredoval poziv, v
katerem smo ministrstvo opozorili, da je ministrstvo sicer objavilo nekaj razpisov za obnovo
kulturnih spomenikov, vendar se na vse objavljene razpise občine ne morejo prijavljati z
namenom obnove tistih kulturnih spomenikov, ki so v lasti občin (razen tistih, ki imajo
sanacijo zagotovljeno s proračunskimi sredstvi z Zakonom o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe RS v kulturi in oziroma tistih, ki so v postopku denacionalizacije).
Na spletni strani SOS se nahaja odziv ministrstva za kulturo, v katerem navajajo, da bo v
primeru razpoložljivih evropskih sredstev predvidoma v februarju objavljen javni razpis za
sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih
spomenikov v lasti občin. Celoten dopis ministrstva za kulturo je dostopen na: spletna stran
SOS. (JT)
GRAJSKI OBJEKTI V SLOVENIJI
V torek, 19. januarja sta se Jasmina Vidmar in Saša Kek udeležili delovnega sestanka na
JAPTI v zvezi z grajskimi objekti v Sloveniji. Na sestanku so bili prisotni še predstavnica MG,
predstavnik STO ter predstavniki JAPTI. Na sestanku je bilo rečeno, da Ministrstvo za
Kulturo pripravlja strategijo trženja grajskih objektov; JAPTI se zavzema za promocijo tujih
investicij v grajske objekte, prvi ukrep bo skupni spletni portal, ki bo služil promociji naložb
v grajske objekte, njihovih mikrolokacij in možnih vsebin. Objekti v lasti občin ter v zasebni
lasti (seznam, pridobljen z vprašalniki SOS), bi lahko s potencialnimi izvajalci omogočili
potencialnemu investitorju prve inicialne informacije na daljavo. Možnost bi bila
predstavitev na nepremičninskih sejmih (Milano, Muenchen, Nica, …) in STO bo pomagal
pri profesionalnih predstavitvah. Sekretariat SOS bo skladno z navodili JAPTI, MOP, ter MK
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zainteresirane občine še zaprosil za podrobnejše podatke vezane na grajske objekte, ki so
potrebni za celovito informacijo potencialnim investitorjem. (SK)
DELOVNA SKUPINA OBČINSKIH INŠPEKTORJEV
V četrtek 14. januarja se je v prostorih Mestne občine Ljubljana sestala Delovna skupina
občinskih inšpektorjev. Tokrat so imeli inšpektorji na dnevnem redu samo eno točko in to
delovno gradivo Predloga zakona o javnih cestah. Na predloženo gradivo so imeli člani in
članica veliko pripomb, saj so gradivo pripravljali na različnih oddelkih, posledica česar je
neusklajen izdelek. Veliko členov so pripravljavci prenesli iz Zakona o varnosti v cestnem
prometu, ki pa so povzročili kontradiktornost med posameznimi členi. S predloženim
gradivom se člani in članica delovne skupine ne morejo strinjati oziroma sprijazniti, zaradi
česar so tudi predlagali sestanek s pripravljavci zakona. (MM)
SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
V četrtek 21. januarja so se v prostorih občine Logatec sestali predstavniki Delovne skupine
za zaščito in reševanje. Na sestanku so se prisotni seznanili s potekom sestanka z ministrico
dr. Ljubico Jelušič, s katero so se predstavniki delovne skupine sestali v mesecu decembru.
Na sestanku z ministrico so bile izpostavljene točke, s katerimi imajo občine največ težav.
Ministrica je prisotnim zagotovila, da bo naredila vse kaj je v njeni moči, da se bodo zadeve
na teh točkah izboljšale. Pri naslednji točki dnevnega reda so se člani seznanili s pobudo
Mestne občine Slovenj Gradec in Skupnosti občin Slovenije, da MOP naredi karte
ogroženosti pred plazovi v merilu 1:25 000 za vso Slovenijo, nato pa si lahko ogrožene občine
naredijo še podrobnejše karte v merili 1:5 000. Pri zadnji točki dnevnega reda so se prisotni
seznanili s potekom oddaje pripomb na državni načrt zaščite in reševanja pred jedrskimi in
radiološkimi nesrečami. Delovna skupina je pripravila pripombe na predlog spremembe
načrta v katerem so občinam naložili dodatne obveznosti. Skupnost občin Slovenije ter
Delovna skupina za zaščito in reševanje se bosta zavzemala, da bodo pripombe upoštevane,
ter ne bosta dopustili, da se občinam naložijo dodatne obveznosti. (MM)
POJASNILO DURS ‐ NUSZ
DURS je Občini Kranjska gora posredoval pojasnilo v zvezi s podatki za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, ter poslal dopis v vednost tudi nam. Glede na to, da bi
lahko dopis v zvezi s predmetno problematiko koristil tudi drugim občinam vam v priponki
pošiljamo celotno pojasnilo. (SP)
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Pojasnilo DURS.
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZPDUP
Dne 10.12.2009 je Vlada RS na svoji 58. seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila
besedilo Predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ter ga poslala v
obravnavo Državnemu zboru. Prav tako je v Poročevalcu DZ št. 170 z dne 29.12.2009 bil
objavljen čistopis Predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč (ZPDUP)
‐ prva obravnava ‐ EPA 805‐V.
Pristojna delovna skupina pri Skupnosti občin Slovenije se je dne 20.01.2010 sestala na temo
omenjenega predloga zakona. Člani delovne skupine so do obravnavanega predloga zakona
sprejeli stališča, ki pretežno ne odstopajo od stališča pripravljavca, Ministrstva za
gospodarstvo, vendar bi se v najkrajšem možnem času želeli sestati s pristojnimi
predstavniki ministrstva, ter predstaviti pomisleke, ki se jim pojavljajo v zvezi z nekaterimi
rešitvami v predlogu zakona. Glede na to, da je bil trenutno veljaven Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč sprejet daljnega leta 1984 menimo, da je v
danem trenutku nujno potrebno vzpostaviti dialog in oblikovati predlog zakona, ki bo
pomembnosti oziroma občutljivosti področja ustrezen ter usklajen na nivoju države in
lokalnih skupnosti. V skladu s tem je SOS na MG naslovila pobudo za usklajevalni sestanek.
(SP)
OBČINE IŠČEJO POBRATENJE
Na Skupnost občin Slovenije sta v tem tednu prišli dve prošnji za pobratenje s slovenskimi
občinami. Na spodnjih povezavah si lahko pogledate predstavitev:
‐

Občina Şahinbey iz Turčije

‐

Občina Muratpasa iz Turčije

ROMUNSKE OBČINE IŠČEJO PARTNERJA ZA PRISTOP K PROJEKTU
Romunska občina Arad je pripravila predlog projekta s katerim se nameravajo prijaviti na
razpis Civilne zaščite. V sklopu projekta nameravajo pripraviti regionalni sistem za
spremljanje stanja voda. Podatki naj bi se prenašali iz drugih držav za kar pa je predpogoj
uporaba enakih standardov. Več informacij o projektnem predlogu lahko dobite na naslovu
miha.mohor@skupnostobcin.si
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TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE

V medresorskem usklajevanju:
Predlog Zakona o geodetski dejavnosti

Morebitne pripombe posredujte do 3.2.2010
na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

Osnutek predloga za začetek postopka za Morebitne pripombe posredujete na do
spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave 10.2.2010 jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
RS.
Osnutek

Uredbe

o

spremembah

in Morebitne predloge in pripombe posredujte

dopolnitvah Uredbe okoljski dajatvi za do 3.2.2010 posredujte na
onesnaževanje

okolja

zaradi

odvajanja sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

odpadnih voda
V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih aktov:
Predlog zakona o minimalni plači – nujni Morebitne pripombe nam še lahko
postopek.

posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Predlog

zakona

o

spremembah

in Morebitne pripombe nam še lahko

dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem posredujete na
sektorju – nujni postopek

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Predlog uredbe o predpisanih zahtevah Morebitne pripombe nam še lahko
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih posredujete na
pogojih pri kmetovanju (soglasje MF, mnenje jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
MJU)
Predlog

zakona

o

spremembah

in Morebitne pripombe nam še lahko
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dopolnitvah

Zakona

o

vrtcih

–

prva posredujete na jasmina@skupnostobcin.si

obravnava (mnenje MF, MZ, MOP)
Predlog zakona o spremembi Zakona o Morebitne pripombe nam še lahko
začasnem znižanju plač funkcionarjev – posredujete na
nujni postopek (mnenje MF, mnenje SVZ)
Predlog

uredbe

o

spremembah

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
in Morebitne pripombe nam še lahko

dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, posredujete na
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
organih javne uprave in v pravosodnih
organih

(‐predlogNOE‐MNZ‐20.1..DOC

‐ PBUredba‐MNZ20.1..DOC ‐ PRILOGA II‐
spremembaMNZ7.1..DOC
V Državnem zboru:
Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV‐1) ‐ EPA 857‐
V
Predlog zakona o obveznem finančnem popustu na novo zgrajene stanovanjske enote
zaradi svetovne gospodarske in finančne krize (ZOFPSE) ‐ prva obravnava ‐ EPA 860‐V

EVIDENTIRANJE
DS ZA SPREMEMBE ZAKONA O GOZDOVIH PRI MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopa k spremembam in dopolnitvam
Zakona o gozdovih . Zato bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prof. dr. Milan
Pogačnik imenoval delovno skupino, ki bo pripravila osnutek Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gozdovih. Ker želijo, da bi v tej skupini bili tudi predstavniki
Skupnosti občin Slovenije so nas pozvali, da v predmetno delovno skupino imenujemo tudi
našega predstavnika. Evidentiranje je odprto do 22.1.2010. (SP)
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OP RR IN ROPI
Na podlagi dopisa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z dne
7.1.2010 smo odprli postopek evidentiranja dveh novih članov v Nadzorni odbor OP RR
2007‐2013 in OP ROPI 2007‐2013. OP RR 2007‐2013 predstavlja izvedbeni dokument, ki ga
predloži država članica, potrdi Evropska komisija, nato pa ga obe partnerici skupaj izvajata
in financirata. V OP RR je določen razvojni načrt Slovenije. OP RR predstavlja podlago za
črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki predstavlja enega
izmed finančnih virov za izvajanje evropske regionalne oz. kohezijske politike. OP ROPI
2007‐2013 predstavlja podlago za črpanje sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši
meri pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kohezijski sklad je finančni
instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga zmanjševati ekonomska in socialna
neskladja ter stabilizirati gospodarstvo. Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene
države članice EU, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca znaša manj kot 90
% povprečja EU. Evidentiranje je odprto do četrtka, 28.1.2010. (JT)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
25.1. / DELOVNA SKUPINA ZA TURIZEM
Danes, v ponedeljek 25. januarja se bo v Šmarjeških Toplicah sestala delovna skupina SOS za
turizem. Osrednja tema bo predlog Turistične politike za leto 2010 in z izhodišči za 2011, ki
smo ga v medresorsko usklajevanje prejeli iz Ministrstva za gospodarstvo. (SK)
26.1. / DS ZA UPRAVLJANJE Z VELIKIMI ZVERMI
Jutri, v torek 26. januarja 2010 bo sestanek Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z
velikimi zvermi, ob 11.00 uri, na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (II.
nadstropje). Obravnavalo se bo Strokovno mnenje ZGS za odstrel velikih zveri v letu 2010,
Pisno stališče ZRSVN za odvzem velikih zveri iz narave za leto 2010 in Odgovora ZGS na
Pisno stališče ZRSVN. Več informacij tukaj!
29.1. / POSVET O NOVI CESTNOPROMETNI ZAKONODAJI
V zadnjih letih smo na področju varnosti na slovenskih cestah naredili velik napredek.
Število mrtvih in telesno poškodovanih na slovenskih cestah se od leta 2007 postopoma
zmanjšuje. Ker je prišel čas potrebnih sprememb zakonodaje, vas ministrica za notranje
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zadeve Katarina Kresal in minister za promet dr. Patrick Vlačič vabita na delovni posvet s
področja varnosti cestnega prometa. Posvet je brezplačen. Več informacij: spletna stran SOS.
4.2. / SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN JAV. FINANCE
V četrtek, 4. februarja 2010 bo sestanek Komisije za proračun in javne finance pri SOS, s
pričetkom ob 10.00 uri (v prostorih Mestne občine Koper).
5.,6. 2. / SEMINAR AKTIVEN DRŽAVLJAN
Socialna akademija organizira brezplačen seminar Aktiven državljan: Načrtovanje, vodenje
in organiziranje dogodkov, ki bo 5. in 6. februarja 2010. Na seminarju za mladinske delavce
ʺAktivni državljanʺ se bodo udeležencu seznanili s ključnimi kompetencami za načrtovanje,
vodenje in organiziranje dogodkov. En sklop je namenjen načrtovanju in vodenju skupinskih
procesov ter pomenu, vlogi in delu moderatorja. V drugem sklopu so predstavljene osnov
medijskega načrtovanja vključno s praktičnim delom. Metoda dela temelji na simulacijah, ki
jim sledijo analitično‐tehnične predstavitve in razgovor z udeleženci. Ugotovitve slednjih
bodo zbrane v priročnik za mladinske delavce. Kraj predavanj: Duhovno središče sv. Jožef,
Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, (Ksaverijeva dvorana). Čas predavanja: petek, 17:00 ‐
21:00 ure, sobota, 9:00 ‐ 17:00 ure.
Možnost prijave: info@socialna‐akademija.si oz. tel.: 051 893 060 ali 01 427 71 40 (Mojca Perat)
9.2. / SESTANEK KOMISIJE ZA KULTURO
Komisija za kulturo pri SOS se bo sestala v torek, 9. februarja 2010 v Mestni občini Celje, z
namenom uskladitve programa dela komisije v letu 2010.
10.2. / DDV V LETU 2010
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s podjetjem Abeceda svetovanje d.o.o. vabi na
seminar: »DDV V LETU 2010 TER DAVČNI VIDIK PRENEHANJA SREDSTEV V
UPRAVLJANJU«, ki bo v sredo, dne 10.02.2010, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Visoke
računovodske šole, Stegne 21/c, Ljubljana (2. nadstropje).
S 1.1.2010 smo začeli uporabljati nov ZDDV‐1b in Pravilnik o izvajanju ZDDV. Na posvetu
bodo podrobneje predstavljene prve izkušnje in vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z njuno
uporabo. Pozornost bomo namenili tudi davčnim posebnostim pri prenosu sredstev v
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upravljanju. Več o tematikah, ki bodo obravnavane na seminarju, si lahko preberete v vabilu
na www.skupnostobcin.si .
10.2. / KOMISIJA ZA E‐POSLOVANJE
V sredo, 2. februarja 2010 se bo sestala Komisija za e‐poslovanje pri SOS, na Ptuju.
Podrobnejše informacije bodo sledile v kratkem.
12.2. / 8. VELESLALOM SOS
Z velikim veseljem vas obveščamo, da nam tudi ta zima ne bo pobegnila, ne da bi se skupaj
razgibali in poveselili na že tradicionalnem smučanju, ki ga organiziramo za vas na
Skupnosti občin Slovenije. Rezervirajte si termin, saj se bo v petek, 12. februarja 2010 na
Snežnem stadionu v Mariboru, s pričetkom ob 15.30 uri tekmovalo, navijalo in veselo
družilo. Prijavnice in program bomo objavili naknadno! Vabljeni na 8. veleslalom SOS!
LOKALNE VOLITVE 2010
Obveščamo vas, da v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije pripravljamo seminar:
LOKALNE VOLITVE 2010 s simbolično kotizacijo za pokritje osnovnih stroškov! Seminar
bo predvidoma v mesecu februarju oziroma v začetku meseca marca 2010. Ker želimo, da
vsi, ki vas ta tematika zanima in ki se želite udeležiti srečanja na samem dogodku dobite kar
se da veliko koristnih informacij, vas pozivamo, da nam dodatno predlagate morebitno
vsebino, ki naj jo vključimo v izvedben vsebinski del programa in ki vas v zvezi z lokalnimi
volitvami še posebej zanima.
NOVIČKE DRUGIH
EVROPSKA SREDSTVA KOT REŠILNA BILKA
V času razpona krize v lanskem letu je Vlada z razdeljevanjem sredstev pomagala
gospodarstvu. Kot navajajo iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so pri
njih v celoti počrpali vsa razpoložljiva evropska sredstva, med tem ko ima Ministrstvo za
gospodarstvo še na voljo 180 milijonov evrov, katere naj bi to leto namenila za gospodarska
središča. Minister Gregor Golobič se je v ponedeljek srečal z gospodarstveniki Obalno‐kraške
regije ter s Severno‐Primorske regije. Opozoril je, da do zdaj Vlada področja raziskav ni
obravnavala prioritetno, zato je bilo temu namenjenih tudi manj sredstev. Zato si minister
Golobič obeta dodatna evropska sredstva dobiti s prerazporeditvijo obstoječih evropskih
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sredstev iz resorjev, kjer jih niso počrpali. Dodale je še, da bodo evropska sredstva žal edina
razvojna sredstva prihodnjih nekaj let. Lizbonska pogodba namreč določa cilj, da se naj vsaj
1% javnih sredstev vloži v raziskave in razvoj. Država se bo morala pričeti zavedati pomen
vlaganja v razvoj in znanost, tudi če ne ravno zdaj, v kriznem obdobju. (vir: MVZT, AJ)
UPRAVNE ENOTE V PROJEKTU ZLATA NIT
Zlata nit, medijsko‐raziskovalni projekt z nacionalnim izborom najboljših zaposlovalcev se
iz zasebnega širi tudi v javni sektor, natančneje v državno upravo in njene upravne enote. V
sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Inštitutom za javno upravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani bo z uporabo prilagojene metodologije (prek ocene kakovosti odnosa
med organizacijo in zaposlenimi ter na podlagi kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti dela
upravnih enot) 2. junija 2010 razglasil tri najboljše upravne enote v kategoriji malih, srednjih
in velikih upravnih enot . Projekt v prihodnjih letih predvideva širitev tudi na druge organe
državne uprave in celotnega javnega sektorja. Osrednji del izbora je merjenje kakovosti
odnosa med organizacijo in zaposlenimi, spremlja pa ga merjenje učinkovitosti in uspešnosti
dela upravnih enot po vnaprej oblikovani metodologiji. V okviru raziskave je anketiranje
zaposlenih, ki bo potekalo od 22. marca do 2. aprila, in sicer v vseh upravnih enotah sočasno.
Na podlagi izsledkov raziskave bo konec aprila objavljen seznam najboljših upravnih enot.
Finalisti v posamezni kategoriji bodo znani 2. junija, na Dnevih javnega prava in javnega
managementa v Portorožu pa bo pripravljena slavnostna razglasitev najboljših. (vir: MJU)
ZAPRT JAVNI RAZPIS ZA MIKRO PODJETJA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je obvestilo, da se zapre javni razpis iz
Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP) ‐ ukrep »Podpora za ustanavljanje in razvoj
mikro podjetij«. Ministrstvo se je za zaprtje ukrepa odločilo zaradi porabe sredstev. Na javni
razpis je do vključno 18. januarja prispelo 196 vlog, s katerimi je bilo zaprošenih dobrih 20
milijonov evrov javnih sredstev. Povprečno je na vlogo zaprošenih 102 tisoč evrov. V okviru
javnega razpisa je bilo razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Vlagatelji so bila
mikro podjetja, ki opravljajo dejavnost in imajo sedež zunaj naselij s statusom mesta na
ozemlju Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje. (vir: MKGP, AJ)
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MEDNARODNE NOVIČKE
EK RAZGLASILA FINALISTE REGIOSTARS 2010
Evropska Komisija je razglasila finaliste RegioStars 2010 – najbolj inovativni projekti
sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske politike v letu 2010. Med njimi sta tudi dva
projekta iz Slovenije: eVem za gospodarske družbe in Uspešno vključevanje romskih otrok v
vzgojo in izobraževanje. RegioStars je letni dogodek, kjer se nagradijo najbolj izvirni projekti,
sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske politike. Namen tekmovanja je je čim širše
informiranje o dobrih praksah v državah članicah, izmenjava izkušenj in spodbujanje
naprednega razmišljanja. V letu 2010 je Evropska komisija prejela 87 vlog iz vseh 27 držav
članic.
Projekt eVem je že poznan širši javnosti, pri projektu »Uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje«, katerega je pripravilo MŠŠ, pa gre za integracijo romskih otrok v
izobraževalni sistem preko različnih mehanizmov in na odpravo segregacije in
diskriminacije. Več informacij o dogodku na spletni strani Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?
nmenu=4#2010.(vir:SVLR,AJ)
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