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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SREČANJE ŽUPANOV, DIR. IN GOSPODARSTVENIKOV
V četrtek, 19. novembra 2009 je Skupnost občin Slovenije organizirala 1. poslovno srečanje
županov, direktorjev in gospodarstvenikov, ki je potekalo v Austria Trend Hotelu,
Ljubljana. Na srečanju, ki je bilo prvo po vrsti, so tako imeli predstavniki občin edinstveno
priložnost se srečati s podjetniki. Rdeča nit poslovnega srečanja so bile investicije in tako se je
skozi

celoten

dogodek

sledilo

zamisli,

kako

lokalnim

skupnostim

na

eni

ter

gospodarstvenikom na drugi strani pomagati ter hkrati realizirati idejo v končni rezultat. Po
začetnih uvodnih besedah predsednika SOS Franc Kanglerja ter pozdravnega nagovora
izvršne direktorice Združenja managerjev Slovenije, Sonje Šmuc, so sledila kratka
predavanja o družbeni odgovornosti, javno zasebnem partnerstvu ter vlogi JAPTI‐ja (Javna
agencija za podjetništvo in tuje investicije). Nato so imeli podjetniki priložnost, da na t.i.
razstavnem prostoru predstavijo svojo ponudbo županom in direktorjem občinskih uprav.
Dvorana se je tako spremenila v živahno in pisano sejmišče, mize, ki so prevzele vlogo
stojnic pa so bile bogato obiskane. Zagotovo so prijazne besede razstavljavcev ter inovativno
zarisane predstavitve podjetij, marsikateremu županu dale povod za kakšno novo investicijo
v svoji občini. Po začetnih seznanitvah z razstavljavci so imeli udeleženci možnost sodelovati
na izredno zanimivih predavanjih, katera so potekala v dveh panelih. V enem je beseda tekla
o poti ideje do realizacije v teoriji, drugi panel, praktično usmerjen, pa je govoril o
investicijah v grajske objekte. Srečanje se je zaključilo z okroglo mizo, kjer so župani in
investitorji razpravljali o pričakovanjih tako občin kot samih podjetij. Razprava je odprla
mnogo vprašanj, slišati pa je bilo tudi ogromno inovativnih zamisli in rešitev. Na Skupnosti
občin Slovenije se zavedamo, da je takšnih priložnosti, kjer se srečata veji lokalne oblasti ter
gospodarstvenikov, premalo. Zato bomo še naprej snovali naše ideje v smeri organiziranja
takšnih in podobnih srečanj. Včasih je potrebno zasaditi le eno, samcato seme, korenine in
listi pa zrastejo sami od sebe. Želimo se zahvaliti vsem, ki so si vzeli čas in nas obiskali na
prvem poslovnem srečanju, še prav poseben hvala pa tistim, ki so svoje ideje in zamisli delili
z vsemi prisotnimi. Vsem razstavljavcem pa iskrena hvala za potrpežljivost in zanimivo
pripravljene predstavitve podjetij. (AJ)
SPREMEMBE V PRAVILIH O PLAČILIH STARŠEV
V petek, 20. novembra 2009 je na Ministrstvu za šolstvo in šport potekal sestanek v zvezi z
novelo Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sekretariat skupnosti je predhodno
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s strani občin članic pridobil številne pripombe in predloge, nekatere med njimi so si bile v
osnovi precej različne in nasprotne. Na osnovi tega dejstva smo se dogovorili za usklajevalni
sestanek, na katerem naj bi skupaj poskušali najti rešitve, ki bodo ustrezne in primerne za
večino izvajalcev v občinah. Predstavnice skupnosti so aktivno sooblikovale predlagane
rešitve, med njimi črtanje prvega člena sprememb (problem sporočanja sprememb),
spremembo 18. člena, kjer naj se doda, da lahko občina tudi sredi leta uporabi diskrecijsko
pravico in pri posebnem socialne stanju določi nižje ali višje plačilo, kot izhaja iz predloženih
dokumentov. Ob teh so uskladili še druge za spremembo predlagane člene. Prav tako so se
dogovorili, da ministrstvo za vsa vprašanja in dodatna tolmačenja poskrbi z enotnimi
navodili, v katerih bodo zapisane vse posebnosti in odpravljene dileme, na katere so občine
pri razpravi o teh spremembah opozarjale. (JV)
O PROBLEMATIKI PRENOSA INFRASTRUKTURE
Na 14. redni seji predsedstva je bilo med drugim govora tudi o problematiki, ki se kaže v
lokalnih skupnostih na področju prenosa infrastrukture v upravljanje občin, izvajanja GJS ter
določanje cen komunalnih storitev. Svoje poglede na slednjo je podal dr. Boštjan Brezovnik iz
Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Med drugim so sporne določbe
Zakona o javno zasebnem partnerstvu, ki posegajo v že pridobljene pravice, kar pa je v
nasprotju z ustavnimi določili in samo prakso. Podzakonski predpisi na tem področju
določajo tudi roke za izvedbo določenih aktivnosti, slednji pa so nerealni in s strani občin
neizvršljivi. Na drugi strani se je k tej temi seje predsedstva udeležila Bernarda Podlipnik iz
Ministrstva za okolje in prostor, katero vidi težavo predvsem v evidencah in organiziranosti
v občinskih upravah, če se odpravi pa bo imelo za posledico veliko težav občin z računskim
sodiščem. Predsedstvo SOS je sprejelo sklep, po katerem bo v sodelovanju z Inštitutom za
lokalno samoupravo in javna naročila podalo predlog na Ministrstvo za finance za
spremembo Zakona o javno zasebnem partnerstvu. Prav tako bo SOS v sodelovanju z
inštitutom dalo pobudo za spremembo Pravilnika o metodologiji za določitev cen s
predlogom, da se roki navedeni v pravilniku podaljšajo za najmanj 2 leti. (AJ)
RAZDELJEVANJE SREDSTEV VODNEGA SKLADA
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor poslala pobudo glede
razdeljevanja sredstev vodnega sklada. Županje in župani namreč ugotavljajo, da številna
neurja in posledične poplave v Sloveniji, ki so odraz podnebnih sprememb, terjajo ponovni
razmislek o delovanju in organizaciji vodnih skladov, pa tudi o porabi sredstev vodnega
3
Tedenske novice SOS / 16.11.‐ 23.11.2009
Št. 41

sklada. Predsedstvo SOS je na minuli seji sprejelo sklep, v katerem poziva MOP po nujni
preveritvi kriterijev in pogojev za zavezance vplačevanja v sklad. Sredstva vodnega sklada
morajo biti prednostno enakomerno razdeljena po Sloveniji za urejanje vodotokov, povečanje
poplavne varnosti in izboljšave vodnega režima. (AJ)
KDO BO FINANCIRAL JAVNE KULTURNE ZAVODE?
V ponedeljek, 16. novembra 2009 se je v prostorih MOL sestala Komisija za kulturo pri SOS.
Na podlagi sklepa vlade o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
je vse občine ustanoviteljice 33 muzejev pozvala, da zberejo podatke o višini financiranja in o
vrsti stroškov v letu 2010. O navedenem smo obvestili tudi Ministrstvo za kulturo, saj bomo
v primeru negativnega odziva občine pozvali, da svojim muzejem predlagajo pritožbo na
ustavno sodišče. Komisija je namreč mnenja, da je sklep vlade zavajajoč, muzeji pa njegove
vsebine ne morejo prezrcaliti v finančne posledice. Velika verjetnost torej obstaja, da gre
zgolj za prehodno obdobje katerega posledice bodo nosili proračuni lokalnih skupnosti. Več
o tem v prihodnjih dneh saj se komisija za kulturo ponovno sestane v petek,27.11.2009
……Komisija bo obravnavala tudi predloge in stališča k predlogu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Predlog Zakona o
Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. V kolikor imate kakšne pripombe nam jih
posredujte na info@skupnostobcin.si, saj jih je v DZ RS možno posredovati do 01.12.2009. (JT)
POBUDA ZA SPREMEMBO ZFO
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za finance naslovila pobudo za spremembo prve
alineje 1. odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (UL RS, št. 57/2008 ‐ ZFO‐1A). Na
podlagi 9. člena ZFO‐1 lahko občine od leta 2007 predpišejo občinsko takso le za taksativno
naštete razloge, med katerimi je navedena uporaba javnih površin za prirejanje razstav in
zabavnih prireditev. Skupnost občin Slovenije je na podlagi argumentov predlagala, da se
navedeno spremeni ter se določi zgolj uporaba javnih površin. Sprememba predlagane
alineje 9. člena zakona bi namreč občinam omogočila, da same, glede na svoje potrebe z
odlokom določijo vrsto uporabe javnih površin in takso. (JT)
POZIV ZA ZAKLJUČEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je ugotovilo, da je proračun v proceduri obravnave v
Državnem zboru, čeprav z obema asociacijama dogovor o višini povprečnine (še) ni bil
sklenjen. Ob tem dejstvu smo Ministrstvo za finance opozorili na drugi odstavek 12. člena
Zakona o financiranju občin (UL RS, št.123/2006 ZFO‐1, 57/2008‐ZFO‐1A), ki pravi, da pred
predložitvijo državnega proračuna v Državni zbor vlada sklene dogovor z reprezentativnimi
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združenji občin, s katerim se predvidijo vrsta in obseg dodatnih nalog občin, katerih stroški
se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje občinskih nalog in
višina povprečnine v naslednjem proračunskem letu. V skladu z zapisanim smo Ministrstvo
za finance pozvali, da v najkrajšem možnem času sporoči razpoložljiv termin zaključka
pogajanj. (JT)
PRIMERJALNA ANALIZA STANJA VRTCEV
Minister dr. Igor Lukšič se je v torek, 17. novembra 2009 k vsebinskemu delu Problematika
izvajanja predšolske vzgoje udeležil 14. redne seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije.
Prisotni člani predsedstva so predvsem izrazili zaskrbljenost glede višine plačila vrtca ter
bremena, ki ga nosi vsaka lokalna skupnost. Po mnenju prisotnih je Slovenija ena izmed
dražjih držav v Evropi na tem področju. V ta namen je predsedstvo ministru predlagalo, da
ministrstvo pripravi primerjalno analizo z drugimi evropskimi državami. Ker je minister
izrecno poudaril, da ne vidi razloga, da bi »slovenski« vrtec bil držaji od vrtcev naših
sosednjih držav oziroma držav EU, je članicam in članom predsedstva zagotovil izdelavo
analize s strani Ministrstva za šolstvo in šport. V skladu z navedbami ministra je Skupnost
občin Slovenije Ministrstvo za šolstvo in šport pozvala k pristopu priprave primerjalne
analize oziroma pregleda stanja vrtcev v drugih evropskih državah.(JT)
EVIDENTIRANJE V DS ZA SPREMEMBO PROSTORSKIH NORMATIVOV V
VRTCIH
Predstavniki občin ugotavljajo, da je dnevni strošek za otroka, ki obiskuje vrtec občutno
previsok za lokalne skupnosti ter se je potrebno v prihodnje orientirati k cenejši in
kakovostnejši predšolski vzgoji. Težave ob vpisu v predšolsko vzgojo se kažejo tudi zaradi
spremenjenih normativov, zaradi katerih se zvišujejo stroški na enega otroka. Predstavniki
lokalnih skupnosti so mnenja, da bi bilo smiselno predpisati minimalne standarde (in ne
nadstandarde kot je to storila država), vsaka občinska uprava pa bi na tem področju delovala
v skladu s svojimi zmožnostmi. Za zmanjševanje stroškov občin v tej predmetni zadevi,
ministrstvo v preteklosti ni imelo posluha, prav tako bi slednje lahko pristopilo k določitvi
bolj fleksibilnih normativov glede objektov za vrtce. Zainteresirane vabimo, da se do četrtka,
26. novembra 2009 do 14.00 ure evidentirajo v Delovno skupino za spremembo določil
pravilnika o prostorskih normativih za vrtce.(JT)
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POSTOPKI ZDRUŽEVANJA SOS IN ZOS
Predsedstvo SOS se je na svoji 14. redni seji, dne 17. novembra seznanilo tudi z dosedanjimi
postopki in prizadevanji Skupnosti občin Slovenije po združitvi obeh reprezentativnih
asociacij. SOS je odprt za sodelovanje, težave pa izvirajo iz vodstva konkurenčnega
združenja, saj vizija in cilji združitve (še) niso dosegli svojega epiloga. Glede na to, da je
Skupnost občin Slovenije izvedla po slovenskih občinah povpraševanje in je velika večina
občin zainteresirana, da se konkurenčni združenji združita v eno, močno asociacijo, je
predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sprejelo sklep, po katerem bo skupnost pristopila k
nadaljnjim aktivnostim. V ta namen se bo pripravil osnutek organiziranosti in delovanja te
ene, združene asociacije, župani pa bodo tako predsedstvo SOS kot predsedstvo ZOS pozvali
k sprejetju obvezujočega sklepa, da se glede na rezultat in mnenje večine slovenskih občin
pristopi k združevanju.
SESTANKA SEKCIJ MESTNIH IN OSTALIH OBČIN
Pred predsedstvom Skupnosti občin Slovenije sta se na ustanovni, prvi seji sestali sekcija
mestnih občin in sekcija ostalih občin. Sekcija mestnih občin je tako obravnavala tematiko
ukinitve sredstev v upravljanju‐prenos javne komunalne infrastrukture na občine.
Obravnavan je bil tudi Zakon o financiranju občin, saj je vsebina slednjega prizadela
marsikatero občinsko upravo. Ker se veliko težav kaže tudi na področju izračunavanja
povprečnine, je sekcija mestnih občin sprejela sklep za ustanovitev posebne komisije, v
katero bodo vključene mestne občine in občine z regionalnimi centri. SVLR je pričel z analizo
učinkov na občinah, skupnost pa se na nove spremembe, obveznosti in pogajanja želi
pripraviti vnaprej, prav tako pa želi slediti cilju, da bi predstavniki komisije v spremembe in
dopolnitve zakonov bili vključeni že v prvih osnutkih priprav na ministrstvih in ne šele v
javni razpravi. Sekcija mestnih občin je potrdila tudi stališče MO Celje in župana Bojana
Šrota, kateri vidi poslanstvo Skupnosti občin Slovenije tudi v vlaganju ustavnih pritožb.
Sekcija mestnih občin je še sprejela sklep, da se v okviru Skupnosti občin Slovenije ustanovi
posebna komisija za spremembo stanja prostorskih normativov v občinah.
EVIDENTIRANJE V KOMISIJO ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
Na področju občinskega redarstva prihaja do absurdne situacije, saj se Ministrstvo za
notranje zadeve in SVLR usklajujeta zgolj z Združenjem občinskih redarjev. Slednji zastopa
posamezne redarje, ki so včlanjeni v združenje in ne službe redarstva, ki jih financirajo
lokalne skupnosti. Državni organi do sedaj niso imeli kompetentnega sogovornika s strani
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občin za usklajevanje navedenih zadev. Stojimo za stališčem, da bi ustanovitev komisije, ki bi
primerno zastopala občinske interese ter pomagala pri vprašanjih z navedenega področja,
bila v danem trenutku najprimernejša. Prepričani smo, da bi komisija, v katero bi bili
vključeni vodje občinskih redarjev, delovala kvalitetno in strokovno, obenem pa bi bila
orodje za učinkovito reševanje težav, ki nastajajo na tem področju. Komisija bi se prioritetno
lotila dokončne rešitve uniform občinskih redarjev, obenem pa bi pristopila k spremembam
in dopolnitvam Zakona o občinskem redarstvu. Naloga komisije bi bila med drugim tudi
obravnava zakonskih in podzakonskih predlogov iz tega področja, kakor tudi prisluhniti in
ukrepati na področju izobraževanja redarjev. Zainteresirane vabimo, da se do četrtka, 26.
novembra 2009 do 14.00 ure evidentirajo v Komisijo za občinsko redarsko službo. (JT)
AKCIJSKI NAČRT ZA SIVE VRANE
Siva vrana je razširjena praktično po celi Sloveniji in pogosto povzroča konflikte v kmetijskih
in urbanih okoljih. Zato je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pristopilo k
intenzivnemu iskanju rešitev in se odločilo za oblikovanje Akcijskega načrta upravljanja s
populacijo sive vrane v Sloveniji, ki bo na podlagi ugotovljenih dejstev, določil vrsto
aktivnosti za zmanjšanje nastalih problemov. Namen pričujočega Akcijskega načrta
upravljanja s populacijo sive vrane (Corvus corone cornix) v Sloveniji je na podlagi obstoječih
podatkov in do sedaj opravljenih različnih raziskav doma in v tujini o populaciji sive vrane
in sorodnimi vrstami, identificirati vse probleme, ki jih povzroča populacija sive vrane v
Sloveniji in določiti ukrepe, s pomočjo katerih se bodo ti problemi v bodoče zmanjševali
oziroma odstranili. Cilji in ukrepi za dosego le teh, morajo biti prilagojeni tako ekološkim
danostim kot tudi človekovim dejavnostim v prostoru. Zagotoviti morajo ohranitev vrste,
ohranitev med vrstnega ravnovesja in zmanjševati konflikte z človekovimi dejavnostmi v
prostoru. Vabimo vas, da nam sporočite predloge in pripombe do osnutka dokumenta, do
srede, 25. novembra na e‐naslov: jasmina@skupnostobcin.si. (AJ)
ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
S strani Davčnega urada RS smo prejeli obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2010. DURS želi pred potekom leta opozoriti občine, da so točni
podatki v občinskih evidencah nujni pogoj za pravilno odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ). Predlagajo, da občine na pristojnih davčnih uradih, pisno
zaprosijo za podatke iz odmere davka na promet nepremičnin ter se dogovorijo za način in
roke izmenjave podatkov ter izvedbo odmere NUSZ. (AJ)

Obvestilo DURS
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PO UVEDBI NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA
V sredo, dne 18.11.2009 je v Ljubljani potekal delovni posvet na temo »Odgovori na
najpogostejša vprašanja leto dni po uvedbi novega plačnega sistema«. Nov plačni sistem za
zaposlene v javnem sektorju, ki se je začel uporabljati s prvim izplačilom plač po novem (1.
avgusta lani), je v praksi porodil tudi mnoge dileme in vprašanja, ki jih pristojne službe
odpravljajo in popravljajo morebitne napake. Vendar je kljub temu ostalo še veliko vprašanj,
ki jih je moč razrešiti s pomočjo prakse in s pomočjo sistematično zbranih napak in načinov
odprave teh napak. Prav tako je Vlada nedavno sprejela predlog Zakona o interventnih
ukrepih na podlagi katerega se prelaga v kasnejše obdobje tudi povišanje plač v javnem
sektorju. Predlog tega zakona prav tako podaljšuje ukrep neplačil od decembra leta 2009 do
decembra leta 2010 za del plače iz naslova redne delovne uspešnosti. Prav tako predlog tega
zakona ohranja omejitve iz naslova povečanega obsega dela v obsegu 20 oziroma v primeru
posebnih projektov največ 30 odstotkov osnovne plače. Predavatelj iz MJU je slušateljem
podrobneje predstavil ugotovitve iz postopka nadzora, najpogostejše napake in aktualna
vprašanja ob prehodu na nov plačni sistem ter podal odgovore na nekatera vprašanja, ki se
uslužbencem pojavljajo pri njihovem vsakdanjem delu. (SP)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
ZAKON O RUDARSTVU
Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo osnutek predloga Zakona o rudarstvu (ZRud‐1), ki
so ga posredovali v medresorsko usklajevanje. Temeljni cilji predlaganega zakona so, da se
na podlagi v prejšnjem poglavju omenjene analize izvajanja sedaj veljavnega zakona ter
podrobno opisanih razlogov za njegov sprejem odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti,
vključno z administrativnimi bremeni. Vaše morebitne pripombe in stališča pričakujemo do
petka, 27.11.2009 na info@skupnostobcin.si.
PRAVILNIK O PLAČILIH STARŠEV
S strani Ministrstva za javno upravo, Odprava administrativnih ovir, smo prejeli v pregled
in mnenje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih. Prosimo vas, da nam svoje morebitne pripombe posredujete najpozneje do 27. 11.
2009 do 11.00. ure, na jasmina@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
23.11. / SEMINAR O PROMOCIJI TURISTIČNIH PRODUKTOV
Vljudno vabljeni na seminar »PROMOCIJA IN TRŽENJE TURISTIČNIH PRODUKTOV,
DESTINACIJ«, v organizaciji Mestne občine Velenje. Seminar bo potekal v okviru 3.
mednarodnega srečanja projekta CUSTODES in sicer v ponedeljek, 23. novembra 2009, od
10.00 do predvidoma 13.00 ure v mali dvorani v Hotelu Paka v Velenju. Seminar bo potekal
v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna, prijave na e‐naslov: custodes@velenje.si.
24.11. / KONFERENCA ODOS
V Veliki dvorani, Hotel Paka, Rudarska 1, Velenje, 24. novembra, podjetje PIA s partnerji in
soorganizatorji vabi na že 4. konferenco »ODOS«, ki je namenjena vodstvu občin in
zaposlenim v glavni pisarni. Cilj konference je predstaviti spremembe in novosti na področju
zakonodaje, ki se nanašajo na poslovanje občin. Pričakujejo, da bodo na konferenci prisotni
predstavniki vsaj stotih slovenskih občin iz celotne Slovenije ter predstavniki Ministrstva za
javno upravo, Direktorata za e‐upravo in upravne procese, Arhiva republike Slovenije ter
drugi predavatelji navedeni v predvidenem programu konference. Za vse predstavnike
slovenskih občin je udeležba brezplačna, vsi udeleženci pa bodo prejeli potrdilo o udeležbi
na konferenci. Več o predavateljih in konferenci si lahko preberete na: www.odos.si pod
zavihkom »KONFERENCE«. Prijavnica
24.,25. 11./ MREŽE IN DIGITALIZACIJA ART KINEMATOGRAFOV
V torek in sredo, 24. in 25. novembra bo potekalo dvodnevno strokovno srečanje z naslovom
Mreže in digitalizacija art kinematografov, v organizaciji Javnega zavoda Kinodvor.
Namen srečanja je predstaviti delovanje in prednosti mednarodnih kinematografskih mrež
Europa Cinemas, prve mreže prikazovalcev s poudarkom na evropskem filmu, art kino
mreže CICAE (Confédération Internationnale des Cinémas dʹArt et dʹEssai), primer Access
Cinema

‐

nacionalne

mreže

prikazovalcev

na

Irskem

ter

procese

digitalizacije

kinematografov v Evropi. Srečanje je ključnega pomena za razvoj art kinematografov in
oživitev mestnih kinodvoran kot centrov kulturnega dogajanja. Glede na zelo bogat nabor
strokovnjakov iz tujine in širok krog vabljenih, ki vključuje vso slovensko filmsko industrijo,
Ministrstvo za kulturo in Filmski sklad RS, je nadvse pomembno, da se ga v čim večjem
številu udeležijo tudi predstavniki slovenskih občin. Predvsem to velja za občine, ki
razpolagajo ali imajo vsaj delno v lastništvu kinodvorane, kulturne domove ipd., kjer se
izvaja ali se je izvajala kinematografska dejavnost. Srečanja, katerega udeležba je brezplačna,
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posameznih dogodkov pa se lahko udeležite tudi brez predhodne prijave, nikakor ne gre
prezreti že zaradi bogate udeležbe tujih strokovnih gostov in javnih razprav na temo
mreženja, distribucije in kinematografske digitalizacije. Več informacij tukaj.
25.11. / SREČANJE Z MINISTROM SVLR DR. HENRIKOM GJERKEŠ

Na povabilo dr. Henrika Gjerkeš, ministra za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, se bodo v sredo 25. novembra 2009 sestali predstavniki Skupnosti občin
Slovenije in Združenja občin Slovenije. Predstavniki asociacij bodo z ministrom
spregovorili o odprtih vprašanjih, ki se porajajo, prav tako pa bodo poskušali najti
možne rešitve za probleme, s katerimi se soočajo občine.
25.11. / SESTANEK DS ZA NOTRANJE REVIDIRANJE
V sredo, 25. novembra 2009 se bo v Ilirski Bistrici sestala Delovna skupina za notranje
revidiranje. Na dnevnem redu so med drugim: informacije v zvezi z izvedbo pregleda
kakovosti SNR MOM in možnost nadaljevanja medsebojnih pregledov; izmenjava izkušenj z
najemanjem zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja; priprava letnega načrta dela za leto
2010, analiza tveganosti organizacijskih enot in vključevanje tveganja župana zaradi
nezadostne kadrovske zasedenosti SNR; problematika pridobitve naziva PDNR, za tiste, ki
ga še nimajo; 12. konferenca NR – neusklajenost in neustreznost zakonodaje, ki ureja poklic
notranji revizor; Odgovornost notranjerevizijske službe za zagotavljanje varnosti IT
sistema?!; izmenjava izkušenj SNR na Dunaju (sodelovala mag. Nataša Koprivšek, MOL) in
drugo.
26.11. / SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
V četrtek, 26. novembra 2009 bo ob 10.00 uri potekal sestanek Delovne skupine za zaščito in
reševanje pri SOS. Sestanek bo v prostorih MO Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
27.11. / POSVET O NOVELI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor vabita na posvet ʹʹPREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE ZAKONA O
PROSTORSKEM NAČRTOVANJU IN SEZNANITEV Z AKTUALNIMI PROBLEMI PRI
SPREJEMANJU OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOVʹʹ, ki bo v petek, 27. novembra
2009, s pričetkom ob 10.00 uri. Posvet bo v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4,
Ljubljana. Obravnavana problematika sprejemanja občinskih prostorskih načrtov je izredno
pomembna, saj se s predlaganimi spremembami zakona spreminja tudi rok, kateri določa
občinam zaključitev postopkov priprave sprememb in dopolnitev obstoječih OPN‐jev.
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Prijave pošljite po faksu: 01/230 63 36 ali skenirane
Prijavnica
info@zdruzenjeobcin.si. Vljudno vabljeni! Program

na

elektronski

naslov:

27.11. / SESTANEK KOMISIJE ZA KULTURO
V petek, 27. novembra 2009 se bo ponovno sestala Komisija za kulturo Skupnosti občin
Slovenije. Komisija bo pregledala prejete podatke glede financiranja 33 muzejev, katerim je
vlada s sklepom podelila pooblastilo izvajanja javne službe ter se bo odločila, kako nastopiti
v prihodnje. Komisija bo obravnavala tudi predloge in stališča k predlogu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Predlog Zakona o
Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. V kolikor imate kakšne pripombe nam jih posredujte
na info@skupnostobcin.si, saj jih je v DZ RS možno posredovati do 01.12.2009.
3.12. / UČINKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIH
Vabljeni na delovni posvet ʺUČINKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIHʺ, ki
ga v okviru Dnevov Posavske Energetike organizira Fakulteta za energetiko Univerze v
Mariboru. Posvet bo 3. decembra 2009, s pričetkom ob 9.30 uri v predavalnica št. 202
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Hočevarjev trg 1, Krško. Delovni posvet je
namenjen predstavitvi izkušenj in spoznanj s področja uvajanja javno‐zasebnih partnerstev
za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v javnih objektih oz. kako se lotiti izvedbe
projektov in ukrepov za prihranek energije in znižanje stroškov oskrbe z energijo v javnih
stavbah v sodelovanju z zasebnim sektorjem, kjer bodo zasebni partnerji poleg izvedbe
ukrepov prevzemali tudi glavnino tveganj povezanih s projekti.Vabljeni direktorji občinskih
uprav, vodje oddelkov za investicije in infrastrukturo v lokalnih skupnostih in ostale osebe,
ki so v javnem sektorju odgovorne za načrtovanje in izvedbo investicij in oskrbo javnih
objektov z energijo. Udeležba na delovnem posvetu je brezplačna, obvezna pa je registracija,
ki jo lahko opravite na spletni povezavi http://www.dneviposavskeenergetike.si/prijaveinformacije.html. Dodatne informacije o posvetu lahko dobite na elektronskem naslovu
fe@uni-mb.si ali telefonski številki 07/620 22 10 ter v letaku.
9.12. / SESTANEK DS ZA IZVAJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
V sredo 9. decembra 2009 bo v prostorih Mestne občine Kranj potekal sestanek Delovne
skupine za izvajanje nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu pri SOS.
Obravnavano bo izvajanje ReNPVCP na lokalnem nivoju in iz njega izhajajoče obveznosti za
občine, prav tako pregledano delovanja svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ter primer dobre prakse: predstavitev tretjega posveta Sveta za preventivo in vzgojo z
območja Gorenjske.
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POVPRAŠEVANJE OBČIN
PROPORCIONALNE VOLITVE
Na vprašanje, kako je z delitvijo volilnih enot v občinah, je sekretariat SOS odgovarjal: v
volilnih enotah lahko imate različno število občinskih svetnikov, vendar najmanj 5. Paziti pa
morate tudi na število prebivalcev, saj mora biti število svetnikov, ki se volijo v vsaki volilni
enoti ,v sorazmerju s številom prebivalcev. Te izračune pa mora narediti občina sama, saj žal
s takšnimi podatki na SOS ne razpolagamo. (JT)
55. SEJA VLADE RS, 19.11.2009
SPREMEMBE PRI JAVNEM NAROČANJU
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem
naročanju. Spremembe in dopolnitve ZJN‐2 se nanašajo tako na sistemska vprašanja kot na
postopkovne izboljšave ter na posamezne spremembe s ciljem prilagoditve nacionalne
zakonodaje evropski. S predlaganim zakonom bomo dosegli bolj učinkovito in transparentno
javno naročanje, uskladitev nacionalne zakonodaje z evropskim pravnim redom s področja
pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, odprli trg javnih naročil širšemu krogu
potencialnih ponudnikov s ciljem doseganja večje kakovosti za isti denar (value for money)
ter omogočili lažji dostop malim in srednjim podjetjem do tega trga, kar jim lahko v času
finančne krize omogoči preživetje.
Ena od ključnih sistemskih sprememb je ureditev finančne discipline v postopkih javnih
naročil, kjer ponudnik nastopa s podizvajalci. Ponudnik mora tako v svoji ponudbi navesti
ne le podizvajalca, s katerim bo nastopal pri izvedbi predmetnega naročila, temveč tudi
podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec ‐ predmet, količina, vrednost ter kraj
in rok izvedbe storitve ali gradnje oziroma dobave blaga. Kot obvezna sestavina pogodbe
med naročnikom in izbranim ponudnikom,ki v javnem naročilu nastopa s podizvajalcem, se
določata pooblastilo ponudnika in soglasje podizvajalca, na podlagi katerih lahko naročnik
opravljena in prevzeta dela oziroma dobave plača neposredno podizvajalcu. Poleg zgoraj
omenjenega pooblastila in soglasja mora pogodba o izvedbi javnega naročila vsebovati tudi
vrednost celotnega javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. Kršitve navedenih zahtev so
v predlogu zakona določene kot prekršek. Z namenom ureditve finančne discipline v javnih
naročilih, ki se izvajajo s podizvajalci, se predvideva tudi priprava ustrezne podzakonske
zakonodaje.
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Z zakonom se namesto izraza »postopek zbiranja ponudb« uvaja izraz »postopek oddaje
naročila male vrednosti«. V praksi naročniki za tovrstna naročila še vedno pogosto
uporabljajo izraz »naročila male vrednosti«, ki se je uveljavil v času veljavnosti Zakona o
javnih naročilih. S tem bo jasnejša tudi razmejitev med postopkom, ki ga naročniki lahko
izvedejo na javna naročila najnižjih vrednosti (blago, storitve do 40.000 evrov, gradnje do
80.000 evrov), in postopkom zbiranja ponudb predhodni objavi, ki je v našem prostoru
primerljiv z evropskim odprtim postopkom. Oba postopka predvidevata objavo obvestila o
javnem naročilu na portalu javnih naročil, s čimer se zagotavlja večja transparentnost in
konkurenčnost, malim in srednjim podjetjem pa se omogoča dostop do trga javnih naročil.
Na ta načina se zmanjšuje tudi možnost korupcije in klientelizma na področju javnega
naročanja.
V postopku javnega naročanja odločanje o ponudbah temelji na ceni ali na ceni in drugih
merilih kot so kakovost, življenjski cikel izdelka, storitve oziroma gradnje, tehnične
prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, rok dobave ipd. Doslej veljavni zakon je v
primeru ekonomsko najugodnejše ponudbe določal, da mora biti delež cene, ne glede na
vrsto in vrednost ostalih meril, najmanj 60%. Ta zahteva po minimalnem razmerju med ceno
in ostalimi merili se je v praksi večkrat izkazala za problematično, saj daje ceni večji pomen
kot kakovosti, s čimer se slovenska zakonodaja odmika od evropskega pravnega reda, ki te
omejitve ne pozna. Zakon to anomalijo odpravlja, določitev meril in ponderjev ter s tem
povezano odgovornost pa prepušča naročniku. (Vir: Vlada RS)
JAVNO NAROČANJE NA DRUGIH PODROČJIH
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.
Novela Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in
področju poštnih storitev, skupaj z novelo Zakona o javnem naročanju ter novelo Zakona o
reviziji postopkov javnega naročanja v slovenski pravni red prenaša Direktivo ES ter
odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju veljavnega Zakona o javnem
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.
Novela zakona tako bolj jasno ureja okvirni sporazum in dinamični nabavni sistem, sistem
ugotavljanja sposobnosti in preverjanje sposobnosti ponudnikov za izvedbo javnega
naročila, objave obvestil o javnih naročilih, neposredna plačila podizvajalcem, s čimer se
zasleduje cilj večje finančne discipline, ter kazni za neresnične izjave ponudnikov. Za vsa
naročila, ne glede na vrednost, je na portalu javnih naročil obvezna objava obvestila o
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javnem naročilu, s čimer se zagotavlja večja preglednost javnih naročil in lažji dostop malih
in srednjih podjetij do tega trga. (Vir: Vlada RS)
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu. Uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu in zgornji
obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu. Uredba bo od 1. januarja 2010 dalje veljala za vse uporabnike proračuna iz 2.
točke 2. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki poleg sredstev za izvajanje javne
službe pridobivajo tudi sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, razen za neposredne
uporabnike proračuna, kot jih določa zakon, ki ureja javne finance. Veljala bo torej tudi za
javne gospodarske zavode in javne sklade, kateri, kljub zakonski podlagi, doslej niso imeli
možnosti izplačila dela delovne uspešnosti ustvarjene iz presežka prihodkov nad odhodki,
doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.
Dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz
prihodkov (ki jih je uporabnik proračuna pridobil z dejavnostjo, ki jo je opravljal poleg javne
službe, kakor je opredeljena v področnih zakonih, nacionalnih programih in njegovem
ustanovitvenem aktu in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu, ki jih je uporabnik
proračuna pridobil na podlagi projektov na javnih razpisih iz mednarodnih projektov),
določi minister s pravilnikom. Vendar enako kot doslej, sme obseg sredstev za delovno
uspešnost znašati največ 60 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje
blaga in storitev na trgu. Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu na področju kulture lahko znaša dodatno največ 25
odstotkov vseh nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe. Predlagana uredba določa, da v
primerih, ko uporabnik proračuna v letnem poročilu za preteklo leto izkaže, da v preteklem
letu ni akontativno izplačal celotnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu, lahko v tekočem letu razdeli ostanek sredstev za ta namen.
Če pa uporabnik proračuna v letnem poročilu za preteklo leto izkaže, da je v preteklem letu
akontativno izplačal več, kot znaša dovoljen obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu, mora v tekočem letu za preveč izplačani znesek zmanjšati
obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
(Vir: Vlada RS)
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NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto
2008. Osrednji del Poročila o notranjem nadzoru javnih financ v RS za leto 2008 temelji na
analizi Izjav proračunskih uporabnikov o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki so
obvezni sestavni del zaključnega računa in poročil notranjerevizijskih služb. Poročilo
ugotavlja, da je bil na področju notranjega nadzora javnih financ v primerjavi z letom 2007
dosežen napredek, izpostavlja pa dejstvo, da sistematično upravljanje s tveganji še ni
razumljeno in sprejeto kot neločljivi del vodenja in da notranja revizija še ni zagotovljena
vsem proračunskim uporabnikom. Poročilo daje tudi informacije o ostalem delovanju Urada
RS za nadzor proračuna v letu 2008.
Za leto 2008 so proračunski uporabniki že tretjič pripravili Izjavo o oceni notranjega nadzora
javnih financ po predpisani metodologiji, ki proračunske uporabnike usmerja k uvajanju
upravljanja s tveganji in vzpostavitvi učinkovitega sistema notranjih kontrol v skladu s
predpisi in načeli uspešnega vodenja. Ustvarja se dobra praksa združitve postopka
samoocenitve organizacijskih enot s popisom postopkov za poslovne procese in pripravo
registra tveganj. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
POZIV ZA SOFINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Sektor za mednarodno sodelovanje Ministrstva za pravosodje objavlja Poziv za
sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij, s katerim obvešča zainteresirane in
potencialne prijavitelje o prijavi na poziv v okviru programa Temeljne pravice in
državljanstvo. Poziv je dosegljiv na spletni strani Evropske komisije v okviru programa
Temeljne pravice in državljanstvo (Call for Proposals JLS/2009/FRAC/OG):
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/doc/og_call_2009_en.pdf .Rok za prijavo je
17. december 2009 (do 12.ure). Več informacij se nahaja na spletni strani Evropske komisije
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm, kjer je med drugim
moč najti informacije o prioritetnih področjih programa ter navodila za (elektronsko) prijavo.
STATISTIKA O PREBIVALSTVU
Statistični urad RS je objavil podatke po posameznih prebivalstvenih skupinah in po
starostnih skupinah prebivalstva za vse tri ravni izkazovanja ‐ po občinah, statističnih
regijah ter za vso Slovenijo. Vsi podatki so prikazani po spolu. Podatki so rezultat
statističnega raziskovanja o prebivalstvu Slovenije, ki ga izvaja Statistični urad RS. Osnovni
vir za podatke o prebivalstvu je Centralni register prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za
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notranje zadeve. Prikazani podatki se v večini tabel nanašajo na dve stanji, na sredino leta in
na konec leta in na področja kot so: število in struktura prebivalstva, naravno in selitveno
gibanje, popis prebivalstva, dodani pa so tudi podatki evropskega statističnega urada
(EUROSTAT) o prebivalstvu. Celoten statistični prikaz je dostopen tukaj. (vir: SURS, AJ)
UNICEFOVA VARNA TOČKA V PARLAMENTU
Parlament RS je kot prvi parlament na svetu postal Unicefova varna točka, s čimer se
pridružuje prizadevanjem za ustvarjanje varnejšega okolja za otroke in mladostnike. Varno
točko so odprli predsednik parlamenta Pavel Gantar, predsednik Unicefa Slovenija Miran
Boštic in generalna sekretarka državnega zbora Mojca Prelesnik. Otvoritev je sovpadala s
proslavitvijo 20. rojstnega dne Konvencije o otrokovih pravicah. Kaj je torej namen varne
točke? Varna točka je označen javni prostor, namenjen otrokom in mladostnikom v starosti
med 5. in 18. letom, v katerega se lahko zatečejo v primeru kakršnekoli stiske na ulicah.
Varne točke se lahko nahajajo v različnih prostorih, kjer je prisotno usposobljeno osebje, ki je
prostovoljno pripravljeno otroke v stiski trenutno zaščititi, jim svetovati in jim nuditi
osnovne informacije ali pomoč. Zato je potrebno takšno osebje tudi primerno izobraziti in se
bo v ta namen organiziralo posebno teoretično in praktično izobraževanje. Otroci bodo
državni zbor kot varno točko prepoznali po posebni oznaki, nameščeni na označevalni tabli
pred vhodom v poslopje. (vir: Vlada RS, AJ)
NATEČAJ ZA ZNAK MREŽE AKTIVENDRŽAVLJAN.SI
Zveza

prijateljev

mladine

Slovenije

razpisuje

javni

natečaj

za

znak

mreže

AKTIVENDRŽAVLJAN.SI. Natečaj je usmerjen k razmišljanju in izražanju mladih o
njihovem aktiven državljanstvu. Kako ga vidijo, kako ga doživljajo, kaj jim pomeni besedna
zveza ʹʹaktivno državljanstvoʹʹ. Vsebina natečaja je izdelava idejne rešitve znaka mreže.
Posameznik lahko odda največ en predlog logotipa. K sodelovanju so vabljeni učenke in
učenci zadnje triade (7. ‐9.) osnovne šole ter dijakinje in dijaki srednjih šol. Med kriteriji bodo
pomembni, da je znak originalen, enostaven, lahko prepoznaven ter med drugim tudi
uporaben za različne namene. Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 7. december 2009.
Naslov za pošiljanje: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana, s
pripisom ʹʹNatečaj za znakʹʹ. Dodatne informacije na petra.zega@zpms.si, info@zpms.si . (AJ)
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20. NOVEMBER – MEDNARODNI DAN OTROKA
Na ta dan pred 20. leti je Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o otrokovih
pravicah, katera je edini mednarodnopravno zavezujoči instrument, ki zagotavlja pravice
vsem otrokom. Prav tako je edini mednarodnopravni dokument, ki so ga ratificirale skoraj
vse države sveta. Slovenija si prizadeva za obravnavo otrok in mladoletnih kot partnerjev, ko
gre za spoštovanje njihovih pravic. Prav tako si prizadeva za vzpostavitev pritožbenega
postopka po Konvenciji o otrokovih pravicah, saj je ta še edina temeljna konvencija na
področju človekovih pravic, ki tega postopka še nima. Pod okriljem predsedovanja Odboru
ministrov Sveta Evrope je Slovenija septembra letos začela izvajati projekt izobraževanja o
človekovih pravicah “Naše pravice” za skupno 50.000 otrok na Kosovu, v Bosni in
Hercegovini in Severni Osetiji v Ruski federaciji. Slovenija prispeva k izboljšanju položaja
otrok tudi v okviru razvojne pomoči z izvajanjem lastnih projektov ter s podporo vladnim
razvojnim ustanovam in nevladnim organizacijam, ki delujejo na terenu na Zahodnem
Balkanu, v Vzhodni Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. (vir: MZZ, AJ)
ZAKLJUČENO PREDSEDOVANJE ODBORU MINISTROV
Zunanji minister Samuel Žbogar je v Palači Evrope v Strasbourgu predal predsedovanje
Odboru ministrov Sveta Evrope svoji švicarski kolegici Micheline Calmy‐Rey. Minister je ob
predaji izpostavil glavne dosežke slovenskega predsedovanja. Izpostavil je dosežek pri
reformi Evropskega sodišča za človekove pravice, opozoril na pomembnost izobraževanja o
otrokovih pravicah, izobraževanja Romov in romski kulturi, spodbujanju in ohranjanju
kulturne raznolikosti ter medkulturnega dialoga. Slovenija je prejela iz mnogih strani čestitke
za obdobje svojega predsedovanja. Ključne prioritete naslednice Slovenije bodo usmerjene v
zagotavljanje človekovih pravic in vladavine prava, krepitev demokratičnih inštitucij in
povečanje učinkovitosti in preglednosti delovanja Sveta Evrope. (vir:MZZ, AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

ROK ZA PRIJAVO SE IZTEKA°
KISPLATFORM PROJECT
Predmet razpisa: Financiranje 4 regionalnih srečanj v januarju in februarju 2010, kjer se bodo
predstavila lokalna podjetja. Cilji so promocija inovacij ter predstavitev aktivnosti regij, ki so
usmerjene v znanje.
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Upravičenci: združenja, lokalne in regionalne oblasti, univerze, srednja in mala podjetja.
Pogoj je vključenost predstavnikov vsaj dveh regij v dveh upravičenih državah EU.
Upravičeni stroški: stroški priprave, organizacije in izvedbe srečanj.
Rok za oddajo: do 30. 11. 2009. Več info TUKAJ.

ŠE AKTUALEN RAZPIS °
IZBOR PROJEKTOV SLOVENIJA‐AVSTRIJA 2007‐2013
Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove, …
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 11. 01. 2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
DELAVNICA ZA BOLJŠE ČRPANJE SREDSTEV OD GTZ
V sredo 18. in v četrtek 19. novembra je v Skopju potekala delavnica za boljše črpanje
sredstev Nemške vlade. Nemška vlada kot donator preko izvajalca programa GTZ
(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) financira projekte, ki se izvajajo tudi v mreži
NALAS (Network of Local Authorities of South East Europe). Praksa je pokazala, da imajo
združenja občin, ki izvajajo programe financirane s strani GTZ veliko težav pri njihovem
izvajanju. Iz navedenega vzroka se je sekretariat mreže NALAS dogovoril s predstavniki
GTZ‐ja, da se organizira delavnica, na kateri se bo pojasnil sistem financiranja, finančnega
managementa in poročanja pri izvedbi projektov. Delavnice, ki je bila zelo poučna in
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potrebna, so se udeležili predstavniki članic mreže NALAS (in sicer iz Srbije, Črne Gore,
Bosne in Hercegovine, Turčije, Albanije, Kosova in Slovenije) kot tudi predstavniki pisarn
GTZ‐ja (iz Albanije, Makedonije, Nemčije). (MM)
EU DOBILA PRVEGA PREDSEDNIKA
Evropski voditelji so za prvega predsednika EU izbrali belgijskega predsednika vlade,
evropsko komisarko za trgovino iz Anglije pa za zunanjepolitično predstavnico. Po napetih
pogovorih so evropski voditelji na četrtkovem zgodovinskem zasedanju v Bruslju soglasno
izbrali belgijca Hermana Van Rompuya za predsednika EU in angležinjo Catherine Ashton
za visoko predstavnico EU za zunanje zadeve. Predsednik Evropske komisije Barroso je v
čestitki obema dejal: „Ne bi mogli bolje izbrati novih voditeljev Evropske unije.“ 62‐letni
Herman Van Rompuy je po izobrazbi ekonomist in član krščansko‐demokratske stranke.
Belgijsko vlado vodi skoraj leto dni. Mnogi mu pripisujejo zasluge za ohranitev stabilnosti v
državi, kjer vladajo trenja med francosko in flamsko govorečo skupnostjo. Evropski svet je v
soglasju z Evropsko komisijo imenoval 53‐letno Catherine Ashton za visoko predstavnico za
zunanjo in varnostno politiko EU. Ta angleška laburistka bo imela tudi funkcijo
podpredsednice v novi Evropski komisiji. Oba visoka položaja je uvedla nedavno potrjena
Lizbonska pogodba, z njima pa naj bi se okrepila vloga EU na svetovnem prizorišču in
racionaliziralo odločanje. Novi predsednik ima dveinpolletni mandat. Tako se bo končal
dosedanji sistem, po katerem je predsedovanje Evropski uniji vsakih šest mesecev prevzela
druga država članica. Predsednik EU in visoka predstavnica za zunanjo in varnostno
politiko bosta uradno začela delo 1. decembra, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba.
(vir:EK,MM)
EK AKTIVNA PRI VAROVANJU POTROŠNIKOV
Preiskava zavajajočih potrošniških praks je zajela 301 spletno stran s ponudbo storitev za
mobilne telefone. V preiskavi zavajajočih potrošniških praks pri ponudbi storitev za mobilne
telefone so pregledali 301 spletno stran. Do zdaj so zaprli 54 in uredili 159 spletišč zaradi
kršitev potrošniške zakonodaje EU. Italija je kaznovala devet ponudnikov takih storitev in
mobilnih operaterjev s kaznijo v skupni višini približno 2 milijona EUR. Ta spletišča so
med 558 portali, ki so jih pregledali v tednu dni lanskega junija. Preiskava je skupaj z
Norveško in Islandijo zajela 29 držav. Podjetja v teh državah prodajajo storitve za mobilne
telefone, denimo melodije, ozadja, logotipe, igrice in naročnino za klepetalnice. Vzrok za
preiskavo so številne pritožbe, pogosto staršev, ki jih je neprijetno presenetil visok telefonski
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račun, potem ko so se njihovi otroci pomotoma naročili na melodijo ali drugo storitev. Te
spletne strani so pogosto namenjene mladim. Trg teh storitev raste, saj se povečuje tudi
razširjenost mobilnih telefonov. Leta 2007 naj bi vrednost prodaje melodij na trgu EU dosegla
približno 691 milijonov EUR, kar vključuje tudi spletne nakupe, a se ne omejuje samo nanje.
Največ kršitev pravil o varstvu potrošnikov so ugotovili v Avstriji, na Madžarskem in v
Romuniji (po 21 v vsaki). V Franciji in Litvi je bilo 20 kršitev, nato so sledile Belgija,
Norveška in Nizozemska z 18, 17 oziroma 16 kršitvami. Nepravilnosti so odkrili tudi na 8
slovenskih spletnih straneh. V Italiji so morala denarno kazen plačati podjetja Telecom
Italia, Vodafone ali Fox Mobile in Tutto gratis.(vir:EK,MM)
VEČ SREDSTEV EU ZA RAZISKAVE
Dve evropski podjetji med največjimi svetovnimi vlagatelji v raziskave in razvoj. Leta 2008
so se kljub gospodarski recesiji naložbe evropskih podjetij v raziskave in razvoj v povprečju
povečale za 8,1 % v primerjavi z letom 2007. Gre za približno enako povečanje kot v letu
poprej. Tudi ameriška in japonska podjetja, ki so največji konkurenti evropskim podjetjem na
področju raziskav in razvoja, so okrepila naložbe v razvoj novih proizvodov, vendar rast
naložb (5,7 % v ZDA in 4,4 % na Japonskem) zaostaja za evropsko. Stopnja rasti naložb
podjetij iz EU v raziskave v razvoj je bila tako že drugo leto zapored višja kot v ameriških
podjetjih. Prav tako so evropska podjetja pri rasti takšnih naložb že četrto leto zapored
prehitela Japonsko. Podatki o smereh razvoja so prikazana v poročilu o naložbah v raziskave
in razvoj, v katerem je lestvica 2 000 podjetij (1 000 iz EU, druga so večinoma iz ZDA in
Japonske), ki ustvarijo 80 % vseh svetovnih naložb v raziskave in razvoj. Med desetimi
podjetji, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj, sta dve iz EU (finska Nokia in nemški
Volkswagen) ter pet iz ZDA (med drugim Microsoft, General Motors in Pfizer). V svetovnem
merilu je v raziskave in razvoj največ vložila japonska Toyota, in sicer 7,61 milijarde EUR.
Podjetja iz držav s hitro rastočim gospodarstvom predstavljajo majhen delež v skupnih
naložbah, vendar ta hitro raste. Kitajska je lani za raziskave in razvoj namenila 40 % več
sredstev kot leta 2007, Indija 27,3 % in Tajvan 25,1 %. Celotni članek si lahko preberete tukaj.
(vir:EK,MM)
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