© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali
kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje,
snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti
občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije
ali občin članic SOS.

»Skupnost občin Slovenije vam želi mirne, srečne in v belo odejo zavite praznične
dni, z novim letom pa začetek mnogih uspešnih poti!«
Skupnost občin Slovenije
NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
22. dec

TOR

•

ODPOVEDAN sestanek Komisije za e‐poslovanje

23. dec

SRE

•

Posvet o mladinski zakonodaji

KAZALO
NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Evro Preglednik SOS
Neustreznost pravilnika
Slovenke in Slovenci podnebno najbolj
ozaveščeni
Prispevki – skupna občinska uprava

NOVIČKE DRUGIH
Minister Pogačnik o prihodnosti EU
kmetijstva
Razvojna pomoč občinam Bovec, Tolmin,
Kobarid
Projektno sodelovanje lokalne in regionalne
ravni
Priložnost za sodelovanje – transnacionalni
programi
Med dijaki in študenti 27% štipendistov
Razpis za Comenius Regio partnerstva

PREDLOGI PREDPISOV
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov
Pogrebna dejavnost in upravljanje pokopališč
Obdobni načrt – varnost v cestnem prometu
Napredovanje javnih uslužbencev v plačne
razrede

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
Kulturni projekti za mreže multimedijskih
centrov

NAPOVEDNIK DOGODKOV
22.12. / Komisija za e‐poslovanje ‐
ODPOVEDAN
23.12. / Posvet o mladinski zakonodaji

MEDNARODNE NOVIČKE
Slovenski znanstvenici nagrada Odbora regij
København prinesel le dogovor
Oprostitev vizumske obveznosti
Obletnica Konvencije o odpravi diskriminacije
žensk
Parlament sprejel proračun EU za leto 2010
Olajšano ustanavljanje mikro podjetij

59. SEJA VLADE RS, 17.12.2009
Sprejeto besedilo predloga Družinskega
zakonika
Prevozi v cestnem prometu
Okoljska dajatev – odvajanje odpadnih voda
Nadzor plačnega sistema

1
Tedenske novice SOS / 14.12.‐ 18.12.2009
Št. 45

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
EVRO PREGLEDNIK SOS
V Bruslju se je od 2. do 4. decembra odvijalo 82. plenarno zasedanje Odbora regij. Plenarnega
zasedanja se je udeležila slovenska delegacija v Odboru regij, ki so jo sestavljali Irena Majcen
(vodja slovenske delegacije), Jasmina Vidmar, Anton Tone Smolnikar, Robert Smrdelj,
Branko Ledinek in Siniša Germovšek. Skupnost občin Slovenije je ob tej priložnosti
pripravila Evro Preglednik SOS, v katerem boste našli kratke informacije o Odboru regij,
povzetke obravnavanih vsebin 82. plenarnega zasedanja in aktivne povezave do sprejetih
dokumentov ter druge zanimivosti. Prelistate in preberite si ga lahko tukaj.
NEUSTREZNOST PRAVILNIKA
Do 31.12.2009 je potrebno, zaradi odprave računovodskega izkazovanja sredstev v
upravljanju na področju gospodarskih javnih služb, urediti vsa razmerja glede infrastrukture
z izvajalci gospodarskih javnih služb kot upravljavci. Ker sta se do vprašanj v zvezi z
urejanjem navedenih razmerij, že izrekli Ministrstvo za finance in tudi Računsko sodišče RS,
je Skupnost občin Slovenije v dopisu, ki ga je naslovila na ministra za okolje in prostor
opozorili na nekatera odprta vprašanja, ki se nanašajo predvsem na določanje višine
amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura ter na subvencioniranje
cen komunalnih storitev. Menimo, da je minister, pristojen za okolje z določanjem
amortizacijskih stopenj v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009, v
nadaljevanju »pravilnik«) posegel v delovno področje ministra, pristojnega za finance, ki pa
ga Zakon o javnih financah izrecno pooblašča za sprejem navedenega pravilnika in določitev
navedenih amortizacijskih stopenj. Prav tako menimo, da je minister, pristojen za okolje v
pravilniku, nedovoljeno posegel v pristojnost občine, da lahko samostojno odloči o
subvencioniranju cen storitev, kot to določa četrti odstavek 59. člena veljavnega Zakona o
gospodarskih javnih službah (ZGJS). (SP)
SLOVENKE IN SLOVENCI PODNEBNO NAJBOLJ OZAVEŠČENI
Slovenija je bila 15. decembra na podnebni konferenci Združenih narodov v Køpenhagnu v
okviru projekta eCommittee javno razglašena za državo s podnebno najbolj ozaveščenimi
državljani. Zmago je omogočilo 368 registriranih uporabnikov spletnega portala Naše
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podnebje. Skupnost občin Slovenije se zahvaljuje vsem občinam, ki so se odzvale pozivu k
sodelovanju in svoje zaposlene ali občanke in občane pozvale k registraciji. (SK)
PRISPEVKI – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
Objavljamo poziv Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v katerem
poziva vse zainteresirane, da posredujejo svoje prispevke na temo problematike delovanja
skupnih občinskih uprav. Teme in prispevki bi naj posegli tako v zakonodajno
problematiko, problematiko financiranja in sofinanciranja, problematiko vsebine in obsega
nalog, na odnos skupne občinske uprave in občin ustanoviteljic, položaja sedežne občine,
komuniciranja z ustanoviteljicami, javnostjo in posameznimi občani,sodelovanja med
različnimi organi in institucijami (npr. redarji in policijo), ipd... Trenutno je v Sloveniji 40
skupnih občinskih uprav, v katere je vključenih 170 posameznih občin. Letos je svojih prvih
10 let praznovala Skupna občinska uprava Ptuj, širijo se naloge v obstoječih skupnih
občinskih upravah, ipd.. Postavljajo se različna vprašanja, pobude in razmišljanja. Nekaj
skupnih občinskih uprav je v ustanavljanju in redke so občine, ki v njih niso vključene. S
prispevki lahko sodelujejo tako uslužbenci občin, skupnih občinskih uprav, ministrstev,
ostalih institucij, kot tudi uporabniki oziroma občani ter vsa ostala strokovna javnost. Do
vključno 9. januarja 2010 posredujte predlog vaše teme, s kratkim opisom vsebine oziroma
obravnavane problematike na elektronski naslov (franci.zohar@gov.si ). Prav tako bo izdan
zbornik, med tem, ko sta zbornika iz predhodnih dveh posvetov dosegljiva na spletnem
naslovu
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/skupne_obcinske
_uprave/. Informacije o izvedbi posveta ter datum bodo sledile v kratkem!
PREDLOGI PREDPISOV
OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki vam ga podajamo v
priponki

ter

vas

pozivamo,

da

nam

pošljete

pripombe

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 10.01.2010.
Uredba
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ter

predloge

na

POGREBNA DEJAVNOST IN UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ
V proceduri v Državnem zboru RS je Predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju
pokopališč

(ZPDUP).

Pozivamo

vas,

da

stališča

in

pripombe

posredujete

na

info@skupnostobcin.si.
OBDOBNI NAČRT – VARNOST V CESTNEM PROMETU
V vladni proceduri je Predlog Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa
v letih 2010 in 2011. Stališča nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Obdobni načrt
NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V PLAČNE RAZREDE
V vladni proceduri je Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede. Stališča nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Predlog uredbe
NAPOVEDNIK DOGODKOV
22.12. / KOMISIJA ZA E‐POSLOVANJE ‐ ODPOVEDAN
ODPOVEDAN je sestanek Komisije za e‐poslovanje, ki bi naj bil jutri, 22. decembra v
Ljubljani. Hvala za razumevanje!
23.12. / POSVET O MLADINSKI ZAKONODAJI
Mladinski svet Slovenije vabi na tretji posvet razprave o predlogu Zakona o javnem interesu
v mladinskem sektorju in predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
mladinskih svetih. Potekal bo 23. decembra 2009, s pričetkom ob 17. uri v poslovni stavbi
Slovenijalesa, na Dunajski cesti 22 v Ljubljani. Prijaviti se je potrebno na zakonodaja@mss.si
do 22. decembra 2009.
Vabilo
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59. SEJA VLADE RS, 17.12.2009
SPREJETO BESEDILO PREDLOGA DRUŽINSKEGA ZAKONIKA
Vlada RS je določila besedilo predloga Družinskega zakonika in ga posreduje Državnemu
zboru RS v obravnavo in sprejem.
Predlog zakonika ureja zakonsko zvezo in razmerja med zakoncema, zunajzakonsko
skupnost, z rojstvom otroka in s posvojitvijo nastalo razmerje med starši in otrokom, oblike
pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, rejništvo in skrbništvo za
otroke in druge osebe, ki potrebujejo posebno varstvo.
Predlog družinskega zakonika ohranja osnovno usmeritev ureditve družinskih razmerij, in
sicer korist otroka, ki je z zakonikom opredeljeno kot načelo. Prav tako so v uvodnem delu
ostale vsebinsko nespremenjene določbe, s katerimi so definirani pravni instituti, s katerimi
država varuje otroke, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne
starševske oskrbe (rejništvo, skrbništvo in posvojitev). Glede zakonske zveze, ki je
predlagana kot življenjska skupnost dveh oseb (istega ali različnega spola), se ohranja načelo
enakopravnosti zakoncev, postopek sklenitve zakonske zveze, pravice in dolžnosti zakoncev
in zakoniti premoženjski režim. Isto velja za načine prenehanja zakonske zveze, in sicer za
določbe sporazumne razveze in razveze na tožbo zakoncev ter razmerja med razvezanima
zakoncema (dolžnost preživljanja razvezanega zakonca). Prav tako vsebinsko ne posegamo v
dolžnosti in pravice staršev in otrok ter v načine ugotavljanja očetovstva/materinstva. V tem
delu je osnovna ureditev le dopolnjena z rešitvami, ki so bile potrebne zaradi določenih
pravnih praznin v obstoječih predpisih in so se vrsto let oblikovale v sodni praksi. (Vir:
Vlada RS)
PREVOZI V CESTNEM PROMETU
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP‐2B), prva obravnava, EPA 734 ‐ V, ki ga je Državnemu
zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvo podpisanim Jožetom Tankom in ga
poslala državnemu zboru. V zakonodajni postopek sprememb in dopolnitev Zakona o
prevozih v cestnem prometu je vložila vlogo poslanska skupina SDS, ki želi s tem spremeniti
dosedanji način upravljanja javnega linijskega

prevoza potnikov v notranjem cestnem

prometu. To javno dobrino zagotavlja država. Na lokalnem nivoju je linijski mestni promet
določen kot gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki ga občina prostovoljno
organizira razen, če ima občina več kot 100.000 prebivalcev je ta organiziran kot obvezna
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gospodarska javna služba. Predlog pa bistveno dopolnjuje pristojnost lokalne skupnosti v
tem, da te lahko same organizirajo opravljanje te javne dobrine. Na ta način bi se vloga
države zelo okrnila; tako se ne bi mogla zagotavljati izključna pravica dosedanjim
prevoznikom, tveganje za upravljanje bi bilo zelo veliko in s tem slabša dostopnost te
storitve do uporabnikov, zlasti upoštevajoč neenakost dostopnosti v minimalnem obsegu, ki
pa ni zavezujoč za lokalne skupnosti. Povezljivost javnega linijskega prometa na državnem
in

lokalnem

nivoju

je

zakonsko

mogoča

in

je

tudi

že

izvajana.

Na podlagi navedenega vlada ne podpira predlagane dopolnitve in spremembe zakona. (Vir:
Vlada RS)
OKOLJSKA DAJATEV – ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Vlada RS je izdala Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda.
Uredba določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in
način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za
posamezno okoljsko dajatev, plačnike in prejemnike, zaradi odvajanja industrijske in
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode, ali posredno v podzemne
vode.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje
dejavnosti povzroča onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, za
katerega je v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih vod, določeno
izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Osnova za obračun industrijske
odpadne vode je seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu z
odvajanjem industrijske odpadne vode na vseh izpustih. Zavezanec za plačilo okoljske
dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode pa je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik
ali upravnik stavbe v kateri nastaja komunalna odpadna voda in s tem povzroča
obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne
vode. Osnova za obračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo pa je seštevek enot
obremenitve, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne
vode na celotnem območju, na katerem je predpisano izvajanje javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Prejemnik okoljske dajatve za komunalno
odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno
odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo
komunalno čistilno napravo, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo pa je
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občina, kjer je zavezanec za industrijsko odpadno vodo povzročil onesnaževanje okolja. (Vir:
Vlada RS)
NADZOR PLAČNEGA SISTEMA
Vlada RS se je seznanila z informacijo o ključnih nepravilnostih prehoda v nov plačni sistem
v javnem sektorju, ugotovljenih v opravljenih nadzorih pri posameznih proračunskih
uporabnikih in sprejela stališča glede odprave teh nepravilnosti.
Najpogostejše nepravilnosti, ki imajo finančne posledice, se nanašajo na neupravičeno
višanje zahtevnosti delovnih mest, razporejanje javnih uslužbencev na delovna mesta, za
katera ne izpolnjujejo pogojev in na nepravilno povzemanje delovnih mest iz kolektivnih
pogodb dejavnosti v akte o sistemizaciji delovnih mest. Proračunski uporabniki, ki
nepravilnosti še niso opravili jih bodo morali odpraviti v skladu s sprejetimi stališči vlade,
sicer bodo sproženi ustrezni postopki ugotavljanja odgovornosti poslovodnih organov.
Celoten dokument si lahko ogledate tukaj. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
MINISTER POGAČNIK O PRIHODNOSTI EU KMETIJSTVA
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se je udeležil rednega
zasedanja kmetijskih in ribiških ministrov EU. Ministri so med drugim dosegli politično
soglasje o uredbi o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne
proizvode, z namenom preprečevanja prodaje nezakonito posekanega lesa in proizvodov.
Slovenija je predlog podprla. V vseh dosedanjih razpravah pa je tudi opozarjala, da morajo
biti ukrepi učinkoviti in preprečevati nelegalno sečnjo. Predlog uredbe zahteva določena
ravnanja v okviru t.i. »sistema potrebne skrbnosti« za tiste gospodarske subjekte, ki dajejo les
prvič na trg EU. To v praksi pomeni, da bodo morali ob prodaji lesa ali tovrstnih izdelkov
zagotoviti dokazilo, da je les posekan v skladu z nacionalno zakonodajo, kar predstavlja
odločba Zavoda za gozdove RS o odobritvi poseka dreves. Država pa bo morala preko
inšpekcije nadzorovati obstoj in avtentičnost dokumentacije, ki dokazuje zakonitost sečnje
lesa. Ministri so med drugim razpravljali tudi o prihodnjem razvoju podeželja po letu 2013 in
o dobrem počutju ter zdravju živali. Kot pomembne izzive prihodnjega razvoja podeželja je
minister Pogačnik izpostavil spreminjanje podnebja, saj bodo spremembe temperaturnih in
hidroloških pogojev pomembno vplivale na kmetijsko pridelavo, zato je nujno okrepiti
ukrepe prilagajanja in blažitve podnebnih sprememb. (vir: MKGP, AJ)
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RAZVOJNA POMOČ OBČINAM BOVEC, TOLMIN, KOBARID
Sprejet je Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2010, ki je glede na Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju in
sprejeti proračun Republike Slovenije določen v višini 1.251.878 EUR. Zakon nalaga
Posoškemu razvojnemu centru, da pripravi Program razvojne pomoči občinam Bovec,
Kobarid in Tolmin za obdobje 2007–2013 in letne izvedbene programe izvajanja tega
programa. Letni izvedbeni program 2010 izhaja iz sedemletnega in predstavlja njegovo
finančno konkretizacijo. Vsebina posameznih ukrepov je pojasnjena v sedemletnem
programu, ki vsebuje tudi predstavitev načina izvajanja posameznih ukrepov in določitev
indikatorjev za spremljanje učinkov programa. V letu 2010 se bodo izvajali ukrepi za
doseganje

dveh

temeljnih

namenov:

pospeševanje

podjetniških

vlaganj,

razvoja

gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest ter usposabljanje in razvoj kadrov: razvoj
človeškega potenciala v Posočju. (vir: SVLR, AJ)
PROJEKTNO SODELOVANJE LOKALNE IN REGIONALNE RAVNI
Slovenija je upravičena do sodelovanja v štirih programih transnacionalnega sodelovanja:
Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran. Namen takšnega
sodelovanja so pospeševanje teritorialnega razvoja in kohezije s pospeševanjem inovacij in
podjetništva, varovanje in izboljšanje okolja, dostopnosti, povezljivosti ter spodbujanje
trajnostnega razvoja mestnih območij. V 98 odobrenih projektih sodeluje 144 slovenskih
partnerjev, pet projektov vodijo slovenski partnerji, vrednost projektov, v katerih sodelujejo
slovenski partnerji pa znaša 24 mio eur. Ti programi ponujajo regijam, občinam in drugim
akterjem z regionalne in lokalne ravni možnost sodelovati s svojimi idejami ter prispevati
k reševanju problemov. V dokumentu spodaj je objavljen seznam programov, v sklopu
katerih sodelujejo slovenski partnerji. Razvidno je, da občine in regionalni razvojni centri
največkrat sodelujejo prav na področjih, ki so povezani z varstvom okolja, razvojem turizma,
spodbujanjem trajnostnega razvoja in infrastrukture. (AJ)
Programi
PRILOŽNOST ZA SODELOVANJE – TRANSNACIONALNI PROGRAMI
Kdo in kako lahko sodeluje v programih transnacionalnega sodelovanja:
‐ partner je lahko vsak organ in javno ali zasebno podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
geografsko omejitev, vrsto organizacije, vrsta financiranja....
‐ slovenski partnerji so upravičeni do financiranja iz evropskih sredstev (max. 75% ‐ 80%) kot
tudi iz strani države
‐ letno se objavijo razpisi za predloge projektov
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‐ projekti morajo imeti jasne nadnacionalne cilje (teme morajo presegati lokalne probleme in
se osredotočati na reševanje in iskanje skupnih rešitev večih držav)
Vse ažurne novice o transnacionalnih programih so dosegljive na spletni strani
http://www.cilj3.mop.gov.si in tukaj. (AJ)
MED DIJAKI IN ŠTUDENTI 27% ŠTIPENDISTOV
Konec leta 2008 je bilo v Sloveniji vpisanih 201.892 dijakov in študentov in med temi je bilo
nekaj več kot 54.500 ali 27 % štipendistov. V primerjavi z letom prej se je ta delež povečal za 1
odstotno točko. V opazovanem letu je bilo dijakom dodeljenih dobrih 100 štipendij več kot
leto prej. Vseh vpisanih dijakov je bilo 87.501 in med temi je bilo 30.134 štipendistov ali 34 %
vseh vpisanih dijakov. Delež dijakov, ki so prejemali štipendijo, se je v primerjavi s prejšnjim
letom povečal za 2 %. Število študentov, ki so konec leta 2008 prejemali štipendijo, je bilo
nekoliko nižje kot pred enim letom. Kljub temu pa je ostal delež štipendistov med vsemi
študenti v letu 2008 enak kot v letu prej, in sicer je obsegal 21 %. Med vsemi 114.391
vpisanimi študenti je bilo 24.588 prejemnikov štipendij. Tako kot prejšnja leta je bilo med
dodeljenimi štipendijami še vedno največ državnih štipendij, sledile so jim Zoisove in
kadrovske štipendije, delež preostalih vrst štipendij je bil zanemarljiv. Čeprav se delež
državnih štipendij zmanjšuje že kar nekaj let, so bili tudi konec leta 2008 med štipendisti v
Sloveniji najštevilnejši tisti, ki so prejemali državno štipendijo (34.000 oz. 62 % od vseh
štipendij). V primerjavi s prejšnjim letom se je ta delež zmanjšal za eno odstotno točko.
Prejemnikov Zoisovih štipendij je bilo med vsemi štipendisti 24 % ali za eno odstotno točko
več kot prejšnja leto; delež prejemnikov kadrovskih štipendij pa je ostal enak kot prejšnje
leto.
RAZPIS ZA COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) je
na svojih spletnih straneh objavil razpis programa Vseživljenjsko učenje, znotraj katerega
poteka tudi akcija Comenius Regio partnerstva:http://www.cmepius.si/razpisi/llp10.aspx .
Comenius Regio partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo šolskega izobraževanja s
promocijo sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi šolskimi oblastmi.
Regio partnerstva pomagajo sodelujočim regijam pri:
‐ razvoju in izmenjavi dobrih praks,
‐ razvoju orodij za čezmejno trajnostno sodelovanje,
‐ krepitvi evropske dimenzije v šolskem izobraževanju,
‐ nudijo evropske učne izkušnje učiteljem, učencem in odgovornim, ki vodijo šolske sisteme.
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Projekte lahko prijavijo lokalne in regionalne oblasti (v Sloveniji so to Območne enote
ZRSŠ in oddelki za izobraževanje ali družbene dejavnosti občin). Rok za oddajo prijav je
19.2.2010, prijavnica pa bo objavljena v prihodnjih dneh na spletnih straneh CMEPIUS‐a pod
rubriko Razpis podprograma Comenius 2010:http://www.cmepius.si/razpisi/com10.aspx
Na istem mestu so objavljena tudi Nacionalna pravila za prijavitelje (!), kjer so navedena
natančna navodila za oddajo prijav. 25. januarja 2010 ob 13.‐ih bodo na CMEPIUS‐u izvedli
tudi delavnico za nove prijavitelje. Občine, ki že imajo potrjeno Comenius Regipartnerstvo,
ne morejo prijaviti novega dokler le‐ta ni zaključen. (AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOV RAZPIS °
KULTURNI PROJEKTI ZA MREŽE MULTIMEDIJSKIH CENTROV
Predmet razpisa: financira se delovanje programa multimedijskih centrov v vseh 12
statističnih regijah Slovenije in delovanje regijskih kulturnih centrov.
Upravičenci: nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva,
ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja
kulture v Sloveniji ter ostali prijavitelji, ki so podrobneje opredeljeni v javnem razpisu.
Upravičeni stroški: stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na naslednje
kulturne dejavnosti posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali
obnova opreme in prostorov niso upravičeni stroški, razen če so ti neobhodno povezani z
lastno produkcijo konkretnih programskih enot – vendar največ do 30% celotne vrednosti
projekta):
‐ Multimedijski centri:
• dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturnih projektov;
• svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev;
• potni stroški in stroški nastanitev za gostovanja pri izvedbi intermedijskega programa;
• raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;
• obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti;
• spodbujanje kreativnega dela z IKT;
• oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov;
• multimedijske in internetne podporne dejavnosti novomedijskih dogodkov;
• delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom razvijanja kreativne digitalne kulture;
• neprogramski stroški in oprema, ki so utemeljeno in neobhodno povezani z izvedbo
konkretnih programskih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa).
‐

Regijski kulturni centri:
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• dogodki, prireditve, festivali, kamor je vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
• svetovanje, poučevanje, izobraževanje z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih
portalov;
• potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki pomagajo razvijati portale;
• raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih portalov;
• obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen centrov v
regijah z vsemi njihovimi dejavnostmi;
• spodbujanje kreativnega dela z IKT med kulturnimi subjekti v regiji;
• multimedijske in internetne podporne dejavnosti za kulturne subjekte v regijah;
• delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom neformalnega izobraževanja, povezovanja in
združevanja kulturnih subjektov v regijah
• neprogramski stroški in oprema, ki so utemeljeno povezani z izvedbo konkretnih
projektnih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa).
Višina sofinanciranja: do višine 17.000 EUR. Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70%
celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta, neprogramski stroški in stroški
funkcionalne opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti zaprošenih zneskov.
Rok za oddajo: do 22. 1. 2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
SLOVENSKI ZNANSTVENICI NAGRADA ODBORA REGIJ
Slovenska znanstvenica Irma Potočnik Slavič, predavateljica in raziskovalka na oddelku za
geografijo Univerze v Ljubljani, je prejela nagrado za svojo doktorsko disertacijo o
endogenih razvojnih potencialih podeželja, v okviru natečaja Odbora regij Evropske unije.
Komisija, sestavljena iz 35 rednih profesorjev s katedre Jean Monnet, je ocenila več kot
petdeset natečajnikov iz petnajstih držav članic. Slovenska znanstvenica je bila ena od štirih
finalistov, prvo mesto pa je zasedla italijanska znanstvenica, ki je priznanje prijela iz rok
predsednika Odbora regij Luc Van den Brandeta. Natečaj za doktorsko disertacijo, ki
obravnava lokalno in regionalno problematiko Evropske unije, poteka vsako leto in tako
pripomore k dialogu z evropskim akademskim svetom. (AJ)
KØBENHAVN PRINESEL LE DOGOVOR
Zaključil se je pogajalski maraton Københavnu. Pričakovalo se je ogromno, izpolnilo pa le
komaj zadovoljivo. Čeprav se ne bo zapisal v zgodovino po doseženih sporazumih, bodo pa
šle v zaznamke njegove maratonske, pogajalske seje. V skoraj dveh tednih, kolikor je trajalo
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srečanje, so se zbrali predstavniki iz 192 držav. In kaj so se dogovorili? Razen načelnega
dogovora, bore malo. In ta dogovor ni niti pravno zavezujoč, ampak le politični dogovor.
Ponuja pa dve konkretni številki: 30‐milijardna pomoč državam v razvoju do leta 2012 in
znižanje globalnih emisij toplogrednih plinov za stopnjo, ki bo preprečila ogrevanje sveta za
več kot 2 ˚C. Ob koncu so še dodatno zapisali, da se bo upoštevalo tudi za 1,5 ˚C. Torej, če je
rezultat le dogovor, kaj bo vse potrebno še storiti, da bo postal tudi pravno zavezujoč? Veliko
dela, je sedaj edini trden odgovor! Časa ni dosti, saj bi se naj ta sklenil najkasneje decembra
2010, na zasedanju UNFCC v Mehiki. Zagotovo je, da se bo do takrat uresničil prvi del
sporazuma, t.j. zbiranje denarja za københavnski zeleni podnebni sklad, za katerega bi se naj
do leta 2020 zbralo celo 100 milijard letno. Manj navdušene so bile nevladne organizacije, ki
so celotno srečanje označile kot ʹʹpodnebno sramotoʹʹ. Največ razočaranja pa je prinesel
emisijski del sporazuma, ki bi naj omejil emisije ogljikovega dioksida, vendar so določila,
kako sodeči ta cilj, napisana zelo ohlapno. Zvezde srečanj, ZDA in Kitajska, so mnoge držale
na trnih prav zaradi medsebojnih sporov, kateri na koncu vendarle niso premagali. ZDA so
tako ponudile 17 % znižanje emisij, kar po računu EU, pomeni zgolj 4 % zmanjšanje
izpustov. Ob vseh teh dogovorih, pogovorih in debatah svetovne razsežnosti pa je treba
najprej pomesti pred svojim pragom in se vprašati, kaj ti prinesejo za Slovenijo. Naša država
se je do zdaj segrela za 1,5 ˚C in se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Torej se
moramo mi v naši, majhni deželi še toliko hitreje boriti za boljši jutri in se ne samo zanašati
na ʹʹta velikeʹʹ. (AJ)
OPROSTITEV VIZUMSKE OBVEZNOSTI
Državljani Srbije, Črne gore in Makedonije ne potrebujejo več vizumov za prestop
schengenske meje. Sprememba Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o
seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in
držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, je začela veljati 19. decembra 2009.
Državljani Kosova, ki jim bo potne liste izdajal usklajevalni urad (Koordinaciona uprava) v
Beogradu v Srbiji, bodo še vedno potrebovali vizume. Tujci, državljani tretjih držav, med
katere spadajo tudi državljani Srbije, Črne gore in Makedonije, ki izpolnjujejo vse zgoraj
naštete pogoje za vstop, smejo bivati oziroma se zadrževati na območju Republike Slovenije
oziroma na celotnem schengenskem območju največ tri mesece v obdobju šestih mesecev od
dneva prvega vstopa. Če se pri mejni kontroli pri izstopu na zunanji meji ugotovi, da so
prekoračili dovoljeni čas zadrževanja, se jim lahko izreče globa. Posebej je treba poudariti, da
morajo državljani tretjih držav v primeru načrtovanega daljšega prebivanja v državah
schengenskega območja (zaradi dela, zaposlitve, študija) predhodno pridobiti dovoljenje za
prebivanje. (vir: MZZ, AJ)
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OBLETNICA KONVENCIJE O ODPRAVI DISKRIMINACIJE ŽENSK
Na dan 18. decembra, leta 1979, je Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o odpravi
vseh oblik diskriminacije žensk. Do zdaj jo je ratificiralo 185 od 192 držav članic OZN in je
mednarodno zavezujoči instrument. Izhodišča za sprejem konvencije so vsebovana že v
Ustanovni listini OZN s 26. junija 1945, Splošni deklaraciji človekovih pravic z 10. decembra
1948 ter v obeh Mednarodnih paktih: o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter o
državljanskih in političnih pravicah, ki sta bila sprejeta 16. decembra 1966. Položaj žensk,
otrok in manjšin v vsaki družbi sodi med temeljne kriterije njene razvitosti in
demokratičnosti. Slovenija si prav tako prizadeva za enakopravnost pravic spolov, še posebej
pa tudi za zaščito pravic žensk. V ta namen podpira oblikovanje posebnega mehanizma
OZN za nadzor nad zakoni, ki diskriminirajo ženske. Članstvo Violete Neubauer v Odboru
ZN za odpravo diskriminacije nad ženskami, ki je hkrati tudi podpredsedujoča temu odboru,
utrjuje ugled in prepoznavnost Slovenije na tem področju. (vir: MZZ, AJ)
PARLAMENT SPREJEL PRORAČUN EU ZA LETO 2010
Evropski proračun za prihodnje leto, ki ga je Parlament potrdil v četrtek 17. decembra,
predvideva 141 milijard in 453 milijonov evrov, za obveznosti ter 122 milijard in 937
milijonov evrov za plačila. Pri tokratnih pogajanjih je bila najtežja naloga, kje najti sicer že
odobrena sredstva za financiranje načrta za oživitev gospodarstva, za kar je sicer
predvidenih 2,4 milijarde evrov. Proračun 2010 je zadnji, ki je bil pripravljen še v skladu z
določili pogodbe iz Nice, kar pomeni, da Parlament ni imel besede pri izdatkih za kmetijstvo.
Plačila naj bi dosegla 1,04 odstotka BND vseh držav članic. (vir:EP)
OLAJŠANO USTANAVLJANJE MIKRO PODJETIJ
V torek je Evropski parlament podprl zakonodajni predlog za oblikovanje mikrofinančnega
instrumenta, s katerim bi ljudem, ki so izgubili službo ali jim grozi brezposelnost, pomagali
ustanoviti mikro podjetja. Evropski mikrofinančni instrument Progress je namenjen za lažji
dostop do kreditov tistim ljudem, ki želijo odpreti ali razvijati svoja že obstoječa
mikropodjetja (podjetja z manj kot 10 zaposlenimi in z letnim prometom do 2 milijonov
evrov), vendar težko pridobijo običajna posojila. Poslanci so dopolnjeni zakonodajni predlog,
ki ga je pripravila poslanka Kinga Gönz (S&D, HU), podprli s 516 glasovi za, 98 proti in 4
vzdržanimi glasovi. Parlament se strinja s predlogom Komisije, da naj bo za nov finančni
instrument za obdobje štirih let iz skupnega proračuna namenjenih 100 milijonov evrov,
vendar ne želi, da bi bil denar preusmerjen iz programa Progress, obstoječega programa za
13
Tedenske novice SOS / 14.12.‐ 18.12.2009
Št. 45

pomoč brezposelnim. Komisija namreč predlaga, da bi se denar namenil iz tega programa, ki
je na pobudo parlamentarcev že dobil dodatnih 114 milijonov sredstev. Instrument naj bi se
začel izvajati 1. januarja 2010, zato Parlament predlaga, da bi se 25 milijonov za prihodnje
leto nakazalo iz rezerv, kar predvideva predlog proračuna, o katerem bodo poslanci
glasovali v četrtek. Za ostala tri leta (2011‐2013) predstavniki Sveta in Parlamenta še niso
dosegli soglasja, poslanci pa se želijo izogniti črpanju iz programa Progress, zato predlagajo,
da bi se o virih sredstev odločalo vsako leto posebej ob oblikovanju letnega proračuna. (MM)
Delovanje instrumenta:
Dostop do sredstev bi imele javne in zasebne finančne institucije v državah članicah, ki
omogočajo mikro financiranje zasebnikom in mikro podjetjem. Sredstva za mikrofinančni
instrument naj bi se nato stekala do prejemnikov v sodelovanju s skupino EIB ‐ Evropsko
investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom. (vir:EP)
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