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“Ob občinskim prazniku čestitamo občinam Ajdovščina, Črenšovci, Ljubljana, Vrhnika,
Vransko, Koper in Trzin.
Iskrene čestitke!”
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Z MINISTROM MARUŠIČEM O PRIHODNJEM SODELOVANJU

V sredo, 5. maja so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z ministrom za zdravje,
Dorijanom Marušičem in njegovimi sodelavkami. Namen sestanka je bil predstavitev
pogledov in pričakovanj občin članic skupnosti na področju zdravstva na eni strani ter slišati
načrte novega ministra na področju, kjer so občine v preteklosti imele kar nekaj težav. S
strani skupnosti smo ministra opozorili na problematiko izvajanja novele zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter na nadaljevanje prakse, po kateri se
od občin pričakuje samo financiranje, ne pa tudi odločanje (zakon o zagotavljanju pravic iz
javnih sredstev, ponovno izključuje občine kot stranke v postopku odločanja o pravicah iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja) in predlagali, da se obvezno zdravstveno
zavarovanje iz 21. Točke 15 člena prenese na državo. Minister je pobudo skupnosti načeloma
podprl. Predstavili smo še problematike podeljevanja koncesij, pomanjkanja zdravnikov,
razvojnih ambulant in izvajanja nujne medicinske pomoči. Minister je povedal, da načrtujejo
spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, povedal, da ob
pomanjkanju zdravnikov razmišljajo o nekaj novih ukrepih, med drugim o sprostitvi
»uvoza« teh iz nekaterih sosednjih držav, pa tudi o povečanju števila vpisnih mest na obeh
fakultetah, v Ljubljani in Mariboru. (jv)
SOS

PRIČELA

S

POSTOPKOM

SKUPNEGA

JAVNEGA

NAROČILA

NABAVE

VOLILNIH SKRINJIC

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije je v preteklem tednu preveril interes občin za izvedbo
skupnega javnega naročila za nabavo volilnih skrinjic. Interes je izkazalo nekaj manj kot 100
občin, v začetku tega tedna pa smo pristopili k potrebnim postopkom. V letošnji jeseni se bo
sleherna slovenska občina srečala z lokalnimi volitvami. Ker vemo, da so postopki v polnem
teku in da so predstavniki občin zraven rednega dela v zvezi s tem dobili dodatne delovne
obveznosti, smo delovali v smeri razbremenitve občin v smislu delovnega in finančnega dela
izvedbe skupnega javnega naročila. Za več informacij se obrnite na sekretariat SOS, zadolžen
za javna naročila pa je Siniša Plavšić, dosegljiv tudi na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si ali po
telefonu na 02/ 234 15 04. (sp)
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DS ZA KMETIJSTVO O NARAVNIH NESREČAH

V četrtek, 6.5.2010 se je sestala delovna skupina za kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije,
osrednja tematika srečanja pa so bile naravne nesreče in iz tega naslova obveznosti občin.
Članice in člani delovne skupine so sprejeli določene sklepe, ki bodo realizirani v prihodnjih
dneh, občine članice pa bodo o vsem pravočasno obveščene. Ker se je SOS v preteklosti
aktivno ukvarjala tudi z Lokalnimi akcijskimi skupinami, v okviru katerih smo izrazili
predvsem zaskrbljenost, da bodo evropska sredstva ostala v veliki meri neizkoriščena in ker
je na pobudo SOS slednje obravnaval tudi DZ RS, smo preverili stanje oziroma smer
odvijanja problematike. Ugotovili smo, da letni izvedbeni načrti (LIN) kljub zagotovilom
ministrstva, da se bo zadeva pospešila še niso potrjeni, kar kaže na to, da se zaskrbljenost
SOS glede koriščenja evropskih sredstev nagiba k realizaciji. Več o predvidenih ukrepih SOS
v prihodnjih dneh na elektronskih naslovih občin članic in na naši spletni strani
www.skupnostobcin.si. (jt)
KONCESIJSKE DAJATVE ZA DIVJAD IN LOVSTVO

Glede možnih vsebinskih rešitev koriščenja koncesijske dajatve za trajnostno upravljanje z
divjadjo vas obveščamo, da na MKGP sicer imajo pripravljen pisni material in gradivo,
vendar ker ni bilo ministra ni bilo podpisnika. Z imenovanjem novega ministra smo prejeli
informacijo, da bo le ta gradivo podpisal v ponedeljek, zato so nam prejem pisnega gradiva
zagotovili v torek ali sredo v naslednjem tednu. (jt)
SMERNICE ZA OPN S PODROČJA VODA

Sekretariat SOS je občine obvestil in na spletni strani objavil
obvestilo MOP, da so na
spletni strani ARSO objavili Splošne smernice za občinsko prostorsko načrtovanje Za objavo
splošnih smernic na spletni strani so se odločili zato, ker se je močno povečalo število
prispelih vlog za izdajo smernic za OPN in ker želijo, da bi bile občine čim bolj seznanjene z
osnovnimi izhodišči s področja urejanja voda pri izdelavi osnutkov občinskih prostorskih
načrtov. Splošne smernice povzemajo vsebine in omejitve predpisov, tako s področja
upravljanja z vodami, kot tistih, ki jih je v postopkih načrtovanja in izdelave prostorskih
aktov potrebno upoštevati. Dokument je namenjen strokovni podpori izdelovalcem
občinskih prostorskih aktov v fazi izdelave osnutka. (SK)
DODATNA STALIŠČA K PREDLOGU ZAKONA O JAVNIH CESTAH
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SOS je v sklopu usklajevanj cestno prometne zakonodaje aktivna v okviru predloga Zakona o
javnih cestah in z ministrstvom za promet na tem področju sodeluje aktivno v smislu dajanja
stališč in pripomb občin. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je ministrstvo večino pripomb
SOS do sedaj upoštevalo ter upamo, da bo tako tudi v prihodnje. Tako smo v tem tednu na
ministrstvo naslovili še pripombo, saj je v predlogu Zakona o javnih cestah izredno veliko
določil, kjer je država jasno nakazala, da morajo občine zagotoviti finančna sredstva oz.
sofinanciranje pri gradnji infrastrukture Predvsem pri gradnji nalaga predlog Zakona
občinam veliko »finančno« breme, kar pa smo opozorili je v nasprotju s posameznimi
določbami ustavnega zakona, pa tudi Evropske listine o lokalni samoupravi. (jt)
OBČINSKE TAKSE ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN NAJ SE DOLOČIJO ŠIRŠE

SOS je že naslovila na ministrstvo pobudo za spremembo prve alineje 9. Člena Zakona o
financiranju občin, ki določa, da občina občinske takse lahko predpiše za uporabo javnih
površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev. Ob tem smo ponovno navedli še
namensko uporabo javnih površin v občinah, ki v zakonu niso urejeni. Ker mnenje SVLR, ki
smo ga na prvotno poslano pobudo po naši proučitvi ne vzdrži glede na pravno podlago,
smo na SVLR posredovali razširjeno argumentirano in s pravno podlago podkrepljeno
pobudo za spremembo, po kateri bi se prva alineja 9. Člena Zakona o financiranju občin
glasila, da občine takso lahko predpisujejo za uporabo javnih površin (in ne za uporabo
javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev). (jt)
UKINIL NAJ
KONCESIJE

BI

SE

FINANČNI

VIR

OBČINAM

V

VIŠINI

7

ODSTOTKOV

V DZ RS je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS. Slednji prinaša spremembe na področju finančnega vira za občine, saj
ukinja tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki je določal finančni vir za občine v višini 7
odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti
iz koncesijskih gozdov. SOS je na predvideno spremembo opozoril občine, slednje pa je
obravnavala tudi delovna skupina za kmetijstvo v četrtek, 6.5.2010. DZ RS smo naslovili
obrazložen amandma k 4. členu predloga zakona v katerem smo zapisali, da je koncesijska
dajatev prihodek proračuna občine zagotovljen z zakonom in Ustavo RS ter s tega vidika ne
vidimo podlage za njegovo ukinitev. Res je, da je prihodek občin od primera do primera
različen, vendar še tako nizek dohodek je proračunom občin dobrodošel. Sredstva iz tega
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naslova bi občine namenile ne samo vzdrževanju gozdnih poti temveč širše, saj je zaradi
obremenitve težkega tovornega prometa poškodovana celotna infrastruktura v občinah. (jt)
POJASNILA MINISTRSTEV
DALJ ČASA TRAJAJOČA ŽIVLJENJSKA SKUPNOST

V preteklih mesecih se je velikokrat pojavljajo vprašanje glede definiranja dalj časa trajajoče
življenjske skupnosti. Pojasnilo pristojnega ministrstva vam posredujemo tukaj.
ODGOVORI SVLR V ZVEZI S ČRPANJEM EU SREDSTEV

Kot je bilo dogovorjeno na sestanku 8. marca 2010 smo na sekretariatu Skupnosti občin
Slovenije zbrali nekaj vprašanj občin v zvezi s črpanjem EU sredstev. Te smo SVLR poslali
22. 3.2010. V priponki vam posredujemo odgovore in stališča predstavnikov Službe Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Tukaj vam posredujemo vprašanja in
odgovore v zvezi s črpanjem EU‐sredstev.
EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE V STANOVANJSKI SVET

SOS sprejema predloge za imenovanje članov stanovanjskega sveta. Pristojni minister za
stanovanjske zadeve imenuje stanovanjski svet kot posvetovalno telo, ki ima za nalogo
spremljanje

stanja

na

podlagi

stanovanjskih

dejavnosti,

izvajanje

nacionalnega

stanovanjskega programa, dajanje predlogov v zvezi z oblikovanjem stanovanjske politike
ter predlogov v zvezi s strategijo udejanjanja nacionalnega stanovanjskega programa.
Stanovanjski svet je sestavljen iz predsednika (ministra) in osmih članov. Šest članov
Stanovanjskega sveta imenuje minister iz vrst strokovnjakov in poznavalcev področja
stanovanjske dejavnosti, sociologije, ekonomije, prava, arhitekture, gradbeništva, urbanizma,
prostorskega načrtovanja in sicer na predlog fakultet, inštitutov, Stanovanjske zbornice RS,
Združenja najemnikov RS , kakor tudi interesnih ter strokovnih združenj na stanovanjskem
področju. SOS zbira predloge za imenovanje do ponedeljka 10.5.2010 na naslov
metka@skupnostobcin.si ali po faksu 02/234 15 03.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
11.05. / DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Delovna skupin za zaščito in reševanje se bo sestala v torek 11. Maja 2010 v prostorih občine
Logatec. Na svojem sestanku bo delovna skupina obravnavala Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter se
bo seznanila s potekom sprejemanja Državnega načrta ZiR ob jedrski nesreči.
18.05. / 17. REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS

V torek, 18. maja 2010 se bo predsedstvo SOS sestalo na 17. redni seji. Kraj in dnevni red bo
sporočen naknadno. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije bo na tokratni seji obravnavalo
problematiko sprejemanja občinskih prostorskih načrtov ter Predlog Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev.
19.05. SESTANEK KOMISIJE ZA KULTURO

V sredo, 19. maja 2010 se bo sestala Komisija za kulturo pri SOS. Točen kraj in dnevni red bo
sporočen v naslednjih dneh. Informacije o sestanku dosegljive na elektronskem naslovu
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
21.05.
NAJPOGOSTEJŠE
POSLOVANJA V OBČINAH

NAPAKE

IN

NEPRAVILNOSTI

UPRAVNEGA

Ravnanje z dokumentarnim gradivom, odprava gradiva, vročanje, hramba dokumentarnega
gradiva, roki hrambe, uničenje gradiva, zahteve za evidentiranje z informacijskim sistemom
so le en majhen sklop določil uredbe, ki ureja upravno poslovanje. Stalno strokovno
izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo konkretnih napak in
kršitev.
Zato vas Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom za javno upravo vabi na
delovni posvet Najpogostejše napake in nepravilnosti upravnega poslovanja v občinah, ki
bo v petek, 21. maja 2010 v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, Ljubljana(dvorana
Andromeda, I. nadstropje), s pričetkom ob 10.00 uri. Delovni posvet bo usmerjen v praktičen
del, predstavniki Inšpektorata za javno upravo pa bodo udeleženkam in udeležencem
predstavili najpogostejše napake in nepravilnosti v sklopu upravnega poslovanja v občinah.
Vabilo
Prijavnica
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4.6.2010 ‐ 2. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI

Obveščamo vas da se v Sekretariatu SOS
že pripravljamo na izvedbo 2. turnirja v
malem nogometu in odbojki, ki bo letos
na Ptuju, 4. junija 2010. Rezervirajte si termine in pričnite s pripravami J. Kako lepo nam je
bilo na 1. turnirju izveste na tej povezavi. Vabila s prijavnicami pošljemo v prihodnjih dneh.
(SK)

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
10.05. DOŽIVETJE VELIKEGA PLATNA

V okviru programa dogodkov ob letošnjem dnevu Evrope, 9. maju, bo med 10. in 15. majem
v devetih slovenskih mestih potekal Filmski teden Evrope. Filmski teden Evrope bo v
ponedeljek, 10. maja, v ljubljanskem Kinodvoru odprl poljski film Triki. Zaključni dogodek
bo v soboto, 15. maja, ko bo v celjskem kinu Metropol v slovenskih kinematografih prvič
prikazan film Ander. V program Filmskega tedna Evrope so uvrstili še filme Božična zgodba,
Genova, Gomora, Jelenček Niko, Katalin Varga, Katin, Ponarejevalci, Povračilo, Sever, Svet je velik in
rešitev se skriva za vogalom ter Zlomljeni objemi. Filmski navdušenci si boste lahko v Ljubljani in
Celju premierno ogledali še film Dobrodošli, ki je prejel nagrado LUX 2009. V sklopu
spremljevalnega programa bodo v Ljubljani potekale scenaristične delavnice, otroci pa bodo
svojo ustvarjalnost razvijali na animacijskih delavnicah v Novem mestu in Slovenj Gradcu. V
Podravju si bo mogoče evropske uspešnice ogledati v mariborskem Koloseju: 11. maja,
drama Ponarejevalci, v sredo, 12. maja, bo na sporedu film Gomora, 15. maja, pa avstrijski triler
Povračilo. Vse projekcije se bodo začele ob 20. uri. Vstop je prost do polne zasedenosti
dvoran. Več informacij o filmskem tednu Evrope in natančen spored predstav najdete na
spletni povezavi http://ec.europa.eu/slovenija, podrobnejše informacije o filmskem programu
v Podravju pa na Informacijski točki Europe Direct Maribor.
11.05. LIFE+ INFORMATIVNI DOGODEK V SLOVENIJI

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

eng),

(slo)

Osnutek dnevnega reda
Prijavnica
11.05. TURIZEM IN VARNOST

Turistična zveza Slovenije vabi, da tudi letos na pragu glavne turistične sezone skupaj z
zainteresiranimi pregledamo, kakšno je stanje in kakšni so problemi pri zagotavljanju
varnosti v turizmu v Sloveniji na vseh tistih področjih, ki lahko največ prispevajo k temu, da
se bo turist pri bivanju v Sloveniji ali v tranzitu dobro in varno počutil in si bo našo deželo še
kdaj izbral za cilj svojega obiska ali dopusta. Posvetovanje organizira (že tradicionalno)
Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije Portorož ‐
Turistico, Fakulteto za varnostne vede, ministrstvom za notranje zadeve, ministrstvom za
gospodarstvo in Turistično gostinsko zbornico Slovenije. Posvetovanje o stanju, problemih in
nalogah pri zagotavljanju varnosti v slovenskem turizmu, bo v torek, 11. maja 2010 ob 10.
uri, v Veliki sejni sobi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4/6, Ljubljana.
12.05. DAN ZA PROSTOVOLJSTVO

Združenje za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija vabi v sredo, 12. maja, na
prireditev »Dan za prostovoljstvo«. V prostorih Kinokluba Vič v Ljubljani bo v
dopoldanskem času, od 11.00 do 12.30, potekal forumski dogodek »Jasno in glasno o
prostovoljstvu«, za prostovoljce in mentorje, od 14.00 ure dalje pa bo potekala predstavitev
prostovoljskih organizacij na stojnicah na Pogačarjevem trgu in spremljajoči animacijski
program. Prostovoljci vam bodo pokazali svoja znanja in veščine, v katerih se boste lahko
preizkusili tudi vi.
14.05.2010 SLOVENIJA ZNIŽUJE CO2

Projekt Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti vzpostavlja platformo za izmenjavo in
predstavitev predlogov različnih interesnih skupin za izvajanje oz. implementacijo
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podnebno‐energetskih ciljev, ki jih mora Slovenija doseči kot svoj prispevek v globalnem
boju proti podnebnim spremembam. Gre za vzpostavljanje dialoga med različnimi
skupinami civilne družbe, strokovnimi javnostmi, gospodarstveniki ter političnimi
odločevalci. V okviru projekta bo izvedenih 6 posvetov po različnih regijah po Sloveniji, v
vse razprave pa se vsi zainteresirani lahko vključijo tudi preko te spletne strani:
http://www.slovenija‐co2.si/. Prvi podnebni posvet Slovenija znižuje CO2 bo potekal 14.
maja 2010 med 9. in 16. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednja tema bodo podnebni
cilji in nastajajoči podnebni zakon za Slovenijo. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite
najkasneje do 12. maja 2010 na naslovu info@focus.si. ali telefonu 01 / 515 40 80. Udeležba je
brezplačna.
Vabilo.
26.05. OKROGLA MIZA »PODEŽELJE NA PREIZKUŠNJI«

Univerza v Ljubljani,natančneje Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, vabi ob upokojitvi
izr. prof. dr. Antona Prosena na okroglo mizo z naslovom »Podeželje na preizkušnji«, na
kateri bodo osvetliti aktualno problematiko urejanja in razvoja slovenskega podeželja. Ob tej
priložnosti bodo objavili tudi jubilejni znanstveni zbornik z 31 prispevki, ki se navezujejo na
problematiko in razvoj podeželskega prostora. Okrogla miza bo v sredo, 26. maja 2010 ob 17.
Uri v veliki dvorani Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, Ižanska cesta 12. Okroglo
mizo bodo z uvodnimi prispevki odprli: Dr. Pavel Gantar, Dr. Davorin Gazvoda, Dr. Božena
Lipej, Dr. Marija Markeš ter Dr. Dušan Plut.
Prijava na okroglo mizo je možna do 14.05.2010 na naslov alma.zavodnik@fgg.uni‐lj.si, saj
je število mest omejeno.
80. SEJA VLADE RS / 6.5.2010
DEKLARACIJA O ZAHODNEM BALKANU

Državni svet je 7. aprila 2010 soglasno podprl Predlog deklaracije o Zahodnem Balkanu, v
razpravi pa so svetniki podprli tudi zunanjepolitične dejavnosti RS do Zahodnega Balkana
kot prioritetne regije in Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana do leta 2020, ki so
jih prejeli v seznanitev. Vlada je 12. aprila 2010 s strani Državnega zbora RS prejela mnenje
Državnega sveta RS k Predlogu deklaracije o Zahodnem Balkanu (DeZB). V mnenju Državni
svet podpira Predlog deklaracije o Zahodnem Balkanu, hkrati pa predlaga, da se v 7. točki
deklaracije med akterje sodelovanja doda tudi Državni svet. Državni svetniki menijo, da je
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potrebno krepiti odnose in poglobiti sodelovanje z omenjeno regijo in da Državni svet lahko
pomembno prispeva pri doseganju zastavljenih zunanjepolitičnih ciljev na področju
sodelovanja z državami Zahodnega Balkana.
OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE ZRAKA ZARADI CO2

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida. S predlogom uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 se uvede okoljska dajatev za rabo
pogonskih goriv. Tako znašala okoljska dajatev za motorni bencin 0,03 evra, za plinsko olje
pa 0,00325 evrov. Uredba bo začela veljati 1.3.2011. Upoštevajoč podatke o 775 milijonov
litrov prodanega motornega bencina in 1,4 milijarde litrov prodanega plinskega olja v letu
2009 in ob obstoječi ceni za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, pomeni
uvedba okoljske dajatve v skladu s tem predlogom spremembe uredbe povečanje prilivov v
letu 2010 (od 1. aprila 2011 dalje) v višini 51,525 milijonov evrov in v letu 2011 68,7 milijonov
evrov.
KUHINJSKI ODPADKI

Vlada RS je sprejela Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom. Za uspešno zmanjšanje količine biološko razgradljivih odpadkov
v mešanih komunalnih odpadkih je nujno spodbujanje hišnega kompostiranja odpadkov iz
gospodinjstva. Ta uredba določa obvezna ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki, ki nastajajo v kuhinjah in pri razdeljevanju hrane zaradi izvajanja živilske
dejavnosti, kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu in zelenim vrtnim odpadom
ter vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov na področju ravnanja s kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom. Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora svoje kuhinjske odpadke in zeleni
vrtni odpad hišno kompostirati. V kolikor tega ne želi ali te možnosti nima, mora tovrstne
odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku, ločeno od ločeno zbranih
frakcij komunalnih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov. Ker se sestava kuhinjskih
odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih se bistveno razlikuje od sestave kuhinjskih
odpadkov iz gostinstva, uredba prepoveduje mešanje kuhinjskih odpadkov iz gostinstva z
zelenim vrtnim odpadom. Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora te odpadke
ločeno zbirati in jih oddajati zbiralcu.
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REGIONALNE SPODBUDE

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih
spodbud. Pri izvajanju Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud se je namreč pokazalo,
da sedanja ureditev glede sofinanciranja razvojnih nalog regionalnih razvojnih agencij ne
omogoča reševanja posebnih primerov, ko neko območje zaide v velike razvojne težave in je
potrebno hitro ukrepanje. S spremembo uredbe se omogoča regionalnim razvojnim
agencijam, da poleg rednega financiranja pridobijo dodatna sredstva v primeru, da
brezposelnost v regiji preseže določen prag. Gre za instrument prvega odziva vlade v
primeru kriznih situacij na področju regionalnega razvoja, do katerih lahko pride zaradi
gospodarske krize. Predlog sprememb in dopolnitev uredbe namreč dodaja možnost, da
lahko minister, pristojen za regionalni razvoj, v primeru bistvenega poslabšanja
gospodarskih razmer v razvojni regiji, izda regionalni razvojni agenciji sklep o dodelitvi
dodatnih sredstev za financiranje razvojnih nalog v regiji za pomoč pri soočanju s posebno
težkimi razmerami v razvojni regiji. Do dodatnih sredstev za sofinanciranje razvojnih nalog
v regiji niso upravičene razvojne regije, ki prejemajo razvojno pomoč po posebnih zakonih.
Bistveno poslabšanje gospodarskih razmer se ugotavlja z doseganjem najmanj 17‐odstotne
stopnje registrirane brezposelnosti v vsaj eni upravni enoti v razvojni regiji v dveh
zaporednih mesecih na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov. Stopnja registrirane
brezposelnosti je bila izbrana kot merilo za ugotavljanje razvojnih problemov, ker je njihov
najbolj neposredni izraz, zanjo pa obstajajo tudi ažurni podatki.

JAVNI RAZPISI
POSLOVNE PRILOŽNOSTI V NEMČIJI

Slovenija in Nemčija sta uspešni gospodarski partnerici z dolgo tradicijo. Nemško
gospodarstvo ponuja obilico možnosti, vendar jih moramo sami poiskati in izkoristiti.
Predstavništvo slovenskega gospodarstva za Nemčijo JAPTI ugotavlja, da se slovenska
podjetja, zlasti v času gospodarske krize, premalo ali sploh ne poslužujejo informacij, ki jim
jih nudijo. Zato vam Predstavništvo slovenskega gospodarstva za Nemčijo predstavljamo
tukaj. Predstavništvo JAPTI je locirano v Düsseldorfu. Prizadeva si za vzpostavljanje
poslovnih priložnosti med Nemčijo in Slovenijo. V predstavništvu JAPTI sta dva zaposlena,
ki pokrivata celotno Nemčijo. Njihovo dejavnost, ki obsega tudi odgovarjanje na vprašanja
interesentov, so v letošnjem letu razširili tudi na brezplačno oglaševanje razpisov za
prihajajoča dela, ki se bodo izvajala v naslednjih 3-6 mesecih. Najti jih je mogoče na
izvoznem oknu agencije JAPTI pod poslovnimi priložnostmi za državo Nemčijo. Pod
posameznim razpisom ali najavo razpisa je objavljenih več različnih del, za katera se iščejo
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ponudbe (zemeljska dela, gradbena dela, fasaderska dela, steklarstvo, keramičarstvo,
pohištvena oprema, elektroinstalacije in elektronska oprema, ogrevanje idr.). Vrednosti
razpisov se giblje od nekaj 100.000 EUR pa vse do 110 mio. EUR.
Ujemite
poslovno
priložnost
in
obiščite
njihovo
spletno
http://www.izvoznookno.si/Poslovne_priloznosti/Vsi.aspx?id_menu=774.

stran:

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

OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI OBČIN

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in
modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Predmet javnega razpisa: večje investicije, katerih vrednost znaša najmanj 1.500.000 EUR
upravičenih stroškov (brez davka na dodano vrednost) in so nacionalnega pomena, kar
pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki razglašeni za spomenik državnega pomena oz.
morajo biti vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012, ki je največji projekt na
področju kulture.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: izdelava dokumentacije, gradbena dela in instalacije, nakup opreme,
informiranje in obveščanje javnosti.
Višina sofinanciranja: upravičencu bo sofinanciranih največ do 100% izkazanih upravičenih
javnih izdatkov operacije v deležu 85% sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15%
namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo.
Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja po tem razpisu ne sme biti večja od 3.000.000,00
EUR.
Trajanje projektov: operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2012.
Rok za oddajo: do 7. 6. 2010. Več info TUKAJ.
LIFE+

Namen: Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
‐ narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
‐
okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
‐ informiranje in obveščanje.
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Upravičenci: pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni
organi, subjekti ter institucije.
Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja projektov znaša od 50‐75% (pri projektih, ki se
nanašajo na prednostne habitate je delež sofinanciranja 75%). Za slovenske prijavitelje so
predvidena sredstva v višini 5,2 mio EUR.
Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
INTELLIGENT ENERGY

Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
‐ energetske učinkovitost in racionalna raba virov (izboljšanje energetske učinkovitosti
ter podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje);
‐ novi in obnovljivi viri energije (promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo elektrike, gretje; biogoriva; podpora diverzifikaciji energetskih virov);
‐ energija v prometu (diverzifikacija goriv, promocija obnovljivih goriv in učinkovite
rabe energije v prometu, podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje).
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.
ECO‐INNOVATION

Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko‐inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
2. RAZPIS OP IPA SLOVENIJA‐HRVAŠKA 2007‐2013
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Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, tj. ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih
akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.
Predmet razpisa sta 2 prednostni nalogi z naslednjimi ukrepi:
• prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj (turizem in razvoj podeželja,
razvoj podjetnišva, socialna integracija);
• prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo okolja, ohranjanje
območij varstva naravne in kulturne dediščine).
Upravičenci: neprofitne pravne osebe (regionalne in lokalne oblasti, skladi, zavodi, agencije,
raziskovalne in razvojne ustanove, nevladne organizacije, gospodarske, kmetijske, obrtne
zbornice…), pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofiten status (društva,
regionalne agencije, zasebni zavodi, turistična društva…). Programsko območje zajema
naslednje regije:
• v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osrednjeslovenska (20
%) regija;
• v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko‐Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20 %).
Minimalno število partnerjev v projektu: 2 (po eden iz Slovenije in Hrvaške).
Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, investicijski stroški,
administrativni stroški.
Višina sofinanciranja: EU bo financirala 85 % upravičenih stroškov projektov, višina
upravičenih stroškov od 75.000,00 do 1.000.000,00 EUR za 1. prednostno nalogo ter od
75.000,00 do 1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo.
Trajanje projektov: največ 27 mesecev.
Rok za oddajo: 30.06.2010 do 15:30. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
NOGOMETNA EKIPA SOS NA TEKMO V ROMUNIJO

Nogometna ekipa županov, ki deluje v okviru Skupnosti občin Slovenije se je odpravila v
Romunijo na prijateljsko tekmo s romunskimi župani in gospodarstveniki. Na povabilo
gospodarskega združenja Triglav‐Karpati v katerem delujejo gospodarstveniki iz Slovenije
in Romunije, so se župani odločili da izkoristijo priložnost in se udeležijo poslovno
družabnega dogodka. Ali je županom uspelo premagati romunske kolega pa boste izvedeli v
naslednji številki Tedenskih novičk. (MM)
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
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PRAZNIČNE PRIREDITVE NA DAN EVROPE

Na dan Evrope imajo državljani priložnost, da ob prazničnih prireditvah spoznajo delovanje
in delo institucij Evropske unije. 9. maja 1950 je Robert Schuman, tedaj francoski minister za
zunanje zadeve, sklical novinarsko konferenco in zbranim novinarjem prebral izjemno
pomembno sporočilo. Nekaj let po koncu druge svetovne vojne je Francijo, Nemčijo in druge
evropske države pozval, naj odprejo enotni trg za svojo proizvodnjo premoga in jekla. Tako
bi po njegovem mnenju na evropskem ozemlju zagotovile trajen mir in storile prvi korak v
povezovanju gospodarstva. Schumanova deklaracija velja danes za rojstvo Evropske unije,
od leta 1985 dalje pa 9. maja praznujemo dan Evrope. 60. obletnico bodo evropske institucije
obeležile še bolj praznično s številnimi dejavnostmi: koncerti, plesnimi predstavami,
velikanskimi kvizi, informativnimi stojnicami ...Zvrstilo se bo tudi več konferenc. Na odboru
za regije bodo denimo govorili o evropski kulturi. Evropski parlamentarci bodo v
Parlamentu vodili javne razprave. Obiskovalci na Svetu bodo lahko izkusili, kako potekajo
tamkajšnja zasedanja: se jim bo uspelo sporazumeti in pripraviti evropsko pobudo za
ekološki avtomobil? 9. maja se bo začel tudi festival EuroCine in predstavil bogato bero
evropske kinematografije. Festival bo letos potekal že sedmo leto zapored. V petih evropskih
prestolnicah si bo mogoče ogledati 27 filmov iz 27 držav EU. (vir: EK)
PROTI GLOBALNIM PODNEBNIM SPREMEMBAM NA LOKALNI RAVNI

»Smo na pragu zelene revolucije, v tej revoluciji pa so župani naših mest v prvih bojnih
črtah,« se je ob srečanju županov več kot 1600 mest iz 36 držav v Evropskem parlamentu
slikovito izrazil njegov predsednik Jerzy Buzek. V torek, 4. maja, se je namreč sestala
Konvencija županov, katere člani so se zavezali k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida
in povečanju energetske učinkovitost v svojih mestih. V Bruslju so predvsem izmenjevali
izkušnje, potrebne za doseganje teh ciljev. Več o srečanju Konvencije županov sli lahko
preberete tukaj. (vir: EP)
VEČJA ZAŠČITA MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA

Evropska komisija je sprejela akcijski načrt za povečanje zaščite mladoletnikov brez
spremstva, ki vstopijo v EU. Načrt zajema skupne standarde za skrbništvo in pravno
zastopanje. Cilj načrta je vzpostaviti skupen evropski pristop, ki bo zagotavljal, da bodo
pristojni organi odločili o prihodnosti vsakega posameznega mladoletnika brez spremstva v
najkrajšem možnem času, po možnosti v šestih mesecih. Države članice si morajo prednostno
prizadevati za izsleditev družin mladoletnikov brez spremstva ter pozorno spremljati
njihovo ponovno vključevanje v domače okolje. Če je to za otroka najbolje, pa morajo države
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članice poiskati nadomestne rešitve, vključno z dodelitvijo statusa mednarodne zaščite ali
preselitvijo. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
POSTOPNO OKREVANJE GOSPODARSTVA EU

Komisija v spomladanski napovedi potrjuje, da gospodarstvo v EU postopoma okreva.
Gospodarstvo EU naj bi v 2010 zraslo za 1 %, v 2011 pa za 1,75 %, potem ko ga je prizadela
najhujša recesija v zgodovini EU. To pomeni popravek navzgor za 0,25 odstotne točke za
letošnje leto v primerjavi z jesensko napovedjo Komisije. Na gospodarstvo EU namreč
pozitivno vplivajo boljše razmere v zunanjem gospodarstvu. Vendar šibko notranje
povpraševanje še vedno omejuje okrevanje. Po napovedih države članice zaradi različnih
okoliščin in politik ne bodo okrevale enako hitro. Razmere na trgu dela so se nedavno
nekoliko umirile: stopnja brezposelnosti v EU naj bi se povišala za manj, kot je bilo
predvideno, vendar naj bi kljub temu dosegla 10 %. Začasni davčni ukrepi držav članic so
bili ključni pri okrevanju gospodarstva EU, vendar so hkrati vzrok za povečanje javnega
primanjkljaja, ki naj bi se letos dvignil na 7,25 % BDP, nato pa rahlo padel v letu 2011.
Celotna

napoved

in

ustrezne

preglednice

so

na

voljo

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm.

na:
(Vir:

obvestilo za javnost EU, jv)
ZDRUŽENI V POMOČ POTNIKOM PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC OB KRIZI
ZARADI VULKANSKEGA PRAHU

Omrežje evropskih centrov za varstvo potrošnikov (ECC‐Net), ki ga podpira Evropska
komisija in deluje v vseh državah članicah (ter na Islandiji in Norveškem), je objavilo
praktičen pritožni sveženj. Ta je namenjen potrošnikom, ki so jih prizadele nedavne motnje
letov, za pomoč pri uveljavljanju pravic, ki jim jih kot potrošnikom zagotavlja zakonodaja
EU. Sveženj vsebuje standardno pritožno pismo, kontaktne podatke o vseh letalskih
prevoznikih in druge praktične nasvete. ECC‐Net obravnava letno okrog 60 000 primerov za
potrošnike, ki se nanj obrnejo za nasvet ali pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo pri
čezmejnem nakupovanju ali potovanju znotraj EU. Več kot petina (22,5 %) pritožb, s katerimi
so se leta 2009 ukvarjali evropski centri, se je nanašala na zračni prevoz. V prvem tednu krize
zaradi vulkanskega prahu se je število primerov, ki jih obravnava omrežje, sedemkrat
povečalo. Od vsega začetka je bilo omrežje ECC‐Net v polni pripravljenosti in je medsebojno
tesno sodelovalo, da je lahko zagotovilo usklajeno pomoč potrošnikom EU. Študije primerov:
primeri pritožb, ki jih je rešilo omrežje ECC‐Net. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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VEČJA PODPORA DRŽAV ČLANIC SISTEMU ECALL V AVTOMOBILIH

Evropska komisija pozdravlja, da je še pet držav članic podprlo sistem za nujne primere
eCall v avtomobilih. Ta reševalni sistem v primeru hude nesreče samodejno pokliče
evropsko enotno številko za klic v sili 112 in lahko, ko bo v celoti v rabi, v Evropi letno reši
do 2 500 življenj. Na slovesnosti, ki bo 4. maja v Bruslju, bodo Belgija, Danska, Luksemburg,
Malta in Romunija podpisali Memorandum EU o soglasju za izvajanje sistema eCall po vsej
Evropi in se pridružili 15 drugim evropskim državam, ki so memorandum že podpisale.
Sistem eCall samodejno pokliče evropsko enotno številko za klic v sili 112 v primeru resnega
trčenja in prenese natančno lokacijo nesreče in druge ključne informacije najbližji službi za
nujno pomoč. Ocenjuje se, da lahko sistem eCall, ko bo v celoti v rabi, reši do 2 500 življenj
letno in s skrajšanjem odzivnega časa reševalnih služb ublaži posledice resnih nesreč v več
kot 15 % primerov. Pet držav članic (Belgija, Danska, Luksemburg, Malta in Romunija) bo
4. maja na slavnosti v Bruslju podpisalo Memorandum eCall o soglasju. S tem se pridružujejo
15 državam EU in 3 drugim evropskim državam, ki so se že zavezale podpori sistema eCall
(Avstrija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Grčija, Italija, Litva, Nemčija, Nizozemska,
Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Islandija, Norveška in Švica). (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
500 MEST SE ZAVEZUJE VEČ KOT 20‐ODSTOTNEMU ZMANJŠANJU EMISIJ CO2

Več kot 500 evropskih županj in županov se bo zavezalo, da bodo emisije CO2 zmanjšali za
več kot 20 % do leta 2020. S podpisom konvencije županov se zavezujejo, da bodo varčevali z
energijo, spodbujali obnovljivo energijo in ozaveščali državljane. Deklaracijo bodo podpisali
ob navzočnosti predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa in ministrskega
predsednika Španije Joséja Luisa Rodrígueza Zapatera. Konvencija županov je pobuda
Komisije, ki jo podpirata tako Evropski parlament kot Odbor regij.

Na slovesnosti ob

konvenciji županov v Evropskem parlamentu bo več kot 500 županov podpisalo deklaracijo.
Z deklaracijo se zavezujejo, da bodo izvedli analize, koliko emisij CO2 trenutno sproščajo v
ozračje, določili, kako bodo dosegli cilj, in ocenili svoje ukrepe. Prav tako se zavezujejo, da
bodo ozaveščali državljane in širili najboljše prakse. Mesto Heidelberg je na primer emisije
CO2 javnih zgradb zmanjšalo za skoraj 40 % s pomočjo postaj za nadzor energije in z
uvedbo „energijskih ekip“ v mestnih šolah. V Rigi električno energijo proizvajajo iz metana,
ki nastane v mestnih odlagališčih odpadkov, v Antwerpnu pa uporabljajo prenovljena
industrijska skladišča kot demonstracijske objekte za prikaz trajnostnih zgradb in kot

17
Tedenske novice SOS / 3.5‐ 7.5.2010
Št. 17

demonstracijska središča za državljane. Več informacij o konvenciji županov in slovesnosti:s
klikom tukaj. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
ANKETA O POLITIČNIH SMERNICAH NA PODROČJU TRAJNOSTNE ENERGIJE V
REGIJAH IN MESTIH EU: DOBRE PRAKSE IN IZZIVI

Namen ankete je zbrati primere dobre prakse v regijah in mestih EU in izboljšati poznavanje
političnih dejavnosti, ki se trenutno izvajajo, izzivov, ki so pred lokalnimi in regionalnimi
oblastmi, ter poglavitnih dosežkov. Rezultati bodo prispevali k političnemu sporočilu, ki ga
bo Odbor regij v začetku leta 2011 predstavil na Evropskem svetu, osredotočenem na
energetsko politiko, s čimer bo pomagal opredeliti prihodnje ukrepe EU na tem področju.
Anketo lahko izpolnite do 30. Junija 2010 na spletnem naslovu: tukaj.
NAPOVEDNIK MEDNARODNIH DOGODKOV
VABILO NA POSVET »PODNEBNI CILJI IN PODNEBNI ZAKON«

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vljudno vabi na posvet na temo »Podnebni cilji
in podnebni zakon«, ki bo potekal v petek, 14. maja 2010 med 9. in 16. uro v Cankarjevem
domu v Ljubljani (dvorana M1). Visoki predstavniki vlade RS, gospodarstva, sindikatov,
znanstvene sfere ter nevladnih organizacij bodo razpravljali o podnebnih ciljih in
nastajajočem podnebnem zakonu za Slovenijo. Med 4. in 12. majem pa se lahko udeležite
tudi spletne razprave na www.slovenija‐co2.si.
Prosimo vas, da udeležbo potrdite najkasneje do 12. maja 2010 po elektronski pošti
info@focus.si ali telefonu 01 / 515 40 80. Udeležba je brezplačna. (SK)
Vabilo
VABILO NA OKROGLO MIZO: »SPOMIN NA GENOCID V SREBRENICI«

Zavod Krog in Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vas
vljudno vabita na okroglo mizo »Spomin na genocid v Srebrenici ‐ 11. julij 1995«, ki bo v
sredo, 12. maja 2010, ob 17.30, v Avditoriju Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. Častna
pokroviteljica dogodka je soproga predsednika Republike Slovenije Barbara Miklič Türk.
Evropski parlament (EP) je 15. januarja 2009 na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel
resolucijo o Srebrenici, s katero poziva tako države članice Evropske unije kot tudi države
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Zahodnega Balkana, da obeležijo 11. julij kot dan spomina na genocid v Srebrenici. V
besedilu resolucije, ki so jo predlagale in podprle vse politične skupine v EP, je poudarjeno,
da se je potrebno spomniti in primerno pokloniti vsem žrtvam zločinov, ki so bili storjeni v
času nedavnih vojn na Balkanu. Osnutek besedila resolucije o Srebrenici je oktobra 2009
politični skupini Liberalcev in Demokratov za Evropo (ALDE) v Bruslju uradno izročilo
Združenje mater enklav Srebrenice in Žepa. Dokument je formalno sprejela podpredsednica
EP Diana Wallis (ALDE), ki se je že večkrat skupaj z slovenskim poslancem v EP Jelkom
Kacinom (LDS/ALDE) udeležila spominskih slovesnosti v spominskem centru v Potočarih.
Oba poslanca sta tako lansko leto prejela nagrado »Srebrenica 1995«.
Okrogla miza bo potekala v slovenskem in bosanskem jeziku. Udeležba je brezplačna,
dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 041 401 619 oziroma po elektronski
pošti na elektronski naslov info@zavod‐krog.si.
Program dogodka
07.05. STOJNICE EUROPE DIRECT NA EVROPSKIH VASEH V DEVETIH KRAJIH
PO SLOVENIJI

Informacijske točke Evropske komisije Europe Direct se bodo tudi letos predstavile na
prireditvi Evropska vas, ki bo potekala v devetih slovenskih mestih. Prebivalci Dolenjskih
Toplic, Murske Sobote, Maribora, Slovenj Gradca, Celja, Ljubljane in Nove Gorice bodo tako
v petek, 7. maja 2010, od 10. do 15. ure imeli na voljo aktualna gradiva o Evropski uniji; svoje
znanje o Evropi in Evropski uniji pa bodo lahko preverili v mini evropskem nagradnem
kvizu. V projektu Evropska vas sodelujejo osnovne šole iz različnih slovenskih krajev, kjer na
inovativen način spoznavajo države Evropske unije in njihove tradicije, kulturo in
značilnosti. Svoja spoznanja šole vsako leto predstavijo tudi splošni javnosti na javnih
kulturno‐družabnih dogodkih, ki v slovenskih mestih obeležujejo 9. maj, dan Evrope.
13.05. ASEM VABI K SODELOVANJU

ASEM je oblika partnerskega sodelovanja in neformalnega dialoga med Evropo in Azijo,
katerega poglavitni cilji so prispevati k ohranjanju in krepitvi miru in stabilnosti ter
ustvarjanje pogojev za gospodarski in družbeni razvoj obeh regij.
V tem okviru je s strani Kitajske prispelo vabilo za udeležbo na ustanovitvi mreže eko‐mest
ASEM ‐ ʺASEM Eco‐City Networkʺ. Ustanovitev mreže in delavnica bosta potekala 13. in 14.
maja 2010 v Tianjinu v LRK. Kitajska stran vljudno vabi k udeležbi.
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