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NOVIČKE SOS
OBČINA ŠKOFLJICA POSTALA ČLANICA SOS
Z veseljem vam sporočamo, da je Občina Škofljica izrazila zaupanje v delo in poslanstvo
Skupnosti občin Slovenije in pristopila v našo skupnost.
Občino Škofljica, kjer domuje več kot 9000 prebivalcev, vodi
župan Ivan Jordan. Občina Škofljica leži v osrednjem delu
Slovenije in zajema skrajni jugovzhodni rob Ljubljanskega
barja z zatoki, Želimeljsko dolino in del gričevnatega sveta,
ki se že od Orel in Molnika dviguje proti Vrhu nad
Želimljami do vznožja gore sv. Ahaca nad Turjakom. Po
velikosti (43,3 km²) šteje med manjše, vendar dobro razvite
občine. Največji obrat v občini je Hoja ‐ žaga in lepljenje konstrukcij s spremljajočimi
programi. Škofljica pa je tudi dom pekarne Pečjak, ki s testeninami in z izdelki zamrznjenega
testa oskrbuje velik del Slovenije. Z odprtjem poslovno obrtne cone Škofljica pa se vse bolj
krepi malo gospodarstvo v občini. Kmetijstvo je slabše razvito, saj se večji del kmetijskih
zemljišč nahaja na ljubljanskem barju, preostali del pa na višinskem območju, zato v občini
beležijo sedem odstotni delež kmečkega prebivalstva. Naravno lepoto pokrajine dopolnjujejo
cerkve z znamenitimi freskami, grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika
in slikarja Čemažarja. Občina Škofljica pa je bila dom tudi znanim Slovencem kot je to Janez
Nepomuk Primic, ki je ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, skladatelj Jože
Privšek in vsem dobro znan pisatelj Fran Saleški Finžgar.

REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS DNE 16.2.2011
V sredo, dne 16. februarja 2011, s pričetkom ob 10.00. uri bo v prostorih Hotela Mons
(dvorana Vurnik), Pot za Brdom 4, v Ljubljani potekala redna letna skupščina Skupnosti
občin Slovenije. Prisotne bodo o aktualnih tematikah nagovorili ministrica za javno upravo
Irma Pavlinič Krebs, mag. Goran Klemenčič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Župani se bodo z
ministrico za javno upravo ter predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije dotaknili
problematik izvajanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter pretehtali možnosti
in predloge za spremembe oziroma izboljšanje trenutno veljavnega paketa predpisov, ki
urejajo plačni sistem v javnem sektorju ter položaj javnih uslužbencev, medtem ko bo
minister Židan županom predstavil novosti, ki jih prinaša novela Zakona o kmetijskih
zemljiščih ter spregovoril o prihodnosti kmetijske politike v Sloveniji.

Vse župane občin članic Skupnosti občin Slovenije vabimo, da se vabilu na skupščino
odzovejo ter tako pripomorejo h konstruktivni debati pri obravnavi omenjenih tem in s tem
uspešnejši izvedbi skupščine. (sp)

PRVEMU MINISTRU POZIV K BOLJŠI KOMUNIKACIJI
Skladno s sklepom Predsedstva Skupnosti občin Slovenije se je sekretariat obrnil na
predsednika vlade Boruta Pahorja s pobudo k vzpostavitvi boljše komunikacije med
občinami in nekaterimi ministrstvi.
Slabo komunikacijo med slednjimi namreč v skupnosti smatramo kot neproduktivno, kar se
izraža v slabo in mimo sodelovanja z občinami pripravljenih zakonih, ki izjemno otežujejo
delovanje na lokalni ravni. Predsednika vlade smo zato pozvali, da vzpostavi obliko
srečevanja s predstavnicami in predstavniki združenj občin, ki bo omogočila reševanje
številnih problemov s katerimi se občine srečujejo. (jv)

PREMIKI PRI ZAKONU O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU
KORUPCIJE
Skupnost občin Slovenije si še zmeraj prizadeva k spremembam Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije, ki je predvsem glede omejitve poslovanja in nezdružljivosti funkcij
za, lahko rečemo, vse občine v praksi nesprejemljiv. Obveščamo vas, da smo dosegli manjše,
pa vendar pomembne premike na nivoju države.
Po neuradnih informacijah vam lahko sporočimo, da se je pristopilo k evalvaciji navedenega
zakona ter se v kratkem pričakujejo spremembe, predvsem kar se tiče svetnic in svetnikov, ki
so dejavni v društvih, javnih zavodih, na področju subvencij ob rojstvu otroka, ter svetnic in
svetnikov, ki bi lahko prejeli subvencije občin s področja kmetijstva. Skupnost občin
Slovenije občinam predlaga, da z morebitnimi odstopi svetnic in svetnikov bodisi zaradi
nezdružljivosti funkcij ali omejitve poslovanja v skladu z Zakonom o integriteti in
preprečevanju korupcije ne hitite. Konec tega tedna oziroma v pričetku naslednjega tedna
vam bomo posredovali podrobnejša pojasnila. Pričakujemo namreč bodisi spremembe
zakona, bodisi avtentično razlago, vsekakor pa pričakujemo podrobnejša navodila in
pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije. (jt)

SESTANEK KOMISIJE ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO V CELJU
V Celju se je v ponedeljek, 24. Januarja sestala komisija za socialo in zdravstvo in
obravnavala predlog zakona o socialno varstveni dejavnosti. Članice komisije so pripravile
številne pripombe. Predvsem pa se je ob prebiranju zakona postavljalo vprašanje, zakaj hiteti
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z novim zakonom, ki v mnogih pogledih spreminja sedaj veljavnega, ko pa se ministrstvu
lomi na zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sicer drži, da zakon občine
razbremenjuje plačila družinskih pomočnikov (nova terminologija – osebni pomočniki),
vendar pa občinam uvaja novo nalogo – financiranje socialnega servisa. V situaciji, ko se na
vseh področjih krčijo socialne pravice pač nekako ni smiselno uvajati novih socialnih pravic.
Predloge in pripombe komisije in nekaterih občin smo posredovali na pristojno ministrstvo.
(jv)

39. SEJA KOMISIJE ZA E‐POSLOVANJE
V Ljubljani se je v četrtek, 27. 1. 2011 ob 10. uri v sejni sobi MVZT sestala komisija za e‐
poslovanje. Komisijo je pozdravil direktor direktorata za informacijsko družbo Marjan Turk.
Aleksander Boh in Tamara Hainz iz MJU sta bila prisotnim na voljo za pojasnila glede novih
pogodb za HKOM in plačljivosti storitev in uporabe komunikacijskega omrežje državnih
organov HKOM. Nove pogodbe so bile posledica novega cenika storitev in uporabe omrežja
državnih organov, ki je bil sprejet na podlagi sklepa Vlade RS št. 410011‐3/2010/4. V
pogodbah, ki so jih občine prejele v podpis (in v veliki meri že podpisale) so zajete le storitve,
ki so opredeljene tudi v ceniku. Na MJU pa glede storitev, ki jih v pogodbah ni navedenih
pravijo, da jih za enkrat ne bodo ukinili (kot npr. gostovanje elektronske pošte). Peter
Prešeren iz GURS je predstavil naročilo oz. projekt GURS za visokoločljivostno snemanje
celotne Slovenije v LIDAR tehnologiji. Podatki iz projekta bodo občinam na voljo brezplačno
in možno je razširiti območja s povečano gostoto zajema (10 tč/m2 + ortofoto). Davorka Šel iz
MVZT je predstavila Program ukrepov za razvoj informacijske družbe. Tomaž Breznik in
Gašper Lavrenčič iz podjetja SAP sta predstavila produkt dokumentacijski sistem SAP.
Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS pa je prisotne seznanila s sejmom NEXPO 2011,
ki bo 10. in 11. marca v Sarajevu, kjer bo tudi ena izmed delavnic namenjena novostim
elektronskega poslovanja ter povabila prisotne k aktivni udeležbi. (SK)

NA ODBORU ZA GOSPODARSTVO O ENOTNEM TERMINU ZIMSKIH
POČITNIC
Seje Odbora za gospodarstvo sta se 27.1.2011 udeležila predstavnika Skupnosti občin
Slovenije, Mirjam Žerjav in Dejan Podgoršek. Predstavniki SOS in turističnega gospodarstva,
Aleš Uršič in Iztok Altbauer, so si bili enotni, da je dotično vprašanje gospodarske narave in
ne politično vprašanje, k čemur se žal nagiba v tem trenutku. Zato so ponovno predstavili
težave, ki jih predstavlja združevanje termina zimskih počitnic.
Vsi prisotni predstavniki turističnega gospodarstva so tudi člani delovne skupine za
evalvacijo vpliva združevanja termina počitnic, ki deluje v okviru MŠŠ. V evalvaciji so
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ugotovili, da sedanjih časov ni možno primerjati z leti 1993 in 1994, saj so to leta tik po
osamosvojitvi Slovenije, ko se je obisk slovenskih turističnih destinacij v primerjavi z leti
pred osamosvojitvijo praktično razpolovil. Ne smemo mimo dejstva, da je bilo predvsem v
zadnjem desetletju v turistično infrastrukturo investirano več 100 mio EUR. Pomembno je
tudi, da so Slovenska turistična organizacija in Lokalne destinacijske turistične organizacije v
preteklosti vložile veliko sredstev in naporov v prepoznavnost Slovenije in domače ponudbe
tako v tujini kot tudi doma (akcija Blizu doma blizu srca). Člani delovne skupine pa so
izrazili tudi prepričanje, da so se v zadnjih osemnajstih letih spremenile potovalne navade.
Predstavniki so poudarili, da je za naše turistično gospodarstvo pomemben vsak gost in
apelirali na ministra za šolstvo in šport, naj za šolsko leto 2011/2012 ponovno vzpostavi dva
tedna zimskih počitnic. Minister je tudi obljubil, da bo na podlagi pridobljenih podatkov
delovne skupine, proučil to možnost.

UKREPI S PODROČJA MALEGA GOSPODARSTVA
Skupnost občin Slovenije je na predlog občine članice na Ministrstvo za finance naslovila
pobudo za oblikovanje vzorca pravilnika glede oblikovanja ukrepov s področja malega
gospodarstva. Ministrstvo za finance nam je odgovorilo, da iz prakse izhaja, da vsaka občina
na področju malega gospodarstva izvaja drugačne ukrepe, v odvisnosti od razvojnih
prioritet in finančnih zmožnosti občin. Tako bi po njihovem bilo zelo težko pripraviti nabor
vseh ukrepov, ki naj jih sofinancirajo občine, kar tudi naj ne bi bilo v pristojnosti ministrstva
za finance. Celotni odgovor Ministrstva za finance najdete na spletni strani SOS, oziroma s
klikom tukaj. (jt)

MJU ZAVRNILO BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV
FUNKCIONALNIH ZNANJ
Skupnost občin Slovenije in Združenje tajnikov slovenskih občin smo na ministrico Irmo
Pavlinič Krebs naslovili pobudo glede usposabljanja za pridobitev funkcionalnih znanj
upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. Skupnost občin Slovenije in Združenje
tajnikov slovenskih občin smo predlagali, da ministrstvo usposabljanja glede obveznosti
pridobitve funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov izvede
brezplačno. Predlagali smo, da Ministrstvo za javno upravo poskrbi za vsebinski del izvedbe
usposabljanja, Skupnost občin Slovenije in Združenje tajnikov slovenskih občin pa
poskrbimo za organizacijski vidik izvedbe in v zvezi s tem povezane stroške. MJU je
odgovorilo, da posebne proračunske postavke, ki bi krila nastale stroške tovrstnega
usposabljanja v državnem proračunu ni, usposabljanje organizira Upravna akademija kot
lastno dejavnost. Kotizacija je določena za kritje neposrednih stroškov izvedbe usposabljanja
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in je prav v tem primeru usposabljanja, zaradi večje dostopnosti, enaka za neposredne
uporabnike državnega proračuna kot tudi za posredne uporabnike, torej za občine.
Skupnemu predlogu SOS in Združenju tajnikov slovenskih občin, da bi za občine omenjeno
usposabljanje za najvišje vodilne uslužbence izvedli brezplačno, žal ministrstvo ne more
ugoditi. Celotno besedilo odgovora MJU je dostopno tukaj.

VABILO K SODELOVANJU NA NEXPO 2011
Z namenom povezovanja občin in regij Jugo‐Vzhodne Evrope, bo mreža NALAS, članica
katere je tudi Skupnost občin Slovenije, organizirala sejem lokalne samouprave NEXPO 2011,
ki bo potekal v olimpijski dvorani Juan Antonio Samaranch v Sarajevu, od 10 do 11. marca
2011. Ker v Skupnosti občin Slovenije menimo, da bo NEXPO 2011 v Sarajevu odlična
priložnost za slovenske občine in njihove partnerje, na kateri se bodo lahko predstavile s
svojimi dosežki in uspehi, vas vabimo, da nam posredujete vaše primere dobrih praks s
področja turizma in rabe informacijske tehnologije in e‐storitev.
Več o sejmu NEXPO 2011 in možnostih sodelovanja ter ugodnostih, ki jih boste deležni
kot članica Skupnosti občin Slovenije, lahko preberete TUKAJ.

NOVIČKE DRUGIH
DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija v evropskem letu prostovoljstva, ki ga spremlja slogan: »Bodi
prostovoljec, spreminjaj svet!« drugič vabi k skupni akciji, s katero bomo pokazali, da lahko
tudi s prostovoljstvom izboljšamo stvari v naših občinah. 26. marec 2011 Slovenska
filantropija razglaša za DAN ZA SPREMEMBE in vas vabi k aktivnemu sodelovanju za
pozitivne spremembe v naših lokalnih skupnostih. S sodelovanjem v akciji bo vaša občina
pomembno prispevala k spodbujanju solidarnosti, medsebojni pomoči in širjenju ideje
prostovoljstva. Več

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V VLADNI
PROCEDURI
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v vladno proceduro posredovalo nov
predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih. Vljudno vas prosimo, da nam še morebitne
pripombe in predloge posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do ponedeljka,
7.2.2011.
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RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI IN ODLAGANJE NA
ODLAGALIŠČA
V usklajevanje smo prejeli predloga Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in Uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Prosimo, da nam
vaše pripombe posredujete do 18.02.2011, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Na spletni strani MF je bil objavljen nov Predlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja, v katerem so upoštevane pripombe s strani različnih predlagateljev.
Prosimo, da nov predlog preučite in nam v roku 10 dni pošljete vaše pripombe na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDB
Ministrstvo za okolje in prostor želi pristopiti k spremembam naslednjih uredb: Uredba o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (tukaj), Uredba o
območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (tukaj), Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena (tukaj). Vljudno vas naprošamo, da nam glede na veljavne uredbe posredujete vaše
mnenje in pripombe za izboljšavo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do 18.2.2011.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
V usklajevanje smo prejeli Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode. Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete do 13.2.2011 na naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si.

KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
V usklajevanje smo prejeli Pravilnik o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb
varstva okolja. Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete do 13.2.2011 na
naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MESTIH IN NAZIVOV
V JAVNI UPRAVI
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Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih si lahko ogledate tukaj.

ZAKON O JAVNEM INTERESU V MLADINSKEM SEKTORU
Do predloga Pravilnika o izvajanju zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju lahko
dostopate tukaj. Pravilnik bo v javni obravnavi do 10.2.2011. V tem času lahko svoje
pripombe, za katere menite, da bi jih poslali v imenu Skupnosti občin Slovenije pošljete na
sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SOCIALNOVARSTVENI DEJAVNOSTI
Na spletni strani MDDSZ je objavljen Predlog Zakona o socialnovarstveni dejavnosti.
Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 25.2.2011.

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV
Do kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
lahko dostopate tukaj. Prosimo vas, da svoje predloge in pripombe k osnutku Kodeksa
posredujete najkasneje do 30. januarja 2011 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POLOŽAJNI DODATEK ZA NAMESTNIKE VODIJ
Pojasnila MJU glede določitve položajnega dodatka za namestnike vodij organizacijskih enot
lahko preberete tukaj.

DOLOČITEV KOEFICIENTOV RAZVITOSTI OBČIN
Dopis Ministrstva za finance v zvezi z Uredbo o metodologiji za določitev koeficientov
razvitosti občin lahko najdete tukaj, dosegljiva pa je tudi tabela, ki zajema koeficiente
razvitosti občin za 2011 in 2012 in odstotek sofinanciranja investicij iz proračuna glede na
koeficient.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
30.1.‐ 2.2 / BORZA ZNANJA IN IZKUŠENJ‐SRBIJA NA POTI V EU
Vabimo vas, da se v dneh od 30. januarja do 2. februarja 2011, v Termah Olimia v
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Podčetrtku, udeležite konference »Borza znanj in izkušenj« in izkoristite priložnost za
izmenjavo mnenj, predstavitev dobrih praks in sklepanje partnerstev. Namen dogodka je
povezovanje srbskih in slovenskih strokovnjakov, ki bodo v prihodnjih letih močno povezani
pri novih infrastrukturnih, energetskih, komunalnih in turističnih projektih na področju
Republike Srbije. Konferenca je dobra priložnost za sklepanje partnerstev, predstavitve
dobrih praks in praktičnih informacij pri izvajanju projektov, ki so financirani iz evropskih
skladov. Fokus konference je na vzpostavljanju partnerstev in pragmatični podpori izgradnje
sistema vrednotenja in uporabe izkušenj na omenjenih področjih. Pomemben cilj konference
je tudi možnost osebnih razgovorov med potencialnimi partnerji in izkoriščanje dogodka za
sproščeno izmenjavo izkušenj. Vabilo udeležencem, vabilo razstavljavcem, program
konference.

01.02. / SESTANEK O ZAKONU O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE
Na Ministrstvu za javno upravo se bodo sestali predstavniki občin o Zakonu o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z namenom uskladitve pripomb,
mnenj in predlogov. Sestanek bo potekal 1. 2. 2011 ob 9.00 v sejni sobi 4. nadstropja
Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

02.02. / VEČSTRANSKI POBOT MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI
AJPES na svojih spletnih straneh poslovne subjekte vabi k množičnejši udeležbi v
naslednjem krogu večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti, ki bo v sredo, 2. 2. 2011.
Tukaj lahko dostopate do sporočila AJPES.

02.02. / SEJA KOMISIJE ZA GJS IN KOMISIJE ZA VARSTVO OKOLJA
Razširjena seja Komisije za GJS in Komisije za varstvo okolja bo potekala v sredo, 02.
februarja 2011, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih MO Maribor (2. Nadstropje – Sejna soba
Generala Maistra), Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Seja bo potekala na temo novega
paketa predpisov s področja ravnanja z odpadki.

02.02. / SESTANEK O RAVNANJU Z ODPADKI V SLOVENIJI
2.2.2011 bo ob 14.00 uri potekal sestanek članov predsedstva SOS z ministrom Žarničem na
temo ravnanja z odpadki v Sloveniji v prostorih Ministrstva za okolje in prostor.

02.02. / SEJA DS ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA PROGRAMA
VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
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Seja Delovne skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu bo v
sredo, 2.2.2011, v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor (dvorana
generala Rudolfa Maistra) s pričetkom ob 14.00 uri Na dnevnem redu bo informiranje o
sprejeti novi prometni zakonodaji ter aktivnosti skupine v letu 2011.

03.02. / NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI IZVAJANJU POSTOPKOV
JAVNEGA NAROČANJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom vljudno
vabi na 1. delovni posvet s knjigo: »NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI IZVAJANJU
POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA«, ki bo v četrtek, dne 03.02.2011, s pričetkom ob
10.00 uri, v prostorih Austria Trend hotela (dvorana Horus), Dunajska 154, Ljubljana. NA
posvetu se boste imeli možnost učiti na praktičnih izkušnjah drugih, prejeli boste praktične
odgovore na specifična vprašanja, prejeli pa boste tudi priročnik za javno naročanje z vzorci.
Program posveta, prijavnica.

03.02. / SESTANEK O NACIONALNEM REFORMNEM PROGRAM
Sestanek na temo Nacionalnega reformnega programa bo potekal 03. Februarja ob 9.00 uri,
na Gregorčičevi 2 v Ljubljani ( 1. Nadstropje). Sestanka se bo udeležila predstavnica SOS.

03.02. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE
19. sestanek delovne skupine za notranje revidiranje, bo potekal v četrtek, 3.2.2011 ob 10 uri
v prostorih občine Divača, Kolodvorska 3 a, Divača (sejna soba).

03.02. / 1. PRAKTIČNA DELAVNICA 3D JAVNE RAZGRNITVE
Prava regijska Praktična delavnica 3D javne razgrnitve za občine Ruše, Miklavž, Duplek,
Šentilj, Lenart in Hoče‐Slivnica, bo potekala v četrtek, 03.02.2011 z začetkom ob 10.00 uri v
prostorih MO Maribor – službi za GIS, na Grajski ulici 7. V kolikor programa še ne poznate,
se lahko z njim seznanite na naslovu www.3dprostor.si.

10.02. / SEJA KOMISIJE ZA ZAKONODAJNA IN PRAVNA VPRAŠANJA
IN KOMISIJE ZA OBRAVNAVO VPRAŠANJ ZAPOSLENIH
Skupna seja Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja in Komisije za obravnavo vprašanj
zaposlenih pri članicah SOS, bo potekala v četrtek, 10.02.2011 v prostorih Mestne občine
Velenje (Titov trg 1, 3220 Velenje). Seja bo posvečena predvsem oblikovanju izhodišč in
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predlogov k sistemu javnih uslužbencev izhajajoč iz Zakona o javnih uslužbencih (na MJU se
pripravlja predlog sprememb) in na področju plačnega sistema.

11.2. / 9. VELESLALOM SOS
V veselje nam je, da lahko že devetič zapored napovemo veleslalomski spust po strminah
pohorskega

pobočja,

zato

odprašite

smuči,

jih

nabrusite in namažite, da bodo kos tej tradicionalni
športni preizkušnji med občinami. Županje in župane,
podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike,
zaposlene v mestnih in občinskih upravah obveščamo,
da smo rezervirali smučišče in ob njem plesišče za
petek, 11. februarja 2011. Vabilo, prijavnica za
tekmovalce, prijavnica za navijače, program dogodka.

15.2. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom Poslovanje nadzornih odborov v občinah dne,
15.2.2011 v Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, sejna dvorana. Predavali bodo Neža
Vodušek, sekretarka Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in
Roman Lavtar, sekretar SVLR ter mag. Božidar Jager, preizkušeni državni notranji revizor.
Vabilo in prijavnica.

16.02. / SKUPŠČINA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 16. februarja 2011, s pričetkom ob
10.00 uri v Hotelu Mons (dvorana Vurnik), Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana. Skupščine se bo
udeležil predsednik Komisije za preprečevanje Korupcije, mag. Goran Klemenčič, ki se bo,
skupaj z ministrico za javno upravo, Irmo Pavlinič Krebs, dotaknil problematike izvajanja
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Skupščini se bo pridružil tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki bo županom predstavil novosti, ki
jih prinaša novela Zakona o kmetijskih zemljiščih ter spregovoril o prihodnosti kmetijske
politike v Sloveniji. Na skupščini boste občine članice obravnavale pod drugim tudi predlog
novega statuta Skupnosti občin Slovenije, ki ga je Predsedstvo SOS že potrdilo na 20. Seji
Predsedstva. Vse župane občin članic Skupnosti občin Slovenije vabimo, da se vabilu na
skupščino odzovejo ter tako pripomorejo h konstruktivni debati pri obravnavi omenjenih
tem in s tem uspešnejši izvedbi skupščine.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
03.02. / KREPITEV PARTICIPATIVNE KULTURE V SLOVENIJI
V organizaciji Regionalnega centra za okolje Slovenije bo potekal posvet na temo Krepitev
participativne kulture v Sloveniji, s katerim želimo osvetliti sedanje ovire, pa tudi gonilne
sile, ki spodbujajo participacijo in poiskati usmeritve za učinkovitejšo in trajno participacijo
javnosti v prihodnje. Posvet bo potekal 3. februarja 2011 med 9:00 in 16:00 uro v dvorani
Državnega sveta RS, na Šubičevi 4 v Ljubljani. prijave so možne na naslovu:
mateja.sepec@rec‐lj.si do 25.1.2011. Vabilo na posvet s programom.

118. REDNA SEJA VLADE, 27.01.2011
PREDLOG SPREMEMB ZZK‐1 ZAVRNJEN
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zemljiški knjigi, ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo predložila skupina poslancev s
prvopodpisanim dr. Vinkom Gorenakom.
Po mnenju Vlade RS Predlog zakona v pretežni meri povzema rešitve, ki jih je vseboval
predlog novele ZZK‐1, ki ga je na 89. redni seji 1. 7. 2010 obravnavala in v zakonodajni
postopek posredovala Vlada RS, in o katerem je Državni zbor RS na 34. izredni seji 8. 12.
2010 ponovno odločal in ga ni sprejel. Predlog zakona naj bi zasledoval in uresničeval cilje
celovite informatizacije procesov odločanja v zvezi z odločanjem o vpisih in uvedel
elektronsko zbirko listin, vendar:
1. je predlagana normativna podlaga v delu, ki določa celovito informatizacijo procesov
odločanja v zvezi z odločanjem o vpisih, pomanjkljiva,
2. rešitve predlaganega zakona s sistemskega vidika niso pripravljene tako, da bi bila možna
njihova izvedba in
3. pojavlja se notranja neskladnost posameznih določil predloga zakona. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
PAMETNA ENERGIJA 2011
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
‐ energetska učinkovitost (energetsko učinkoviti izdelki, industrijska odličnost na
področju energije);
‐ novi in obnovljivi viri energije (proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije,
uporaba obnovljivih virov energije za gretje in hlajenje, biogoriva);
‐ energija v prometu (energetska učinkovitost prometa, okolju prijazna in energetsko
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učinkovita vozila);
‐ integrirane pobude
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: 12. 05. 2011 do 17:00 TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125‐Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010.
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta ‐ stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški ‐ splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije,

opredeljene

v

razpisni

dokumentaciji,

projektne

in

investicijske

dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
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kmetijskega

svetovalca

pristojnega

Kmetijsko

gozdarskega

zavoda

o

izvedenih

agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko‐razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt

gradnja,

upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije operacije
za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbena dela,
opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu,
ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih
komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni
nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema in material, ki so glede
na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure.
Več info TUKAJ.

REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI
Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007‐2013 za obdobje 2010‐2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
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razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.

PROGRAM KULTURA 2007‐2013
Cilj

programa:

prispevati

k

spodbujanju

zavesti

o

evropskem

državljanstvu

s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z razvojem
sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se uveljavil
kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter bi
se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
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-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,

-

posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50‐60 % upravičenih
stroškov.

Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
TUKAJ.

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
NEXPO 2011 ‐ MEDNARODNI SEJEM OBČIN MREŽE NALAS
10. in 11. marca 2011, se bodo lokalne oblasti iz vse jugovzhodne Evrope zbrale v Sarajevu,
da bi predstavile, delile, razpravljale in se mrežile v okviru sejma NALAS ʺNEXPO 2011ʺ,
prvega te vrste v JV Evropski regiji. Lokalne skupnosti JV Evrope delijo skupno vizijo in
izzivi, pogojeni z omejenimi viri, ki so jim na razpolago, večinoma temeljijo na inovacijah in
kreativnih rešitvah za izboljšanje življenja članom svojih skupnosti. S trenutnimi, zlasti
fiskalnimi razmerami je treba nujno izkoristiti vsak cent in vsako priložnost za zmanjšanje
javne porabe. Finančna kriza nas je bolj ozavestila o možnostih za varčevanje, zlasti na
področju energije. Spodbudila nas je k preučevanju možnosti za bolj racionalno in učinkovito
uporabo virov, hkrati pa k povečanju prizadevanja za obravnavo potreb najrevnejših
sodržavljanov. NEXPO Sarajevo 2011 je idealna priložnost za občine in podjetja, da pokažejo
svoje dosežke, se učijo drug od drugega, raziskujejo nove tehnologije na trgu in se vrnejo
domov, opremljeni z novimi znanji in stiki. Več na http://nexpo.nalas.eu/ in na spletni
strani SOS.

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
AMBICIOZEN PROGRAM ZA OKREPITEV ENOTNEGA TRGA STORITEV
Medtem ko storitve sedaj predstavljajo dve tretjini BDP in zaposlovanja v EU, pa znašajo
samo približno eno petino skupne trgovine znotraj EU. Danes samo približno 8 % evropskih
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MSP posluje v drugih državah članicah. To pomanjkanje dinamičnosti omejuje izbiro
potrošnikov in hkrati tudi preprečuje malim in inovativnim podjetjem, da bi rasla, razvijala
svoje dejavnosti in postala bolj konkurenčna. Da bi do leta 2012 sprostila ta potencial
enotnega trga za storitve, je Evropska komisija sprejela niz ciljnih ukrepov za odpravo
preostalih težav. Namen direktive o storitvah je ravno odstranitev nepotrebnih in težavnih
ovir za trgovino s storitvami na enotnem trgu. Eno leto po roku za uveljavitev so Komisija in
države članice ocenile, kako se je direktiva izvajala v praksi. Na podlagi tega tako
imenovanega medsebojnega ocenjevanja so zaključile, da je bilo sicer doseženega veliko,
vendar

enotni

trg

za

storitve

še

ni

v

celoti

izkoriščen.

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services‐dir/implementation_en.htm.

Več

na:
(Vir:

obvestila za javnost EU)

MODERNIZACIJA EVROPSKEGA TRGA JAVNIH NAROČIL
Javna naročila predstavljajo približno 17 % BDP EU. V času omejenih proračunov in
gospodarskih težav v številnih državah članicah EU mora politika na področju javnih naročil
zagotoviti kar najbolj učinkovito porabo javnih sredstev, pri čemer si mora prizadevati za
spodbujanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Za to bi bila potrebna prilagodljiva in
uporabniku prijazna orodja, ki evropskim javnim organom in njihovim dobaviteljem čim bolj
olajšajo pregledno in konkurenčno oddajanje naročil. S temi cilji v mislih je Evropska
komisija začela javno posvetovanje. Ta odprta razprava z zainteresiranimi stranmi bo
osredotočena na modernizacijo predpisov, orodij in metod za javna naročila, da se ti cilji
uresničijo v čim boljši meri. Rok za odzive na zeleno knjigo je 18. april 2011. Odzivi na zeleno
knjigo se lahko pošljejo na naslednji naslov: MARKT‐CONSULT‐PP‐REFORM@ec.europa.eu,
najpozneje 18. aprila 2011. Zelena knjiga je na voljo na naslednji spletni strani:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/in
dex_en.htm (Vir: obvestila za javnost EU)

DAN VARSTVA PODATKOV
Dandanes je izmenjava informacij po vsem svetu postala enostavnejša in hitrejša. Osebni
podatki posameznikov – e‐naslov, fotografije in elektronski rokovniki – se lahko ustvarijo v
Združenem kraljestvu s programsko opremo, nameščeno v Nemčiji, obdelajo v Indiji,
shranijo na Poljskem, dostop do njih pa ima lahko italijanski državljan v Španiji. Bliskovito
naraščanje pretoka informacij po svetu prinaša velik izziv za pravice posameznikov do
zasebnosti osebnih podatkov. Ljudje se srečujejo z vprašanji varstva podatkov, vključno z
njihovo čezmejno razsežnostjo, vsak dan: na delovnem mestu, v stikih z javnimi organi, pri
nakupu blaga ali storitev, pa tudi na potovanjih in pri uporabi interneta. Na dan varstva
podatkov, sta Svet Evrope in Evropska komisija stopila skupaj, da bi podprla temeljno
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pravico do varstva podatkov. Dan varstva podatkov 2011 http://www.data‐protection‐
day.net (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

OBČINA IZ WALESA IŠČE PARTNERJA ZA PROJEKT “GLASBENI ZBOR”
V sklopu razpisa Mladi v akciji išče Občina Conwy County Borough Council partnerje iz
evropskih držav. V projektu v katerega bi bili vključeni mladi pevci (imeti morajo izkušnje z
glasbo – npr: so člani pevskega zbora) kot tudi inštruktorji glasbe (učitelji). V sklopu
sodelovanja bodo mladi pripravili koncert tako petja kot igrane glasbe iz različnih kulturnih
skupin. Zaključna prireditev bo v severnem Walesu od 22. do 29. Julija 2012. V tem času se
bo tudi odvijal Conwy Classical Music Festival. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje
pišite na miha.mohor@skupnostocin.si najkasneje do 16. Februarja 2011. (mm)

88 PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
Evropske cilje v konkretna dejanja na lokalni ravni pretvarjajo regije in mesta. Tako bo
glavna tema plenarnega zasedanja 27. in 28. januarja vprašanje, kako pripravljavci
zakonodaje EU lahko izkoristijo te izkušnje iz prve roke. Regionalni in lokalni politiki, ki se
bodo sestali v Bruslju, bodo predstavili rešitve za učinkovitejšo kmetijsko in pomorsko
politiko ter čezmejno sodelovanje. Pod predsedovanjem Mercedes Bresso bodo o predlogih
razpravljali z evropskima komisarjema Dacianom Cioloşom (kmetijstvo) in Mario Damanaki
(pomorske zadeve in ribištvo) ter predstavnikom madžarskega predsedstva, državnim
sekretarjem Bencem Rétvárijem.
Komisar Cioloş bo ob tokratni udeležbi na plenarnem zasedanju OR predstavil načrte
izvršnega organa EU za skupno kmetijsko politiko po letu 2013. Prav tako bo prisostvoval
sprejetju predhodnega mnenja o lokalnih prehranskih sistemih , za katerega je v letu 2010
zaprosil Odbor in ki ga bo predstavila poročevalka Lenie Dwarshuis (NL). OR je poleg tega v
mnenju , ki ga je pripravil Ossi Martikainen (FI), zapisal, da bi morala biti pomoč v hrani za
najbolj ogrožene osebe še naprej pod okriljem skupne kmetijske politike EU. (vir: OR, mm)

LIZBONSKA POGODBA ZA SPROSTITEV NEIZKORIŠČENEGA
TURISTIČNEGA POTENCIALA
Potencial Evrope kot vodilne turistične destinacije v svetu še ni dovolj razvit, lokalne in
regionalne oblasti pa morajo storiti več, da bi se lahko turistična industrija z diverzifikacijo in
razvojem bolj trajnostnih poslovnih modelov prilagodila na trenutne težke gospodarske
razmere. To sta ključni sporočili prvega podpredsednika Odbora regij, Ramóna Luisa
Valcárcela Sisa (ES), ki je pripravil osnutek mnenja o novem okviru evropske turistične
politike, sprejetega na plenarni skupščini OR v Bruslju.
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Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 je turizem postal vseevropsko
politično področje. Valcárcel Siso je pozdravil iz tega izhajajočo priložnost za usklajevanje
turističnih politik z drugimi vseevropskimi pobudami, na primer na področju prometa,
okolja, kmetijstva, socialne politike ali kulture. ʺUsklajevanje prizadevanj in pobud v zvezi s
turizmom

za

doseganje

konkurenčnega,

sodobnega,

trajnostnega

in

odgovornega

turističnega sektorja je nujno, če želi Evropa izkoristiti svoj potencial kot vodilna turistična
destinacija na svetu,ʺ je povedal Valcárcel Siso, predsednik Murcie, ene od najbolj
priljubljenih turističnih regij v Španiji. (vir: OR, mm)
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