MISEL TEDNA
Od davnih časov so stari mladim vbijali v glavo, da so modrejši kot oni, in preden so
mladi odkrili, kakšen nesmisel je bil to, so bili že sami stari in sleparija jim je bila v prid.
(William Somerset Maugham)
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Poslovanje nadzornih odborov v občinah Vabilo, prijavnica.
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ČET

Sestanek komisije za e-poslovanje in Seja Odbora za gospodarstvo

28.01.

PET

Novosti plačnega sistema in obračunavanje plač v občinah Vabilo, prijavnica.
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NOVIČKE SOS
SKUPŠČINA SOS BO V ZAČETKU FEBRUARJA
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 20. seji, ki je bila v sredo, 12. januarja 2011 v
Kamniku sprejelo sklep o sklicu SKUPŠČINE Skupnosti občin Slovenije, ki bo v sredo, 16.
februarja 2011 v Hotelu Mons v Ljubljani. Na skupščini boste občine članice obravnavale
tudi predlog novega statuta Skupnosti občin Slovenije, ki ga je na zgoraj omenjeni seji
predsedstvo že potrdilo. (jv)

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.

SOS V PETEK NA MŠŠ O ENOTNEM TERMINU ZIMSKIH POČITNIC
Na ministrstvu za šolstvo se je v petek, 14.1.2011 sestala delovna skupina, ki bo ocenila
učinke enotnega termina zimskih počitnic na turizem. Na podlagi pobude Skupnosti občin
Slovenije posredovane Državnemu zboru, je minister Lukšič ustanovil delovno skupino, ki
bo ocenila učinek enotnega termina zimskih počitnic na turizem. Skupino sestavljajo
predstavniki različnih sekcij turizma, žičničarjev, Skupnosti občin Slovenije, direktorata za
turizem, Slovenske turistične zveze ter predstavniki ministrstva. Člani delovne skupine so se
dogovorili, da zberejo podatke o prihodkih v turizmu ter številu prenočitev v času zimskih
počitnic. Te podatke so jim turistični delavci že posredovali, pri petkovem pregledu
podatkov pa so člani skupine ugotovili, da so ti nepopolni. Podatki, ki jih je delovna skupina
pridobila, se namreč večinoma nanašajo na obdobje zadnjih petih let, starejši podatki pa niso
povsod na voljo. Na ministrstvu si sicer želijo pridobiti tudi starejše podatke, saj se je termin
zimskih počitnic v zadnjih 20 letih nekajkrat spremenil. Ker bi v delovni skupini radi videli,
kako so takratne spremembe vplivale na dogajanja v turizmu, so se na sestanku dogovorili,
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da imajo turistični delavci do 15. februarja čas, da te podatke dopolnijo. Nasprotniki
enotnega termina zimskih počitnic so opozorili, da bo veliko počitnikarjev pričelo dopuste v
času počitnic koristiti v tujini. Prav tako bo namesto dvotedenskega obiska turističnih krajev
ves obisk zgoščen v enem tednu. Opozorjeno pa je bilo tudi na bistvo počitnic, to je
sproščujoč in miren počitek, k čemur gneča na smučiščih vsekakor ne pripomore.
»Turistični« predstavniki so še poudarili, da v drugih državah vlade pomagajo gospodarstvu
in s tem turizmu na način, da so razporedile termine počitnic tudi čez cel mesec, v Sloveniji
pa se gre ravno v obratno smer. Zimske počitnice bodo letos zaradi spremenjenega
pravilnika o šolskem koledarju enotne za vse šole po Sloveniji, in bodo potekale med 21. in
26. februarjem, medtem ko so do letošnjega šolskega leta potekale v zaporednih tednih za
Ljubljano in Maribor ter za ostalo Slovenijo. (jt)

SREČANJE DELOVNE SKUPINE ZA KMETIJSTVO SOS
V torek, 18.1.2011 je potekalo redno delovno srečanje delovne skupine za kmetijstvo SOS.
Članice in člani delovne skupine so se sestali z namenom obravnave problematike v okviru
obveznosti občin z vidika naravnih nesreč, obravnavali pa so tudi še zmeraj odprto vprašanje
programa Leader in koriščenja evropskih sredstev. Glede naravnih nesreč je delovna skupina
sprejela naslednje zaključke: sistemska anomalija naj se odpravi tako, da se Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/2006-UPB1, 97/2010) dopolni in uskladi
tako, da bi bila upoštevana določila Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS, št.
114/2005-UPB1, 90/2007, 102/2007). V primeru naravnih nesreč za katere je zakonska
podlaga, da se lahko izplačajo odškodnine (v kolikor je dosežen prag škode 0,3 promile
načrtovanih prihodkov državnega proračuna), naj se povrnejo občinskim komisijam stroški,
ki jih imajo s popisom, ocenjevanjem in vnosom v AJDO. Glede na to, da so regijske in
državna komisija plačane, naj se plačilo sistemsko uredi tudi za občinske komisije.
Predlagamo vsaj 1€ na vlogo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Davčna
uprava naj se poenotijo na področju zahtevanih podatkov glede gerkov in parcelnih številk.
Uskladijo naj se roki za oddajo vlog oškodovancem občinskim komisijam, ki ga določi s
sklepom URSZR in rokom za znižanjem prispevkom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ki je določen v aktih DURS-a. Sedaj morajo oškodovanci, ki so upravičeni do
odškodnin oz. znižanje prispevkov vlagati vlogo na oba naslova. Določi naj se enotna
metodologija za področje Slovenije. Potrebna so dodatna izobraževanje za samo ocenjevanje
škode. Sama metodologija je predpisana, kako pa se dejansko oceni škoda na terenu pa ni
ustreznega znanja, ki pa je ključnega pomena za objektivno oceno škode. Na terenu je zlasti
problem ocenjevanja škode na kmetijskih zemljiščih . Še vedno so nejasnosti ali se ocenjuje
škoda zaradi plazov na kmetijskih zemljiščih. Zaradi neustrezne izobraženosti članov
komisije tako prihaja v Sloveniji do različnih ocen. Občine prejemajo s strani občank in
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občanov pritožbe, da so dopisi Ministrstva za okolje in prostor preobsežni in nejasni, zato naj
bodo slednji konkretizirani in predvsem razumljivi. V uredi o metodologiji za ocenjevanje
škode, je potrebno šifrant dopolniti s škodo na divjadi.
Na MKGP, MF, MOP in MORS pa je že bila posredovana pobuda, da se skliče usklajevalni
sestanek, na katerem se bo predstavila problematika z vidika občin. (jt)

SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje V sredo 19. Januarja se je v prostorih občine
Beltinci sestala Delovna skupina za zaščito in reševanje. Na začetku sestanka je prisotne
pozdravil tudi župan občine dr. Matej Gomboši. Prisotnim je na kratko predstavil občino ter
njegovo vizijo občine. Po uvodnem pozdravu gostiteljev so člani pričeli z dnevnim redom, na
katerem so tokrat obravnavali dodatne vire za financiranje javne gasilske službe. V težkih
časih ko primanjkuje denarja je potrebno iskati dodatne vire tudi za financiranje javne
gasilske službe.
Prva možnost, ki jo imajo občine je pobiranje požarne takse (požarnega davka), medtem ko
druga možnost je zaračunavanje intervencij povzročiteljem nesreč. Pri tem so prisotni prišli
do zaključka, da sta obe možnosti zelo težko izvedljivi. Čas v katerem se nahajamo ni
primeren za dodatno obremenjevanje podjetji oziroma prebivalcev, medtem ko bi
zaračunavanje intervencij povzročiteljem pripeljala do velikega števila sodnih postopkov,
kjer bi malomarnost povzročiteljem morala občina dokazati. (MM)

KOMISIJA ZA KULTURO O FINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH
ZAVODOV
V četrtek, 20.1.2011 je potekalo redno delovno srečanje komisije za kulturo SOS. Članice in
člani delovne skupine so obravnavali še zmeraj odprta vprašanja z zvezi s financiranjem
javnih kulturnih zavodov (muzejev in galerij) ter v zvezi s tem na ministrico Majdo Širca
posredovali urgenco. V kolikor odgovora ne prejmemo v naslednjih dnevih, bomo zadevo
reševali v okviru drugih pristojnih institucij. Obravnavana je bila prav tako pobuda SOS, ki
smo jo naslovila na MK v letu 2010, in sicer naj se mestnim gledališčem podeli status
nacionalnih gledališč. Ministrstvo za kulturo nam v predmetni zadevi ni podalo povratnih
informacij, več, v predmetni zadevi govorimo o molku organa. Tudi glede navedenega se bo
komisija obrnila na druge pristojne institucije. (jt)

VLOGA OBČIN PRI EVROPSKEM LETU PROSTOVOLJSTVA
Vlada Republike Slovenije je sklepom imenovala Nacionalni usklajevalni odbor za
izvajanje evropskega leta prostovoljskih dejavnosti (2011), ki ga vodi Vanda Remškar Pirc,
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vodja Službe za nevladne organizacije pri MJU. Za izvedbo dogodkov, projektov in
aktivnosti ter promocijo Evropskega leta so na MJU ocenili, da imajo zelo pomembno
povezovalno in vsebinsko vlogo med posameznikom in izvajalci aktivnosti Evropskega leta
lokalne skupnosti. Glede na navedeno ter glede na potrebe po informiranju lokalnih
skupnosti o Evropskem letu so SOS, ZOS in ZMOS povabili na sestanek, kjer so nas seznanili
s cilji in pričakovanimi učinki aktivnosti Evropskega leta prostovoljstva 2011. S strani SOS
sem se sestanka, ki je bil v ponedeljek, 17. januarja udeležila Saša Kek. Vanda Remškar Pirc je
asociacije predvsem pozvala, da pomagajo pri obveščanju, informiranju in spodbujanju
lokalnih skupnosti, da se aktivno vključijo in prostovoljcem ter NVO ponudijo pomoč.
Prostovoljske dejavnosti prinašajo bogato učno izkušnjo, omogočajo razvoj družbenih veščin
in kompetenc ter prispevajo k solidarnosti. Delo, ki ga opravljajo prostovoljci vseh starosti, je
ključno za razvoj demokracije in predstavlja eno izmed temeljnih načel Evropske unije.
Skupnost občin Slovenije bo občine obveščala o možnostih vključevanja. Zaenkrat vam
sporočamo koristne povezave:
Dogodki v okviru evropskega leta prostovoljstva 2011 v Republiki Sloveniji
Predviden koledar dogodkov državnih organov in nevladnih organizacij tekom
Evropskega leta prostovoljstva 2011 v Excel tabeli - seznam dogodkov še ni dokončen.
Logotip za

Evropsko leto prostovoljnih dejavnosti

za

spodbujanje aktivnega

državljanstva 2011
Navodila za uporabo logotipa za Evropsko leto prostovoljstva
Promocijski filmi
Spletni portal Evropskega leta prostovoljstva 2011 s koristnimi informacijami o
aktivnostih v okviru Evropske komisije
Ambasadorji evropskega leta prostovoljstva 2011
In zaključujemo z mislijo »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!« (SK)

SOS PODPIRA MLADEFACE
V okviru mednarodnega leta mladih so mladi v Sloveniji dali pobudo, da na en točno
določen dan vsi združijo moči in sledijo skupnim namenom, zato bodo na dan 21. maja letos
mobilizirali vse mlade v Sloveniji ter mlade Slovence v zamejstvu in tujini; vsak bo na ta
dan naredil eno dobro delo bodisi za svoje bližnje, bodisi za okolje, bodisi za širšo
družbo. Skupnost občin Slovenije akcijo podpira. Za vsako občino posebej bodo vnaprej (cca.
3-4 mesece pred akcijo) določene aktivnosti, ki se bodo tam na ta dan izvajale, te pa bodo
seveda odraz stanja in potreb okolja in prebivalcev občine. Za identifikacijo potreb bodo
poskrbeli občinski koordinatorji v mesecih feb-mar 2011, april in maj (do 21.5.) pa bosta
posvečena pripravam na izvedbo in intenzivnemu pozivanju mladih k sodelovanju.
Občinske koordinatorje bodo koordinirali regijski koordinatorji, ki bodo poskrbeli za
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nemoten pretok informacij, posredovanje promocijskih in drugih materialov, nudili jim bodo
podporo in svetovanje ter jim pomagali pri pridobivanju sredstev za izvedbo njihovih
aktivnosti. Za večji učinek so se časovno uskladili s Festivalom prostovoljstva mladih, ki bo
potekal med 18. in 26. majem 2011 ter z Mladinskim tednom, ki se bo začel ravno na dan
akcije (21. maj) ter potekal do 28. maja. Festival prostovoljstva mladih organizira Slovenska
filantropija in gre za dogodek, ko po celi Sloveniji potekajo aktivnosti z namenom promocije
prostovoljstva med mladimi. Letos bo festival še toliko močnejši, bolj odmeven in več
aktivnosti se bo izvajalo, saj je leto 2011 proglašeno za Evropsko leto prostovoljstva. Začasna
spletna stran: www.letomladih.si. (SK)

PROJEKT SIMBIOZA
Skupnost občin Slovenije je prejela pobudo za partnerstvo v projektu Simbioza. Projekt bo
potekal od 18. Do 22. Aprila 2011. Mladi prostovoljci bodo
na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji učili e-veščine
predvsem starejše od 60 let. Osrednji namen akcije je
omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom,
vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo
računalnika in interneta. Sodelovanje občin nosilci projekt vidijo predvsem pri:
Pomoči kontaktiranju občinskih društev,ki lahko pripomorejo k uspešnosti projekta,
Vzpostavitvi info točke, kjer lahko tako prostovoljci in starejši udeleženci dobijo več
informacij,
Pomoči pri zagotavljanju infrastrukture za uspešno izvedbo tedna e-opismenjevanja
Obveščanju in širjenju projekta med mladimi in starejšimi.
O aktivnostih na projektu vas bomo še obveščali. (SK)

NOVIČKE DRUGIH
V NACIONALNEM REFORMNEM PROGRAMU MANJKA PROSTORSKA
DIMENZIJA RAZVOJA
Skupina Odgovorno do prostora! se je v okviru javne razprave o Nacionalnem reformnem
programu o gradivu posvetovala in oblikovala stališče, ki je bilo posredovano pripravljavcu,
to je Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve ter tudi na naslove nekaterih drugih
ključnih institucij v državi. Skupina tudi tokrat opozarja, da so v dokumentu očitno
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spregledane razvojne priložnosti in omejitve, ki izhajajo iz naravnih in ustvarjenih
prostorskih danosti Slovenije, ter na nujnost vključevanja civilne družbe v priprave ključnih
razvojnih dokumentov države. OdP tudi v tem primeru opozarja na dejstvo, da dokument
ne upošteva prostorskih razsežnosti razvoja in da nekritično poenostavlja urejanje prostora
na proces pridobivanja gradbenih dovoljenj. V OdP vlada prepričanje, da urejanje prostora
sodi v reformni paket, zato skupina predlaga, da se pri tem upošteva šest priporočil za
reformo sistema urejanja prostora, ki so se v preteklem letu izoblikovala na ravni civilne
družbe. OdP pričakuje, da bo v nadaljevanju možna vključitev civilne družbe v javna
posvetovanja o vsebini tega dokumenta kot tudi v dovolj zgodnje faze priprave drugih
podobnih dokumentov in zakonodaje. Po letu dni delovanja skupina namreč ugotavlja, da je
eden večjih problemov vseh tovrstnih dokumentov tudi to, da njihova izdelava poteka brez
javnih posvetovanj v ključnih, zlasti začetnih fazah priprave, in prepogosto tudi brez
vključevanja ustreznih strokovnih znanj in izkušenj. Tudi posamezne dobre izkušnje, ko
pripravljavci vendarle prisluhnejo civilni družbi ob sedanjih pogojih dela, ne dajejo zares
zadovoljivih rezultatov. Gre preprosto za to, da bi posvetovanja s civilno družbo morala
potekati javno in da bi vključevanje v neposredno pripravo dokumentov moralo biti
obravnavano kot strokovno in ne kot prostovoljno delo. (vir: IPoP)

OKROGLA MIZA V PODPORO OHRANITVI KRANJSKE PORODNIŠNICE
Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj
pripravila okroglo mizo z zgovornim naslovom »Ni nam vseeno, smo proti zaprtju kranjske
porodnišnice«. Po uri in pol razprave so udeleženci mnenja strnili v sporočilo: »Krajani in
župani spodnje Gorenjske regije prepoznavajo BGP Kranj kot varno in kakovostno
porodnišnico, ki bo tudi v bodoče s svojo strateško lego izpolnjevala svoje poslanstvo in
vizijo skladno s potrebami prebivalstva Gorenjske regije in širše Slovenije.« Več

POMOČ PRI VZPOSTAVITVI REGISTRA DIVJIH ODLAGALIŠČ
Na naslov popis@ocistimo.si lahko občine posredujejo podatke o divjih odlagališčih, ki jih
zbirajo vaši inšpektorati. Če občina registra divjih odlagališč v digitalni obliki še nima,
naprošajo župane k pozivu občinskim delavcem oziroma občinskim in medobčinskim
inšpektoratom, naj prijavijo podatke o odlagališčih na spletnem naslovu register.ebm.si.
Na ta način bodo občine brezplačno pridobile digitalni register odlagališč, ki jim bo v
prihodnje lahko v veliko pomoč pri smotrnem razporejanju sredstev za sanacijo in
preventivo. Podatke o odlagališčih na svojem ozemlju bodo lahko vedno dosegale preko
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spletnega Registra divjih odlagališč, po želji pa jim brezplačno pripravijo izvoz podatkov za
uporabo v drugih sistemih (PISO ipd.). Več o vzpostavitvi registra divjih odlagališč.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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.

OSNUTEK PRAVILNIKA O KATASTRU 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.

NOTRANJA ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MESTIH IN
NAZIVOV V JAVNI UPRAVI
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.

IZVAJANJE ZAKONA 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
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pripombe, za katere menite, da bi jih poslali v imenu Skupnosti občin Slovenije pošljete na
sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREPOVED UPORABE CESTNO-ŽELEZNIŠKIH PREHODOV
S strani MOP smo v medresorsko usklajevanje prejeli Predlog odredbe o spremembah in
dopolnitvah odredbe prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov. Vljudno vas prosimo
za predloge in pripombe do petka, 28. januarja 2011 na e-pošto info@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
PRAVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA
Z namenom, da bi kadrovskim službam v občinah, ki bodo izdajale nove sklepe javnim
uslužbencem glede letnega dopusta olajšali delo, smo pridobili pojasnilo Ministrstva za
javno upravo.

ZAPOSLOVANJE TAJNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Tukaj lahko preberete pojasnilo glede zaposlovanja tajnikov krajevnih skupnosti, ki smo ga
prejeli s strani SVLR.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
24.1. / SESTANEK KOMISIJE ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO SOS
Komisija za socialo in zdravstvo pri SOS se bo sestala 24. januar 2011 ob 10.00 uri v prostorih
mestne občine Celje na temo Predloga Zakona o socialnovarstveni dejavnosti.

26.1. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
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Vabimo vas na delovni posvet z naslovom Poslovanje nadzornih odborov v občinah dne,
26.1.2011 v Ljubljani, v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56,
sejna dvorana (zadnje nadstropje). 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.

27.1. / SESTANEK KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
39. sestanek Komisije za e – poslovanje, bo potekala v četrtek, 27. 1. 2011 ob 10. uri v sejni
sobi Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Kotnikova 19/a Ljubljana. Sestanek
bo posvečen predvsem predstavitvi dokumentacijskega sistema –SAP, novi pogodbi za
HKOM in storitve za občine – MJU, predstavitvi naročila LIDAR snemanja Slovenije – GURS
ter sejmu NEXPO Sarajevo 2011 – SOS.

27.1. / SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO
V četrtek, 27.1.2011, s pričetkom ob 14.00 uri je sklicana nujna seja Odbora za gospodarstvo,
v veliki dvorani na Tomšičevi, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana glede Vpliva enotnega termina
zimskih šolskih počitnic na slovensko gospodarstvo. Udeležili se bodo tudi predstavniki
delovne skupine pri SOS.

28.1. / NOVOSTI PLAČNEGA SISTEMA IN OBRAČUNAVANJE PLAČ V
OBČINAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom: Novosti plačnega sistema in obračunavanje plač
v občinah. Delovni posvet bo potekal v petek, 28.1.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Knjižnice Domžale (Cesta talcev 4, 1230 Domžale). Predavali bodo predstavniki Ministrstva
za javno upravo. Vabilo in prijavnica.

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
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
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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.

02.2. / SEJA DS ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA PROGRAMA
VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
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.

3.2. / 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.

3.2. / 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).

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
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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.
Vabila in prijavnice vam bomo poslali v kratkem.

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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
25.1. / POSVET »ZAKLJUČKI AKCIJE OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM
DNEVU! KAKO NAPREJ?
Posvet z naslovom »ZAKLJUČKI AKCIJE OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU!
KAKO NAPREJ?», ki bo potekal v torek, 25. januarja 2011, ob 10. 00 uri, v dvorani
Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Posvet bo med drugim posvečen tudi tematiki črnih
odlagališč odpadkov. Vabilo. Na posvet se lahko prijavite na naslov gospe Mateji Poljanšek
iz državnega sveta po elektronski pošti: mateja.poljansek@ds-rs.si.

26.1. / PREDSTAVITEV STRATEGIJE EVROPSKE UNIJE ZA PODONAVJE
Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Služba Vlade RS za razvoj in
evropske zadeve vas vljudno vabita na predstavitev Strategije Evropske unije za Podonavje,
ki bo v sredo, 26. januarja 2011, ob 10. uri v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.
Strategija vzpostavlja okvir za dolgoročno sodelovanje držav Podonavja na ključnih
področjih, kot so izboljšanje trajnostnega prometa, povezovanje energetskih sistemov,
varstvo okolja in obvladovanje okoljskih tveganj, ohranjanje vodnih virov, spodbujanje
poslovnega okolja in pretok znanja, stiki med prebivalstvom in boj proti kriminalu. Udeležba
na dogodku je brezplačna. Prisotnost lahko potrdite po telefonu 01/252 88 09 ali po
elektronski pošti: lara.sheppard@ec.europa.eu. Vabilo.

27.01. / INFORMATIVNI DAN PRIJAVLJANJA NA RAZPISE EK
Tukaj lahko najdete obvestilo Evropske komisije o informativnem dnevu o prijavljanju na
razpise EK na področju civilne zaščite, ki bo 27. januarja 2011 v Bruslju, prvič pa bo možno
aktivnosti spremljati dogajanje tudi preko spleta (več informacij na tej strani). Evropska
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komisija udeležencem ne bo krila stroškov udeležbe na dogodku.

28.1. / POSVET MKGP O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI DO 2020
V organizaciji MKGP bo ob zaključku javne razprave o Skupni kmetijski politiki proti letu
2020 potekal posvet "Odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in
ozemljem". Posvet bo potekal v petek, 28. januarja 2011, od 9.00 ure dalje, v veliki
predavalnici Biotehniške fakultete, na Jamnikarjevi 101, v Ljubljani. Vašo udeležbo lahko
potrdite na naslov SKP2020@gov.si, najpozneje do petka, 21. januarja 2011 z navedbo, katere
delavnice se boste udeležili.

3.2. / 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.

117. REDNA SEJA VLADE, 20.01.2011
SPREMEMBE ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS št. 30/06) in ga bo
poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po nujnem postopku.
Dosedanje besedilo zakona je zavezovalo k pripravi notranjih pravil tako javnopravne osebe,
kot osebe zasebnega prava in s tem v preveliki meri poseglo v njihove pravice. Spremenjeno
besedilo omogoča osebam zasebnega prava uporabo instrumenta notranjih pravil, jih pa k
temu ne zavezuje. Sprejem notranjih pravil ostaja zavezujoč le za javnopravne osebe (po
ZVDAGA) in ponudnike storitev zajema in hrambe ter spremljevalnih storitev. (Vir: Vlada
RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
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.
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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
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
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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.
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
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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
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;
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•

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,

-

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
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TUKAJ.

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
NEXPO - NALAS MEDNARODNI SEJEM OBČIN
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 "NEXPO 2011",
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/.

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA 2011
Evropska komisija je novembra 2009 z Odločbo Sveta o
Evropskem letu prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje
aktivnega državljanstva (2011), razglasila leto 2011 za
Evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje
aktivnega državljanstva. Splošni cilj Evropskega leta je
spodbujati in podpirati prizadevanja, da bi se v civilni družbi ustvarili ugodni pogoji za
prostovoljstvo na ravni Evropske unije in povečala prepoznavnost prostovoljnih dejavnosti v
povezavi. Cilji Evropskega leta so:
vzpostavljanje ugodnega okolja za prostovoljstvo v Evropski uniji;
okrepitev pristojnosti organizatorjev prostovoljskih dejavnosti za izboljšanje njihove
kakovosti;
priznavanje prostovoljske aktivnosti;
dvig zavesti o koristih in pomembnosti prostovoljstva.

MEDNARODNO LETO MLADIH
Združeni narodi so za začetek mednarodnega leta mladih
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določili 12. avgust 2010; z letom mladih želijo spodbuditi energijo, domišljijo in pobude
svetovne mladine pri premagovanju ovir, s katerimi se sooča človeštvo. Kot glavno temo leta
so določili »Dialog in medsebojno razumevanje«; z njo želijo spodbuditi dialog in
razumevanje med generacijami in spodbujati ideale miru, spoštovanja človekovih pravic in
svoboščin ter solidarnost. V svoji resoluciji ob mednarodnem letu mladih je generalna
skupščina Združenih narodov pozvala vlade, civilno družbo, posameznike in skupnosti po
svetu, da ob tem dogodku podprejo aktivnosti tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Več
o tem… (SK)

EU JE NA POTI K „DRUŽBI RECIKLIRANJA“
Evropska komisija je objavila poročilo o uspešnosti držav članic pri preprečevanju in
recikliranju odpadkov. To kaže, da so nekatere države članice odlično napredovale, vendar
pa je potrebno vložiti še nekaj truda, da bi izpolnili dolgoročni cilj in postali „družba
recikliranja“, to je družba, ki se ne le izogiba proizvodnji odpadkov, temveč te uporabi tudi
kot vir. Poročilo kaže, da se v večini držav članic nastajanje odpadkov povečuje ali vsaj
stabilizira, a vendar je gospodarska rast večja. V zadnjih desetih letih se je proizvodnja
komunalnih odpadkov ustalila na okoli 524 kg letno na osebo, čeprav se je poraba v
gospodinjstvih v istem obdobju povečala za okoli 16 %. Zato bi si morali bolj prizadevati za
zmanjšanje absolutnega nastajanja odpadkov. Odvrže se na primer 25 % hrane, kupljene v
evropskih gospodinjstvih. Preprečili bi lahko okoli 60% teh odpadkov, s čimer bi vsako
gospodinjstvo prihranilo 500 EUR letno. Med državami članicami obstajajo velike razlike:
deleži recikliranja se gibljejo od nekaj malega odstotkov do 70 odstotkov. V nekaterih
državah članicah je deponiranje dejansko izginilo, v drugih pa se 90 % odpadkov še vedno
zakoplje v zemljo. To kaže na velik manevrski prostor za izpopolnitev minimalnih ciljev, ki si
jih je EU zastavila na področju zbiranja in recikliranja. Poročilo in njegova priloga, ki
zajemata

podrobne

izsledke

za

vsako

državo

članico,

sta

na

voljo

na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

PRAVICE PACIENTOV NA PODROČJU ČEZMEJNEGA
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Na novo sprejeti zakon EU jasno določa pravice pacientov glede koriščenja varne in
kakovostne zdravstvene oskrbe prek meja EU in katere stroški so povrnjeni. Pacientom, ki
odpotujejo v drugo državo EU zaradi zdravstvene oskrbe, zagotavlja, da bodo uživali enako
obravnavo kot državljani države, v kateri jim je oskrba nudena. Ta novi zakon bo pacientom
iz EU koristil na več načinov. Nacionalnim zdravstvenim organom bo omogočil tesnejše
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sodelovanje in izmenjavo informacij o standardih glede kakovosti in varnosti zdravstvena
varstva. V pomoč bo državljanom, ki potrebujejo specializirano zdravljenje, na primer tistim,
ki potrebujejo postavitev diagnoze ali zdravljenje redke bolezni. Podpira razvoj „evropskih
referenčnih mrež“, ko se na prostovoljni osnovi povezujejo specializirani strokovni centri, ki
so v Evropi že priznani. Zdravstveni strokovnjaki po Evropi bodo lahko izmenjevali
najboljše prakse glede zdravstvenega varstva in zagotavljali standarde odličnosti.
Nacionalne vlade imajo 30 mesecev za vključitev teh ukrepov v nacionalno zakonodajo. Več
na: http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_en.htm.

KOMISIJA KREPI EVROPSKO RAZSEŽNOST V ŠPORTU
Evropska komisija je sprejela nove predloge za krepitev družbene, ekonomske in
organizacijske razsežnosti v športu. Športniki, športne organizacije in državljani naj bi
uživali predvidoma prednosti načrtov, ki izhajajo iz nove vloge EU, pridobljene z Lizbonsko
pogodbo, da podpira in usklajuje športno politiko v državah članicah. Ukrepi so predvideni
na področjih s takimi izzivi, ki jih ni mogoče zadovoljivo rešiti samo na nacionalni ravni.
Predlogi Komisije temeljijo na posvetovanju z državami članicami in zainteresiranimi
stranmi v športu ter upoštevajo izkušnje pri izvajanju Bele knjige o športu iz leta 2007. V
obdobju 2009–2010 je Komisija zagotovila več kot 6 milijonov EUR, s katerimi je podprla
okrog 40 športnih projektov za spodbujanje zdravja, socialne vključenosti, prostovoljstva,
dostopa za invalidne osebe, enakosti spolov in boja proti nedovoljenim poživilom. Leta 2011
se bo začelo dvanajst novih projektov.

Od 17. januar 2011 do 21 January 2011

20

TN št. 3

