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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
ZAHTEVA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI ZA 2010
Skupnost občin Slovenije je protestirala zaradi sprejema predloga proračuna RS za leto 2010
in 2011 brez nadaljevanja pogajanj o višini povprečnine za 2010 in 2011. Skupnost je
ministrstvo za finance in ministra, dr. Francija Križaniča opozorila na 12. člen Zakona o
financiranju občin, v katerem je zapisano, da mora Vlada RS pred predložitvijo predloga
proračuna v državni zbor skleniti dogovor z reprezentativnimi asociacijami o višini
povprečnine za naslednje časovno obdobje. Skupnost tako pričakuje nadaljevanje pogajanj,
na katerih bo zastopala stališča in opozorila članic in članov predsedstva o obveznostih
občin, ki pa so ob številnih nalogah in iz njih izhajajočih večjih finančnih obveznosti
opozarjale tudi na potrebo po realnem ovrednotenju pričakovanj občin. (JV)
POZIV K ODDAJI ČLANKOV ZA ČASOSPIS
Na Skupnosti občin Slovenije spet pripravljamo novo številko ČaSOSpisa. Vljudno vabljeni,
da s prispevki, ki opisujejo dosežke občin, primere dobrih praks, ali druge zanimivosti iz
področja delovanja lokalnih skupnosti, obogatite vsebino publikacije. Rok za oddajo člankov
je 10. oktober na e‐naslov sasa@skupnostobcin.si. Članki naj ne presegajo dveh strani
vključno s fotografijami oz. 7.000 znakov s presledki. (SK)
NAJLEPŠE JE V OLIMJU IN KAMNIKU
V kategoriji najlepše urejeno evropsko mesto je srebrno priznanje prejela občina Kamnik, v
kategoriji najlepša vas pa je prvo mesto pripadalo Olimju. V obrazložitvi je komisija občino
Kamnik ocenila kot mesto številnih obrazov, ki je prijetno za bivanje, delo, kreativnost in
sprostitev, kot mesto tradicije, zgodovine in bogate dediščine, kot mesto z dušo, ki leži v
osrčju Kamniških Alp in Velike planine. Enajst članska komisija je bila letos pred težavno
odločitvijo, saj je bila konkurenca velika in mesta dobro pripravljena, rezultati pa ob koncu
zelo izenačeni. Zlato je letos pripadlo nizozemskemu mestu Arnhem, s prvim mestom pa se
lahko pohvali tudi letošnji srebrni Kamnik, kateri je zlato prejel že leta 2001. Kamnik pa se
lahko ob dobljenem priznanju pohvali še z uspelim projektom ʹʹKamnik, moje mestoʹʹ, ki je
nastal ob sodelovanju na tekmovanju in ga je možno spremljati na spletni strani
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www.mojkamnik.si. Kraj Olimje je komisijo prepričal z bogato kulturno dediščino,
neokrnjeno naravo, raznoliko turistično ponudbo ter prijaznimi ljudmi in tako domov
odnesel zlato priznanje in tako postal najlepša vas v Evropi. Do sedaj se ne more še nobena
slovenska vas pohvaliti s takšnim odličjem. Čeprav je Olimje majhna slovenska vasica v
neposredni bližini term Olimia, je pravi raj za igralce golfa, pa tudi naključni obiskovalec bo
navdušen nad neokrnjeno naravo, lahko se bo posladkal z čokoladico in nazdravil z
vrhunskim vinom. Skupnost občin Slovenije tako občini Kamnik kot tudi kraju Olimje
iskreno čestita za prejeta priznanja! (AJ)
NA MINISTRSTVU O NOVOSTIH JAVNEGA NAROČANJA
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije 28. septembra predstavniki Skupnosti zn Združenja
občin Slovenije sestali na Ministrstvu za finance na temo predloga novele Zakona o javnem
naročanju, saj le‐ta prinaša občinam marsikatere nelogične in negativne posledice. Številne
pripombe Skupnosti občin Slovenije so bile s strani predstavnikov ministrstva upoštevane in
bodo obravnavane v nadaljnjih razpravah. Prav tako je bilo iz ministrstva rečeno, da bo
poglavje javnih naročil male vrednosti deležno korenite spremembe, pri tem pa bodo
upoštevali pripombe v zvezi z mejnimi vrednostmi javnih naročil male vrednosti, podane iz
Skupnosti občin Slovenije, Računskega sodišča ter drugih zainteresiranih. Novost bo
predstavljalo določilo o obveznem javnem pozivu za vsa javna naročila vrednosti med 10.000
in 40.000 evri, kateri se bo moral objaviti na spletu in ne več, kot doslej, zgolj trem
ponudnikom. Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so poudarili, da bo
slednja novost, kljub nekaterim pozitivnim učinkom, prinesla dodatno administracijo, saj
bodo stroški večji od pričakovanih učinkov. Navkljub vsemu so iz ministrstva zatrdili, da
bodo pri tej novosti vztrajali in pojasnili, da k temu svoj del donesejo tudi politične zahteve.
Iz ministrstva za finance so poudarili, da se zavedajo problematike finančne discipline,
katera bo urejena z materijo novele, vendar vseh pripomb na to tematiko niso mogli
upoštevati. Zapisnik sestanka. (AJ)
NABAVA PROSOJNIH VOLILNIH SKRINJIC
Skupnost občin Slovenije je po občinah poslala poizvedbo za interesenti za izvedbo
skupnega javnega naročila za nabavo prosojnih volilnih skrinjic. Zahvaljujemo se za hiter
odziv nekaterih občin, na podlagi katerega smo stopili v kontakt z Državno volilno komisijo.
Na Državni volilni komisiji so nam potrdili, da bodo vse skrinjice, ki so bile kupljene s
strani države za lanske državnozborske volitve, dane v uporabo občinam naslednje leto
ob lokalnih volitvah.
Trenutno je stanje takšno, da je nekaj skrinjic v hrambi upravnih enot, nekaj pa je v hrambi
izvajalca, ki je skrinjice na podlagi javnega naročila dobavil. Zato so nam na Državni volilni
komisiji priporočali, da se občine pozanimate, ali so na vaših upravnih enotah skrinjice v
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hrambi, saj bodo le te dane v uporabo občinam, ki jih upravna enota pokriva. Ostale
skrinjice, ki niso hranjene v upravnih enotah pa bodo dane v uporabo po določenih kriterijih,
ki v tem trenutku še niso znani. Pričakovati je, da bo kljub temu potrebno pridobiti določeno
količino dodatnih skrinjic, vendar ta količina ne upravičuje skupnega javnega naročila. V
skladu z zgornjimi navedbami, štejte pobudo za izvedbo skupnega javnega naročila za
brezpredmetno. (SP)
POROČILO O ZADOLŽENOSTI OBČIN
Zadolževanje in poročanje o zadolževanju občin urejajo Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02‐ZJU, 110/02‐ZDT‐B, 127/06‐ZJZP, 14/07‐ZSPDPO,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
101/07 ‐ odločba US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO‐1) in teh na podlagi zakonov sprejeti
predpisi kot sta Pravilnik o zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 51/07, v nadaljevanju;
Pravilnik o zadolževanju) in Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah
zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/2008, v
nadaljevanju: Pravilnik o poročanju). Celotno poročilo o zadolženosti občin si lahko
preberete spodaj. (SP)
Poročilo o zadolženosti občin
OBNOVA LAYERJEVE HIŠE V KRANJU
Danes, 2. oktobra 2009, so v MO Kranj ob prisotnosti ministrice za kulturo Majde Širca s
sodelavci, ki si je z ekipo župana Damijana Perneta ogledala staro mestno jedro, pripravili
priložnostno slovesnost v obnovljeni Layerjevi hiši. Osnovni namen investicije je prenova
objekta javne kulturne infrastrukture Layerjeve hiše v Starem Kranju, za namene osrednje
»hiše umetnosti«, kjer se bodo srečevale in povezovale različne kulturne dejavnosti. Gre za
prvi takšen celostni projekt umetniške hiše v Sloveniji, zato predstavlja novost v tem
prostoru. Stroški gradbene obnove objekta skupaj z DDV znašajo 764.320 evrov, od česar bo
71% pokrito iz sredstev evropskega Sklada za regionalni razvoj (541.393 evrov), 8% bo
prispevalo Ministrstvo za kulturo (63.693 evrov), 21% pa zagotavlja proračun MO Kranj
(159.233 evrov). Z ureditvijo Layerjeve hiše bodo na enem mestu združili likovno, kiparsko ,
večpredstavitveno in sorodne umetnosti, pretekle (stalna muzejska razstava) in današnje
ustvarjalce ter spodbudili razvoj ustvarjalnosti mladih v Kranju. »Layerjeva hiša, hiša
umetnikov« bo del »kulturne četrti« v starem Kranju in bo imela pomembno vlogo pri
oživljanju mestnega jedra Kranja ter spreminjanju podobe Kranja v smeri odprtega in
ustvarjalnega mesta. Nekaj daljši zapis o dogodku bo objavljen na občinski spletni strani
www.kranj.si . (SK)
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PREDSTAVNICA SOS NA KONFERENCI
Konference o odpravi administrativnih over in zmanjšanju administrativnih bremen za 25%
do leta 2012, ki bo 7. Oktobra na brdu pri Kranju, se bo v imenu Skupnosti občin Slovenije
udeležila Andreja Katič iz Mestne občine Velenje. (AJ)

NAPOVEDNIK DOGODKOV
05.10. / ZELENE PRILOŽNOSTI ZA OBČINE
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v okviru kampanje Evropske komisije »Ukrepi
za podnebje – Energija za jutri«, pripravlja delavnico »Zelene priložnosti za slovenske
občine«. Delavnica je namenjena županom in njihovim sodelavcem, ki jih zanimajo
najnovejše ter uporabne informacije s področja sofinanciranja okoljskih in energetskih
naložb. Finančne spodbude za večjo energetsko učinkovitost v boju proti podnebnim
spremembam bodo na delavnici predstavili v ponedeljek, 5. oktobra 2009, od 10.00 do 16.00
ure v Narodnem domu na Trgu celjskih knezov 9 v Celju. Več informacij o delavnici tukaj!
05.10. / DELAVNICA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI

V Celju bo 5. oktobra organizirana delavnica za župane in strokovne sodelavce za finančne
priložnosti za večjo energetsko učinkovitost v boju proti podnebnim spremembam. Več
informacij, program in način prijave najdete tukaj.
05.,06.,07.10. / ZASEDANJE ODBORA REGIJ EU
Štirje predstavniki SOS v Odboru regij EU (Irena Majcen, Tone Smolnikar, Branko Ledinek in
Jasmina Vidmar) se bodo udeležili plenarnega zasedanja Odbora regij EU, ki bo potekal od
ponedeljka, 5. oktobra do srede, 7. oktobra v Bruslju. Glavne teme zasedanja bodo podnebne
spremembe, strategija za Donavo, zdravila in ostalo.
06.10. / SESTANEK NA GENERALNEM DAVČNEM URADU
V torek, 6. oktobra bo na Generalnem Davčnem uradu v Ljubljani potekal sestanek v zvezi z
dopolnitvijo sistema za pripravo in obdelavo podatkov o dohodkih za leto 2009 ter o
potrebnih aktivnostih ter nosilcih.
06.10. / EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA
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Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Urad vlade za komuniciranje v
izvedbi Centra Evropa vas v okviru Evropskega tedna regij in mest vabita na delavnico za
lokalne skupnosti z naslovom: Evropska sredstva za razvoj mojega kraja. Namen delavnice
je predstaviti možnosti pridobivanja evropskih sredstev za pripravo raznovrstnih projektov
in aktivnosti v vaši občini. Na koncu bodo predstavili tudi nov program Evropa za
državljane. Delavnica, ki jo pripravljajo v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko (SVLR), bo potekala v torek, 6. oktobra 2009, med 10. in 14. uro v
Centru Evropa na Dalmatinovi 4, Ljubljana. Več informacij in prijava tukaj.
07.10. / SLOVENIJA RAZBREMENJUJE
Ministrstvo za javno upravo organizira Konferenco o odpravi administrativnih ovir in
zmanjševanju administrativnih bremen za 25 % do leta 2012, »SLOVENIJA
RAZBREMENJUJE«. Konferenca bo potekala v prostorih Kongresnega centra na Brdu pri
Kranju, in sicer v sredo, 7. oktobra 2009. Na konferenci bo predstavljen Program za odpravo
administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih bremen za 25 % v obdobju do leta
2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v mesecu maju letošnjega leta. Poleg
programa, bodo udeleženci pridobili tudi druge pomembne informacije, ki se nanašajo na
izvajanje različnih medresorskih projektov s področja odpravljanja administrativnih ovir.
Dnevni red in prijavo si preberite tukaj!
09.10. / NA MINISTRSTVU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira sestanek v zvezi z zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih v petek, 9. oktobra 2009.
09.10. / POSVET USTVARJALNO OKOLJE – KAKOVOST ŽIVLJENJA
Skupnost občin Slovenije in Občina Dravograd vas v sodelovanju s STINIUS‐om, Stičiščem
inovativnosti in ustvarjalnosti na Koroškem, ki ga predstavlja regijska koordinacija
Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti, vabimo na posvet, ki bo v hotelu Korošica v
Otiškem vrhu, Dravograd, v petek, 9. oktobra 2009 ob 10.00 uri. Posvet je del osrednjega
dogodka “Dnevi ustvarjalnosti in inovativnosti na Koroškem”, s katerim bomo proslavili
ustvarjalnost in zaokrožili prizadevanja tega leta, da bi se inovativnost in ustvarjalnost kar
najbolje vključili na različna področja našega življenja in dela. Srečanje, ki sovpada tudi v čas
Evropskega tedna regij in mest, je namenjeno nosilcem razvoja v lokalnih in regijskih
skupnostih v Sloveniji, da bi izmenjali različne oblike pristopov k izgradnji kakovostnih
življenjskih okolij. Vabimo vas k tovrstnemu aktivnemu sodelovanju občin, ki daje možnosti
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za nadaljnjo izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks z vidika razvoja in prepoznavnosti
območij. Vabilo, prijavnica in zemljevid!
09.10. / DELOVNI POSVET – O IZHODIŠČIH ZA PRORAČUN 2010 IN 2011
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za
finance vljudno vabita na predstavitev: Izhodišča za pripravo proračunov občin za leti 2010
in 2011, ki bo v petek 9. oktobra 2009, ob 9.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4,
Ljubljana. Za pripravo čim kakovostnejših občinskih proračunov, smo povabili strokovnjake
iz Ministrstva za finance, da bodo opozorili na glavne pomanjkljivosti in podali usmeritve h
pripravi finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. Vse podrobnosti si lahko preberete v
vabilu.
12.10. / DINAMIČNE REGIJE ZA SLOVENIJO PRILOŽNOST
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizira velik informativni
dogodek Evropskega sklada za regionalni razvoj v Republiki Sloveniji »Dinamične regije za
Slovenijo priložnosti«, v ponedeljek 12. oktobra 2009 od 9. – 14. ure v Kongresnem centru
na Brdu pri Kranju (dvorana Splendens). Na dogodku bodo podane koristne informacije in
nasveti o možnostih koriščenja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vašo
udeležbo potrdite na naslovu: romana.jenko@gov.si ali na tel. št.: 01/478 37 81, rok prijave je
7. oktober 2009. Število mest je omejeno, ob prijavi pa še sporočite, ali se boste udeležili tudi
ogleda projektov na terenu. Več informacij v dnevnem redu. Vljudno vabljeni!
13.10. / IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 13. oktobra 2009, s pričetkom ob 13.00 uri bo potekala izredna seja predsedstva
Skupnosti občin Slovenije. Seja bo v prostorih Magistrata, Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1. Vljudno vas prosimo, da se seje udeležijo županje in župani občin članic Predsedstva
Skupnosti občin Slovenije. V primeru morebitne odsotnosti, v skladu s Statutom SOS vas
prosimo, da pošljete svojega namestnika. Vabimo vas, da nam po telefonu ali faksu 02 234 15
00 ali na elektronski naslov metka@skupnostobcin.si potrdite udeležbo ter še pred sejo
sporočite morebitne pripombe ter dodatne predloge za dnevni red.
13.10. / EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Geodetska uprava Republike Slovenije vabi na II. konferenco Evidentiranje gospodarske
javne infrastrukture v Sloveniji, ki bo v torek 13. oktobra 2009 v hotelu Mons, Pot za Brdom
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55, Ljubljana. Na konferenci bodo predstavljeni rezultati dela preteklih dveh let ter nekatere
razvojne ideje za večjo učinkovitost in uporabnost sistema, katerega osnovni namen je prikaz
zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture. Prav tako pa je to tudi
priložnost za izmenjavo izkušenj pri vzpostavljanju evidenc o gospodarski javni
infrastrukturi. Kotizacije ni, vendar se je potrebno zaradi omejenega števila obvezno prijaviti
na spletni strani Geodetske uprave RS (http://www.gu.gov.si/). Več informacij v programu.
15.10. / POSLOVNI ZAJTRK NA TEMO JAVNO‐ZASEBNEGA PARTNERSTVA
UniCredit Banka Slovenija vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem
občin Slovenije vabi na Poslovni zajtrk županov in predstavnikov gradbenih podjetij, ki bo
v četrtek, 15. oktobra 2009 ob 9. uri, na gradu Jable. Nov termin srečanja je s seboj prinesel še
dva priznana in referenčna strokovnjaka; mag. Andreja Jerina, državna sekretarka v službi
Vlade RS za razvoj in evropske zadeve in dr. Mojmir Mrak, profesor Ekonomske fakultete, ki
bosta skupaj z nami delila svoje bogato znanje in izkušnje. Srečanje bo namenjeno pogovoru
in izmenjavi izkušenj županov občin ter vidnih predstavnikov uspešnih gradbenih podjetij,
države in UniCredit Bank pri iskanju novih možnosti sodelovanja. Osrednji del dogodka bo
okrogla miza, na kateri bodo svoje dosedanje izkušnje izmenjali predstavniki gradbenih
podjetij, občin in ministrstva, zato vas vabimo, da se v perečo debato vključite tudi vi s
svojimi izkušnjami, dilemami, predlogi in rešitvami. Več informacij tukaj!
15.,16.10. / RAZNOLIKOST V ZAPOSLOVANJU
Društvo ŠKUC, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije
vabi na mednarodno konferenco o ne‐diskriminacijskih načelih v EU z naslovom Krepitev
socialnega dialoga o upravljanju raznolikosti v zaposlovanju. Konferenca bo 15. in 16.
oktobra 2009 v City Hotelu, Ljubljana. Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk, njen gostitelj pa župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. Na
konferenci bodo obravnavali številne teme, med drugim vsebine, ki se bodo nanašale na
vlogo nevladnih organizacij, sindikalnih združenj in združenj delodajalcev. Konferenca bo
priložnost za pogovor o tem, kako lahko nevladne organizacije, socialni partnerji, Evropska
unija in nacionalne vlade sodelujejo pri oblikovanju takšnih politik, ki bodo določale proti‐
diskriminacijske ukrepe v zaposlovanju. Več informacij v osnutku programa in prijavnici.
15.10. / KONFERENCA ELECTRA
Županje in župane slovenskih občin vljudno vabimo na mednarodno konferenco Electra, v
organizaciji Zbornice elektronske in elektroindustrije GZS, evropskega industrijskega
združenja ORGALIME in evropske standardizacije CENELEC, ki bo potekala dne 15.
8
Tedenske novice SOS / 28.09.‐02.10.2009
Št. 34

oktobra 2009, od 9.00 do 16.00 ure, v dvorani A poslovne stavbe GZS, Dimičeva 13,
Ljubljana. Konferenca Electra želi v regionalnem okolju promovirati predloge ukrepov
»Pobude Electra«, katerih cilj je zagotoviti rast, nove trge in delovna mesta. Na konferenci
bodo predstavljene tudi možnosti na konkretnih primerih dobrih praks uporabe tehnologij.
Vabilo s programom in prijavnico za več informacij najdete tukaj.
21.10. / DOBRE PRAKSE V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI
Ministrstvo za javno upravo organizira že deveto konferenco s področja kakovosti in
poslovne odličnosti na temo Dobre prakse v slovenski javni upravi 2009. Konferenca bo 21.
oktobra 2009, z začetkom ob 9.00 uri v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju. Na
konferenci bodo predstavljeni posamezni primeri dobrih praks v slovenski javni upravi kot
tudi strateške usmeritve za nadaljnjo delovanje na področju kakovosti, skupaj s projekti, s
katerimi se želi doseči še višjo kakovost slovenske javne uprave. Udeležba je brezplačna,
vendar je število udeležencev omejeno, zato bo Ministrstvo za javno upravo prijave
potrjevalo. Dodatne informacije! Vljudno vabljeni!
22.10. / UKINITEV SREDSTEV V UPRAVLJANJU
Skupnost občin Slovenije je občinam obljubila organizacijo seminarja na temo ukinitve
sredstev v upravljanju. V kolikor ne bi prišlo do nepredvidljivih dogodkov, je s predstavniki
Ministrstva za finance dogovorjeno, da bo seminar izveden dne 22.10.2009. Uradna vabila
bodo posredovana tekom naslednjega tedna.
POVPRAŠEVANJE OBČIN
OBČINSKE TURISTIČNO INFORMATIVNE PISARNE
Občina Sveta Ana se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri poizvedbi, kako imajo druge
občine urejene TIC‐e. Občina Sveta Ana ima urejeno turistično informativno pisarno s
prodajo lokalnih spominkov. Želeli bi, da bi v okviru občinske uprave, ki ima za področje
turizma zaposleno delavko potekala prodaja spominkov in organiziranje ter vodenje izletov.
Predvsem ne vedo ali lahko izdajajo račune ali bi morali biti drugače organizirani. Vljudno
vas prosimo za odgovore na e‐naslov sasa@skupnostobcin.si in kontaktne podatke o osebah,
ki bi bile pripravljene izkušnje deliti s kolegi iz Svete Ane. Občinam, ki so se že odzvale
prošnji za pomoč se za poslane odgovore zahvaljujemo. Objavljeni so na spletni strani SOS v
rubriki Sodelovanje občin, ki z registracijo dostopen vsem zaposlenim v občinah članicah
SOS. (SK)
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46. SEJA VLADE RS, 29.09.2009
PRORAČUN 2010 IN 2011
Vlada RS je na proračunski seji sprejela Proračunski memorandum za leti 2010 in 2011 in
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011. Skladno z 28. členom Zakona o
javnih financah mora vlada do 1. oktobra predložiti predlog proračuna za leto 2010 in
predlog proračuna za leto 2011 z vsemi potrebnimi dokumenti, ki jih je potrebno predložiti
Državnemu zboru. Osnovo za pripravo predloga proračuna za leto 2010 in predloga
proračuna za leto 2011 predstavlja jesenska napoved UMAR iz septembra 2009.
Proračun za leti 2010 in 2011 je protikrizni proračun, ki je še vedno tudi varčevalno
naravnan. Proračunski primanjkljaj ostaja na ravni iz leta 2009, in sicer bo proračunski
primanjkljaj:
• v letu 2010 1,8 mrd EUR ali 5% BDP‐ja,
• v letu 2011 pa 1,6 mrd EUR ali 4,1% BDP‐ja,
ob upoštevanju novih ocen rasti/padca BDP‐ja, ki jih je napovedal UMAR‐v svojih zadnjih
jesenskih napovedih.. (Vir: Vlada RS)
ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 2010 IN 2011
Vlada RS je na redni proračunski seji sprejela predlog Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo
omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Zakon sledi vsebinskim
okvirom Zakona o javnih financah poleg tega pa zajema tudi vsebine, za katere tako določajo
posebni zakoni. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih
principov, saj so ta opredeljena v Zakonu o javnih financah. Tem načelom predlog zakona
tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo postavlja ZJF. Predlagani zakon
vsebuje vse vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva ZJF. V skladu z
navedenim določa obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države, ter obseg zadolžitve
javnega sektorja na ravni države v posameznem letu. Ureja tudi posebna pooblastila vladi in
ministrstvu, pristojnemu za finance, za izvrševanje proračuna za leti 2010 in 2011. V tem
okviru so določena različna pooblastila, pomembna predvsem za zadolževanje Vlade v
okviru fiskalnega stabilizatorja. Predlagani zakon določa tudi obseg obveznosti, ki jih lahko
uporabniki prevzemajo v tekočem letu in ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, prav
tako pa tudi druge vsebine, za katere ZJF in drugi zakoni predvidevajo, da morajo biti
urejeni v letnem zakonu. (Vir: Vlada RS)
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH
Vlada RS je na redni proračunski seji zaradi gospodarske krize sprejela predlog Zakona o
interventnih ukrepih. Cilj zakona je v čim krajšem času in v čim večji meri zmanjšati tveganje
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za stabilnost javnih financ v obdobju finančne krize, predlagani ukrepi pa bodo omilili
pritisk na povečanje javnofinančnega primanjkljaja.
S tem zakonom se predlagajo ukrepi, ki bodo kratkoročno pripomogli k zmanjšanju tveganja
za stabilnost javnih financ, dolgoročno pa bo potrebno spremeniti predvsem pokojninski in
zdravstveni sistem ter delovanje javnega sektorja. Predlog zakona je začasne narave in velja
za leto 2010. S predlogom tega zakona se v letu 2010 določa neuporaba Zakona o
usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
Nadalje zakon posega na področje usklajevanja pokojnin. Zagotavljanje razlike med izdatki
za pokojnine in vplačanimi prispevki predstavlja temeljito preoblikovanje izdatkov za druge
javne funkcije, ki jih financira država iz proračuna ali pa dodatno zadolževanje. Izogniti se
želi znatnemu povečanju javnofinančnega primanjkljaja zato je primerneje, da se v tem
zakonu določi uskladitev pokojnin v višini, ki upošteva 50 odstotno rast plač in ohranja
dodatek za rekreacijo oziroma enkratni letni dodatek na ravni leta 2009. Predlagani ukrep,
kot ukrep zaradi gospodarske krize, velja izključno za uskladitev pokojnin, denarnih
nadomestil in drugih denarnih prejemkov v letu 2010.
Ukrep predloga tega zakona pa prelaga v kasnejše obdobje tudi povišanje plač v javnem
sektorju, saj bi to predstavljalo precejšne tveganje pri zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti.
Pri tem je potrebno upoštevati, da so bili v preteklosti prihranki plač uporabljeni za
povečanje števila javnih uslužbencev in da so bila privarčevana sredstva že porabljena z
izplačilom prvih dveh četrtin odprave nesorazmerij. Za izplačilo drugih dveh četrtin bi bilo
torej potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V kolikor bi opravili plačna nesorazmerja v roku,
kot je določen v veljavnih predpisih, bi se v prihodnjem letu plače javnega sektorja povečale
za skoraj devet odstotkov, kar pa z vidika vzdržnosti javnih financ, ni sprejemljivo. Prav tako
takšno povečanje plač v javnem sektorju ni sprejemljivo v odnosu do gospodarstva. Poleg
navedenega predlog tega zakona ne omogoča usklajevanja plač in regresa za letni dopust v
letu 2010 v celotnem javnem sektorju, podaljšuje pa tudi ukrep neplačil od decembra leta
2009 do decembra leta 2010 za del plače iz naslova redne delovne uspešnosti. Prav tako
predlog tega zakona ohranja omejitve iz naslova povečanega obsega dela v obsegu 20
oziroma v primeru posebnih projektov največ 30 odstotkov osnovne plače. Ker pogajanja s
sindikati javnega sektorja še niso zaključena in je zaradi proračunske procedure zakon
potrebno vložiti skupaj s proračunoma, bo po dogovoru s sindikati besedilo zakona v zvezi s
plačami javnega sektorja prilagojeno dogovoru s sindikati.
Predlog interventnega zakona prelaga tudi uveljavitev določbe Zakona o vrtcih, ki določa, da
se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki
je dopolnil starost treh let, v višini 50% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot
plačilo za vrtec. S 1. januarjem 2010 bi bilo tako potrebno v skladu s tem zakonom
zagotoviti sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroke, ki so dopolnili starost petih let,
kar v proračunu pomeni 13.000.000 evrov izdatkov. Ker v tem času sredstev za ta namen v
proračunu ni mogoče zagotoviti, predlog interventnega zakona podaljšuje rok za uveljavitev
te določbe na 1.1.2011. (Vir: Vlada RS).
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NOVIČKE DRUGIH
KAKO DO PRAVIČNEJŠEGA RAZVOJA V PROSTORU?
Kako prostorsko načrtujemo v Sloveniji? Kako je z odgovornostjo za slabe in napačne
razvojne odločitve? Koliko so v razvojnih načrtih vključeni prebivalci, najemniki stanovanj,
otroci in starejši? Je ozaveščena lastnina opravičila velika pričakovanja glede odgovorne
rabe, vzdrževanja in prenove? Kako se nove ideje o vključujočem in predvsem mnogo bolj
zavezujočem načrtovanju razvoja ujemajo s slovenskimi trendi v urejanju prostora? Marsikaj
kar danes priporočajo mednarodne organizacije in stroka iz držav zrelega kapitalizma je
Slovenija poznala, učila in prakticirala še pred dvema desetletjema. Kje pa smo danes in kaj
se nam obeta v prihodnje? O teh in podobnih vprašanjih bo tekla beseda z uglednimi gosti
okrogle mize, ki jo ob svetovnem dnevu habitata 05. oktobra 2009 ob 14.00 v Cankarjevem
domu organizira Inštitut za politike prostora. Vabilo. (vir: Trajekt)
POROČILO O SLOVENSKEM NEPREMIČNINSKEM TRGU
Geodetska uprava RS je v okviru javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin objavila
poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2009. Poročilo temelji na
prečiščenih podatkih evidence trga nepremičnin. Evidenca trga nepremičnin (ETN) je
večnamenska, javna zbirka podatkov o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z
nepremičninami, ki jo vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS. Poročilo je dostopno na
spletnem prostorskem portalu Geodetske uprave in na spletni strani javnega vpogleda v
Evidenco trga nepremičnin. (Služba za odnose z javnostmi, MOP)
OKNO – ODPRTA KODA ZA NVO
Obveščamo vas, da je na video portalu Studia 12 objavljen prispevek s tiskovne konference
OKNO – ODPRTA KODA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (Podpora informatizaciji
nevladnih organizacij v Sloveniji – eVključevanje). Prispevek je dostopen na tej spletni
povezavi. V video prispevku so predstavljene naslednje vsebine:
1. Pomen informacijsko‐komunikacijskih tehnologij (IKT) za uresničevanje poslanstva
nevladnega sektorja v Sloveniji.
2. Programski paket OKNO – Odprta koda za nevladne organizacije.
3. Rezultati analize stanja in potreb nevladnih organizacij na področju IKT.
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4. Aktivnosti vzpostavljanja mreže nevladnih organizacij na področju informacijske družbe.
Programskega
paket
OKNO
je
prosto
dostopen
na
spletni
povezavi
http://www.coks.si/index.php5/OKNO. Tiskovno konferenco so organizirali Zavod PIP –
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja (www.nevladna.org), Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije (www.cnvos.si), Center
odprte kode Slovenije (www.coks.si) in Inštitut za elektronsko participacijo (www.inepa.si).
Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je pridruženi član vseevropske mreže na
področju eParticipacije (PEP‐NET). Med drugimi je sodeloval z mrežo TechSoup Global pri
vzpostaviti in lokalizaciji donatorske sheme za programsko opremo za nevladne organizacije
v Sloveniji.
PREPREČEVANJE MLADOSTNIŠKEGA NASILJA
Na letošnji konferenci ʺWays of Implememting the EU Directives on Violence against
Women, Children and Youth: Good Practices and Recommnedationsʺ je Živa Humer iz
Mirovnega inštituta predstavila projekt PeerThink –promocija intersekcionalnega pristopa
pri preventivnem delu proti mladostniškem nasilju (EU Daphne program, 2007‐2009). S
projektom PeerThink (http://www.peerthink.eu) so razvili podlago za socialno delo,
izobraževanje in preprečevanje nasilja z mladimi, ki sistematično odraža socialne kategorije
kot so spol, družbeni razred, rasa in etničnost, spolna usmerjenost, starost ipd. Priročnik za
strokovnjake in strokovnjakinje, svetovalke in svetovalce, ki delajo z mladimi na področju
preprečevanja nasilja med mladimi in opolnomočenju mladih pri razvijanju nenasilnih oblik
sobivanja je dosegljiv na spletu. Priročnik nudi seznam metod za intersekcionalno
preprecevanje nasilja; Module za individualno izobraževanje strokovnjakov, ki želijo
razmisliti o lastnih dominantnih strukturah in pozicijah; Snov za izvajanje
intersekcionalnega pristopa pri svojem delu; Orodja za analize v organizacijah in
izobraževalnih ustanovah; Primere dobrih praks. V slovenskem jeziku je sedaj dostopen na:
http://www.peerthink.eu/peerthink/images/stories/090811_manual_slowenian_sb.pdf .
EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV GREDO V VIŠAVE
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so bili izpusti toplogrednih plinov v letu
2007 20.722 Gg (= 1000 ton) v ekvivalentih CO2, kar je 1,9 % nad izhodiščnim letom (1986).
Največ teh plinov izpušča v okolje področje energetika, v katero je zajeta poraba goriv pri
proizvodnji energije, v predelovalni industriji in gradbeništvu, prometu in drugih sektorjih;
v letu 2007 je to področje ponovno prispevalo 81 % vseh emisij; sledila so mu področja
kmetijstvo z 10 %, industrijski procesi s 6 % in odpadki s 3 %. Izpusti toplogrednih plinov so
se tako v letu 2007 glede na leto 2006 povečali za 0.7%. Največji prispevek ima ogljikov
dioksid [CO2] (82,0 %), ki nastaja predvsem pri zgorevanju goriv, sledita metan [CH4]
(10,5 %) in N2O (6,3 %), ki večinoma nastajata v kmetijstvu in na odlagališčih odpadkov ter
emisije fluoriranih ogljikovodikov (HFC), perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in žveplovega
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heksafluorida (SF6), ki pa so zelo majhne (1,2 %), vendar so zaradi njihovega visokega
toplogrednega učinka izredno pomembne. (vir: Statistični urad RS)
SELITVE V SLOVENIJI
V letu 2008 se je v Slovenijo priselilo 30.693 prebivalcev, v tujino se jih je odselilo
12.109, znotraj Slovenije jih je spremenilo naselje prebivališča 106.248. Selitveni prirast je v
letu 2008 znašal 18.584 oz. 9,2 osebe na 1000 prebivalcev. V Sloveniji je selitveni prirast v
obdobju 1999–2004 letno v povprečju znašal okoli 1,3 osebe na 1000 prebivalcev. Po vstopu
Slovenije v EU so se njegove vrednosti v prvih dveh letih v primerjavi z leti pred tem
povečale za več kot dvakrat, v zadnjih dveh letih pa za več kot šestkrat. Sicer je bil selitveni
prirast od leta 2000 dalje pozitiven le zaradi priselitev tujcev. Selitveni prirast državljanov
Slovenije pa je bil vse to obdobje negativen. V letu 2008 smo imeli v Sloveniji najbolj
negativen selitveni prirast slovenskih državljanov v zadnjih devetih letih (znašal je 2.135
državljanov Slovenije). Od leta 2000 so najštevilnejši selitveni tokovi državljanov Slovenije z
Nemčijo. Tudi v letu 2008 je bilo med k nam priseljenimi tujimi državljani največ državljanov
Bosne in Hercegovine (in sicer 13.000 oz. 46 % med vsemi k nam priseljenimi tujci). V letu
2008 je bil med k nam priseljenimi tujci, državljani drugih držav članic EU, vsak četrti
državljan Bolgarije, sledili so državljani Italije (298) in Nemčije (250). Tudi v letu 2008 je bilo
med v Slovenijo priseljenimi tujimi državljani največ moških, in sicer 80 % vseh priseljenih
tujcev. Povprečna starost priseljenega tujca v letu 2008 je bila nekaj manj kot 33 let. (Vir:
Statistični urad RS, JV)
PRESELJEVANJE V SLOVENIJI
Po novi definiciji prebivalstva upoštevamo pri državljankah in

državljanih Slovenije

registrirane selitve na stalni naslov, njihove prijave začasnega prebivališča in »statistične
selitve«, potrebne zaradi priprave podatkov skladno z definicijo prebivalstva Slovenije,
veljavno od leta 2008. V 2008 je naselje prebivališča znotraj Slovenije spremenilo 5 %
prebivalstva. Državljani in državljanke

Republike Slovenije so v letu 2008 na območju

države prijavili nekaj več kot 102.000 sprememb prebivališča. Ti so se v največjem številu
odseljevali v drugo občino (takih notranjih selitev ljudi v Slovenije je bilo 82 %), preostalo so
bile selitve v drugo naselje v isti občini. Tuji državljani in državljanke v Sloveniji so v
primerjavi z državljani in državljankami Slovenije bolj mobilna skupina prebivalstva. V letu
2008 je zamenjalo naselje svojega prebivališča 7 % vseh tujcev v Sloveniji. Znotraj Slovenije se
seli predvsem mlado prebivalstvo. V letu 2008 je bilo med notranjimi selivci 54 % oseb starih
15–34 let. (Vir: Statistični urad RS, JV)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

JAVNI POZIV ‐ KISPLATFORM PROJECT
Predmet razpisa: Financiranje 4 regionalnih srečanj v januarju in februarju 2010, kjer se bodo
predstavila lokalna podjetja. Cilji so promocija inovacij ter predstavitev aktivnosti regij, ki so
usmerjene v znanje.
Upravičenci: združenja, lokalne in regionalne oblasti, univerze, srednja in mala podjetja.
Pogoj je vključenost predstavnikov vsaj dveh regij v dveh upravičenih državah EU.
Upravičeni stroški: stroški priprave, organizacije in izvedbe srečanj.
Rok za oddajo: do 30. 11. 2009. Več info TUKAJ.
JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
Drugi javni razpis za sofinanciranje javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega
sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013
Predmet razpisa: sofinanciranje investicij v izgradnjo, prenovo, rekonstrukcijo, celostno
revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin.
Upravičenci: občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture.
Upravičeni stroški:
‐ Stroški informativnih tabel,
‐ stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne
infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije,
strojne in elektro instalacije, opremo, požarno varnost, varstvo pri delu …),
‐ stroški nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta,
‐ stroški nabave in restavriranja opreme,
‐ stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno‐ obrtniških
instalacijskih del, vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo,
‐ stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih ureditev,
‐ stroški nadzora nad gradnjo objektov.
Višina sofinanciranja: do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov.
Rok za objavo: 5. 10. 2009. Več info TUKAJ.
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NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
GRADIVA REGIJSKIH PREDSTAVITEV EZD IN MVA
Objavljena so gradiva z regijskih predstavitev, ki jih je informacijska pisarna EZD izvedla v
začetku meseca septembra. Ogledate si lahko tudi predstavitve programov ter primere
uspešnih projektov, ki so jih v okviru EZD predstavile občine Škofja Loka, Ig, Ptuj, Žalec,
Krško, Zavod za turizem Celeia ter Društvo za razvijanje prostovoljnega dela iz Novega
mesta. Gradiva najdete na http://www.ezd.si/pomoc/predstavitve‐programa/, primere
uspešnih projektov si je mogoče ogledati tudi v Galeriji projektov na spletni strani
http://www.ezd.si/ogledalo/galerija‐projektov/. (AJ)
KAKO PRIDOBITI EVROPSKA SREDSTVA
Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Urad vlade za komuniciranje v
izvedbi Centra Evropa v okviru evropskega tedna regij in mest vabita na brezplačne
delavnice na temo pridobivanja evropskih sredstev. Delavnice so namenjene občinam
in nevladnim organizacijam, potekale pa bodo od 5. do 7. oktobra v Centru Evropa v
Ljubljani. Več informacij o delavnicah je na voljo na spletni strani http://www.ezd.si/. (AJ)
RAZPIS ZA STRUKTURNO POMOČ
Razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam in možganskim trustom na področju
evropskih javnih politik ter nevladnim in drugim organizacijam, ki delujejo v okviru civilne
družbe na evropski ravni in ki si prizadevajo za cilje v splošnem evropskem interesu. Tem
organizacijam je omogočena strukturna pomoč oziroma dotacija za poslovanje, kar pomeni
finančno podporo za del operativnih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju rednih dejavnosti
organizacije. Rok za prijavo je 15. oktober 2009. Besedilo razpisa je dostopno na spletni
strani,kjer so objavljeni tudi prijavni obrazci: povezava. (AJ)
PROJEKTI EZD V SLOVENIJI
Občina Krško je med 15. in 19. julijem gostila srečanje prebivalcev partnerskih mest na temo
»Moč energije nas zbližuje«, v okviru katerega so občino obiskali predstavniki partnerskega
mesta Cernavoda iz Romunije.Več o projektu lahko preberete v gradivih z regijskih
predstavitev ter na spletni strani Občine Krško. (AJ)
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MEDNARODNE NOVIČKE
5. OKTOBER SVETOVNI DAN HABITATA
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1985 razglasila prvi ponedeljek v oktobru za
Svetovni dan habitata. Letos bo ta potekal 5. oktobra, osrednja tema praznovanja nosi slogan
ʹʹNačrtovanje naše urbane prihodnostiʹʹ, odvijalo pa se bo v Washingtonu (ZDA). Z izbrano
tematiko želijo Združeni narodi okrepiti zavedanje o nujnosti prilagoditev na področju
urbanega načrtovanja, saj k temu terjajo podnebne spremembe, usihanje energetskih in
drugih virov, rast prebivalstva ter ekonomska nestabilnost. Svetovni dan habitata je
posvečen osvetlitvi vloge mest in naselij ter spodbujanju razumevanja vprašanj, povezanih z
urbanim razvojem. Prav zato bi moralo postati ukrepanje na urbanem načrtovanju in urbana
politika prioritetna tema politik na državni in lokalni ravni ter civilni družbi. Ministrstvo za
okolje in prostor bo ta dan obeležilo s promocijskimi aktivnostmi, v sodelovanju z društvi,
nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi ter drugimi
organizacijami. Kontaktni osebi na MOP: Jelena Torbica (jelena.torbica(at)gov.si, tel.: 01/478
7051) in Blanka Bartol (blanka.bartol(at)gov.si, tel.: 01/478 7054). Več informacij o Svetovnem
dnevu

Habitata

je

na

voljo

na

spletnem

naslovu:

www.unhabitat.org/categories.asp?catid=588 . (vir:MOP)
OKTOBRSKO PLENARNO ZASEDANJE
Plenarno zasedanje Odbora regij, ki bo potekalo od 5. do 7. oktobra 2009, vzporedno z dnevi
odprtih vrat (Open Days), evropskim tednom regij in mest, bo odražalo aktualno dogajanje
na institucionalni in politični ravni v EU. Ponovno izvoljeni predsednik Evropske komisije,
José Manuel Barroso, in predsednik Evropskega parlamenta, Jerzy Buzek, sta se namreč
odzvala povabilu in bosta sodelovala na otvoritvenem sestanku. Da bi opozorili na svetovno
razsežnost tega problema, je OR povabil Elizabeth Kautz, podpredsednico konference
županov ZDA, ki bo predstavila dejavnosti izvoljenih predstavnikov na drugi strani
Atlantika in možnosti za njihovo sodelovanje z evropskimi v boju proti podnebnim
spremembam. Na zasedanju pa bodo obravnavali še podnebne spremembe, strategijo za
Donavo in številne druge. Iz SOS se bodo tokratnega plenarnega zasedanja udeležili Tone
Smolnikar, Irena Majcen, Jasmina Vidmar in Branko Ledinek. (JV)
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NETRANSPARENTNOST BANČNEGA POSLOVANJA
Evropska komisija kritizira nepregledne bančne pristojbine, saj je način, kako banke
obveščajo svoje stranke, pogosto problematičen. Ali gre to za težko razumljive informacije,
težave pri svetovanju, pa tudi nizka stopnja zamenjave bank povzročajo mnoge težave. Tako
stranke skoraj ne morejo vedeti, koliko plačujejo in ne morejo primerjati različnih ponudb, ko
gre za poslovanje s tekočim računom. Najdražji so bančni računi v državah Franciji, Avstriji,
Italiji in Španiji. V teh državah so računi tudi izjemno ne transparentni. V letih 2007 do 2008
je samo 9 odstotkov potrošnikov EU zamenjalo svoj tekoči račun.
KOMISIJA ZA OKREPITEV FINAČNEGA NADZORA
Evropska komisija je sprejela pomemben paket osnutkov zakonodajnih aktov, s katerimi bo
znatno okrepila nadzor nad finančnim sektorjem v Evropi. Tako bi se naj povečalo
sodelovanje z namenom, da bi se trajno zagotovila finančna stabilnost po vsej Evropi, da bi
se dosledno uporabljala in izvrševala enaka osnovna tehnična previla, prepoznala tveganja v
sistemu v zgodnji fazi ter da bi bili sposobni skupaj učinkoviteje ukrepati v izrednih
razmerah. V te namene bo ustanovljen nov Evropski organ za sistemska tveganja (ESRB).
Odkrival bo tveganja za celotni finančni sistem ter zgodaj opozarjal na le‐ta. Prav tako bo
vzpostavljen evropski sistem finančnih nadzornikov (ESFS), sestavljen iz nadzornikov in treh
novih evropskih nadzornih organov.
ZA BOLJ ODGOVORNO UPRAVLJANJE Z INTERNETOM
ICANN, glavni odgovorni organ za upravljanje z imeni internetnih domen, postal bolj odprt
in bolj odgovoren do milijard uporabnikov interneta po vsem svetu. Od 30. septembra naprej
delovanja „internetnega organa za dodeljevanje imen in številk“ (ICANN – Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) s sedežem v ZDA ne bo več enostransko
nadzorovalo Ministrstvo za trgovino (Department of Commerce) ZDA, ampak neodvisni
nadzorni odbori, ki jih imenujeta vladni svetovalni odbor (GAC – Governmental Advisory
Committee) organa ICANN in sam organ ICANN ob sodelovanju vlad po vsem svetu. Od
leta 2005 je Evropska komisija že večkrat pozvala k reformi upravljanja ključnih globalnih
internetnih virov. To je potrebno za doseganje pomembnih ciljev javne politike, kot sta
svoboda izražanja in omogočanje stabilnih poslovnih transakcij prek interneta. Evropska
komisija je močno zavezana k spremljanju in podpiranju izvajanja danes napovedanih
reform,

v

tesnem

sodelovanju

s

27

državami

članicami
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EU.

Več

na:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/text/message_20090504.pdf

(Vir:

obvestila za javnost EU, JV)
ZA PRIJAZNEJŠI MESTNI PROMET
Evropska komisija je sprejela celosten akcijski načrt o mobilnosti v mestih. V akcijskem
načrtu predlaga dvajset konkretnih ukrepov za pomoč lokalnim, regionalnim in nacionalnim
organom pri uresničevanju ciljev glede trajnostne mobilnosti v mestih. Akcijski načrt je
nadaljevanje zelene knjige o mobilnosti v mestih, ki je bila sprejeta 25. septembra 2007.
Razprava, ki je sledila sprejetju zelene knjige, je potrdila dodano vrednost ukrepanja na ravni
EU na področju mobilnosti v mestih ob hkratnem upoštevanju nacionalnih, regionalnih in
lokalnih pristojnosti. Zastoji v mestih, prometne nesreče, onesnaževanje zraka in poraba
energije negativno vplivajo na evropsko gospodarstvo in dobro počutje vseh evropskih
državljanov. Več kot 70 % prebivalcev EU živi v mestnem okolju in približno 85 % BDP EU je
ustvarjenega prav v mestih. Mestni promet ustvarja okoli 40 % emisij CO2 in 70 % emisij
drugih onesnaževal, ki nastajajo zaradi cestnega prometa. Poleg tega se vsaka tretja
prometna nesreča s smrtnim izidom zgodi na območju mest. Soočanje s temi izzivi bo
omogočilo tudi reševanje težav državljank in državljanov. Devet od desetih državljank in
državljanov EU meni, da je treba na območju, kjer živijo, izboljšati stanje v prometu. Za
uspešno celovito strategijo EU je bistveno tudi, da vključuje boj proti podnebnim
spremembam ter spodbuja gospodarsko rast in trajnostni razvoj. (Vir: Objave za javnost EU,
JV)
EVROPSKA KOMISIJA POSTAJA VSE BOLJ EKOLOŠKA
Boj proti globalnim podnebnim spremembam in skrb za boljši jutri je prevzel tudi Evropsko
komisijo. Ta je z veliko zaposlenimi lahko dober vzgled, saj se je na podlagi uspešnega
pilotnega projekta, ki se je začel leta 2001, sedaj še odločila, da svoj sistem ravnanja z
odpadki razširi na vse svoje dejavnosti in stavbe tako v Bruslju kot tudi Luxembourgu. Ta
sistem, v katerem so opredeljeni in ovrednoteni okoljski vidiki dejavnosti Komisije, prinaša
nenehne izboljšave na področjih, kot so večja energetska učinkovitost, optimalna raba
naravnih virov in zmanjšanje emisij CO₂. (AJ)
VRAČANJE SREDSTEV ZA KMETIJSTVO
Evropska komisija je sprejela odločbo, da morajo države članice vrniti skupno 214,6 milijona
EUR za kmetijstvo namenjenega denarja EU, ki so ga neupravičeno porabile. Razlog za
vrnitev denarja v proračun Skupnosti je neskladnost s pravili EU ali neustrezni postopki
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nadzora nad kmetijskimi izdatki. Države članice so odgovorne za izplačilo in preverjanje
izdatkov skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, da države članice
sredstva pravilno porabijo. V skladu s to nedavno odločbo se povračilo sredstev zahteva od
Avstrije, Belgije, Češke republike, Nemčije, Španije, Finske, Francije, Velike Britanije, Grčije,
Madžarske, Irske, Italije, Litve, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugalske in Slovenije.
Podrobnejše podatke o tem, kako deluje sistem potrjevanja letnih obračunov, je mogoče
dobiti v dokumentu MEMO/06/178 in na informativnem listu „Pametno upravljanje
kmetijskega
proračuna“,
ki
je
na
voljo
na:
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf. (Vir: Obvestila za javnost EU,
JV)
POJEJ, POPIJ, POMIGAJ!
Pod sloganom „Pojej, popij, pomigaj“ bodo po sedmih evropskih državah potovale tri
potujoče razstave z izobraževalnimi dejavnostmi in igrami, v katerih bodo otroci lahko
sodelovali in s katero želijo poudariti pomen zdravega načina prehranjevanja. Poleg tega je
Evropska komisija vzpostavila interaktivno spletno stran ter organizirala razna tekmovanja
in druge prireditve, katerih skupni cilj je izboljšati prehranjevalne navade otrok. Kampanja
za zdravo prehrano bo potekala hkrati s sistemom razdeljevanja sadja v šolah EU in
programom ʹmleko za šoleʹ – pomembnima pobudama za bolj uravnoteženo prehrano in
spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad otrok. Več informacij: Spletna stran kampanje o
okusnih prijateljih: http://ec.europa.eu/agriculture/tasty‐bunch/. (Vir: objave za javnost EU,
JV)
IRCI DRUGIČ O LIZBONSKI POGODBI
Irski volivci bodo danes (petek) že drugič na referendumu odločali o potrditvi Lizbonske
pogodbe. Prvič, junija 2008, je večina ljudi glasovala proti. Irska je edina članica Evropske
unije, ki se o Lizbonski pogodbi odloča na referendumu. Lizbonsko pogodbo so voditelji EU
podpisali 13. decembra 2007 na vrhu v Lizboni. Lizbonska pogodba spreminja sedanji
pogodbi o Evropski uniji in Evropski skupnosti, vendar ju ne nadomešča. Evropska unija bo
z njo dobila potrebni pravni okvir in orodja za spopadanje s prihodnjimi izzivi in za
uresničevanje zahtev državljanov.
1. Demokratičnejša in preglednejša Evropa – večja vloga Evropskega parlamenta in
nacionalnih parlamentov, več možnosti za izražanje mnenja državljanov in boljši
pregled nad pristojnostmi na evropski in nacionalni ravni.
2. Učinkovitejša Evropa – poenostavljene metode dela in pravila glasovanja,
racionalizirane in sodobne institucije za Evropsko unijo s 27 članicami ter boljša
usposobljenost za ukrepanje na prednostnih področjih današnje Unije.
20
Tedenske novice SOS / 28.09.‐02.10.2009
Št. 34

3. Evropa pravic in vrednot, svobode, solidarnosti in varnosti – uveljavitev vrednot
Evropske unije, vključitev Listine temeljnih pravic v evropsko primarno zakonodajo,
novi mehanizmi solidarnosti ter več varnosti za evropske državljane.
4. Vloga Evrope na svetovnem prizorišču – združitev zunanjepolitičnih orodij
Evropske unije pri oblikovanju in odločanju o novih politikah. Lizbonska pogodba bo
omogočila enoten nastop Evropske unije v odnosih s partnerji po svetu. Evropsko
ekonomsko, humanitarno, politično in diplomatsko moč in vpliv izkoristi za
uveljavitev evropskih interesov in vrednot v svetu, pri tem pa v zunanjih odnosih
spoštuje posamezne interese držav članic.
Do danes je Lizbonsko pogodbo ratificiralo 24 članic EU. Pogodbe še niso podpisale Irska,
Češka in Poljska. Od tega bo Irska referendum izpeljala danes, Češki parlament in Poljski
parlament sta pogodbo že podpisala, tako da se čaka še na podpis predsednikov držav. Več
o Lizbonski pogodbi si lahko preberete tukaj. (vir: EP, MM)
STOCKHOLMSKI PROGRAM
V Evropski uniji je 27 različnih pravosodnih sistemov in sistemov organizacije policije, kar
otežuje sodelovanje med pristojnimi organi pri soočanju s skupnimi izzivi na tem področju.
Prizadevanja za krepitev usklajenosti delovanja potekajo že deset let, od programa iz
Tampereja, sprejetega leta 1999. Stockholmski program predstavlja eno glavnih prioritet
Švedskega predsedovanja Svetu EU. Program obravnava nove politike s področja pravosodja
in notranjih zadev za obdobje 2010 do 2014. Stockholmski program vključuje ukrepe EU na
področju državljanstva, pravice, varnosti, azila in priseljevanja. Osredotočen je na štiri
glavne prednostne naloge, na podlagi katerih bodo opredeljeni konkretni predlogi, kako
državljanom približati prednosti, ki jim jih prinaša evropsko območje svobode, varnosti in
pravice: spodbujanje pravic državljanov, poenostavitev življenja državljanov, zaščita
državljanov, spodbujanje bolj vključujoče družbe za državljana. (vir:EP)
REGIJE IN MESTA NA POTI DO KØBENHAVNA
Oktobrsko plenarno zasedanje Odbora regij poteka v času vsakoletnega dogodka OPEN
DAYS – evropskega tedna regij in mest, ki je največji dogodek na področju regionalne
politike v EU in ga skupaj organizirata OR in GD Evropske komisije za regionalno politiko.
Na tokratnih že sedmih dnevih odprtih vrat bo organiziranih več kot 200 delavnic in
prireditev v povezavi s štirimi glavnimi temami: inovacijami, teritorialno kohezijo,
prihodnostjo kohezijske politike ter vlogo lokalnih in regionalnih skupnosti v boju proti
podnebnim spremembam. Mnenje poročevalca Jensena bo hkrati podlaga za glavno
sporočilo OR pred decembrskimi pogajanji OZN v Københavnu, v zvezi s katerimi pa bo
med plenarnim zasedanjem potekala tudi obsežna razprava o odzivu lokalnih in regionalnih
skupnosti na podnebne spremembe. Med glavnimi udeleženci razprave bosta članica OR in
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podžupanja Københavna Mona Heiberg, ki bo spregovorila o tem, kako se njeno mesto
pripravlja na organizacijo konference OZN o podnebnih spremembah, in Elizabeth B. Kautz,
podpredsednica konference županov ZDA, ki bo pojasnila, kako so se ameriški politiki na
lokalni ravni stvari vzeli v svoje roke, ko uradni Washington ni podpisal prejšnje deklaracije
OZN o podnebnih spremembah (Kjotski protokol). Ga. Kautz se bo sestala tudi s
predsednikom OR, Lucom Van den Brandejem, in evropskim komisarjem za energijo,
Andrisom Piebalgsom, da bi dosegli večjo usklajenost med konferenco županov ZDA in
njenimi evropskimi partnerji še pred pogajanji v Københavnu. V času plenarnega zasedanja
in Dnevih odprtih vrat organizirajo Skupnost občin Slovenije, MO Maribor in Slovensko
gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) obisk dveh delavnic na Dnevih odprtih vrat
(kateri organizirata MOM in SBRA) ter kosilo s predstavniki MO Maribor, slovensko
delegacijo v Odboru regij ter slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu. (vir: OR, MM)
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