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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
OBVESTILO OBČINAM – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je objavila Prispevek
Informacijskega pooblaščenca k pripravi Navodil za občine glede obdelave osebnih
podatkov v vsebinah pripomb na občinske prostorske načrte ‐ Obdelava osebnih podatkov
pripombodajalcev in drugih posameznikov in objava na krajevno običajen način ter v
svetovnem spletuʺ. Navodila si lahko preberete tukaj. (AJ)
ODPOVEDAN POSVET USTVARJALNO OKOLJE
Skupnost občin Slovenije in občina Dravograd obveščata, da je posvet z naslovom
Ustvarjalno okolje – kakovost življenja, ki bi naj bi v petek 9. oktobra 2009 v Otiškem vrhu, iz
objektivnih razlogov odpovedan. Hvala za razumevanje.
PODATKI O DOHODKIH ZA LETO 2008
Na Davčni upravi RS je v torek, 6. oktobra potekal sestanek v zvezi z dopolnitvijo sistema za
pripravo in izmenjavo podatkov o obdavčljivih dohodkih v letu 2008 ter o potrebnih
aktivnostih in njihovih nosilcih. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica Skupnosti občin
Slovenije.
SPREMSTVO OTROK NA POTI V PRVI RAZRED
Zakon o osnovni šoli določa da imajo učenci 1. razreda pravico do brezplačnega prevoza ne
glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole (56. člen). Nadalje 91. člen
Zakona o varnosti cestnega prometa v petem in šestem odstavku določa:
“5) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v
nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice (v
nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice (v nadaljnjem besedilu: skrbniki) oziroma
rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred
osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez
spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.
(6) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, posvojitelji, skrbniki
oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s
prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.”
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Pojavlja se vprašanje kako je s potjo od doma do avtobusne postaje za prvošolce. Na
Ministrstvu za šolstvo in šport poudarjajo, da vsa dovoljenja staršev morajo biti pisna, saj gre
za rizično skupino otrok, ki mora biti deležna posebne pozornosti in pomoči vseh drugih
udeležencev v prometu. (SP)
PODROBNEJŠA

NAMENSKA

RABA

ZA

MNOŽIČNO

VRERDNOTENJE

NEPREMIČNIN
V mesecu avgustu 2009, so slovenske občine prejele dopis Ministrstva za okolje in prostor, št.
35351‐9/2009‐1, v katerem se jih opozarja na nekatere nekonsistentnosti in neustreznosti
podatkov o namenski rabi zemljišč za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin. Bistvo
problema je v tem, da so med stavbna zemljišča vključena tudi zemljišča, ki so sicer formalno
zazidljiva, sicer pa so obremenjena z mnogimi omejitvami ali pa sploh niso zazidljiva zaradi
ažurnosti veljavnih aktov. Ker podatki o namenski rabi zemljišč vplivajo na izračun
vrednosti nepremičnin, se lahko pričakuje večje število pripomb in pritožb na pravilnost
podatkov o namenski rabi zemljišč ob pripisu vrednosti posameznim nepremičninam. MOP
je pozval občine, da po potrebi preverijo oz. ponovno posredujejo podatke o namenski rabi
zemljišč Geodetski upravi. V zvezi s predmetno problematiko menimo, da bi po vseh
občinah morali biti uporabljeni enaki kriteriji za določitev zemljišč brez sestavin namenjenih
gradnji stavb, saj bo v nasprotnem primeru, ker si bo vsaka občina po svoje razlagala
pripravo podatkov, prišlo do prevelikih odstopanj, kar se pravzaprav, v skladu z s
predhodnimi ugotovitvami, že kaže.
Zato je SOS na MOP poslal pobudo, da MOP v najkrajšem možnem času poda jasna in
nedvoumna priporočila za pripravo podatkov namenske rabe za potrebe izvedbe
množičnega vrednotenja nepremičnin, saj je skupni cilj vseh ta, da bodo vse občine
pripravile podatke na podlagi »enega imenovalca« Prav tako menimo, da je postavljen rok
prekratek in bomo pri MOP zahtevali tudi podaljšanje roka. (SP)
MINUS 25 %
V sredo, 7. oktobra je potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo konferenca o
odpravi administrativnih ovir in zmanjševanju administrativnih bremen za 25% do leta
2012. Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič‐Krebs je uvodoma opozorila na pomen
jasnih, preprostih in razumljivih predpisov, saj je to pot do prijaznejše javne uprave. Hkrati
je predstavila aktivnosti ministrstva na področju izboljšanja zakonodajnega okolja. Ob
primerih dobre prakse je bila predstavljena tudi uporaba enotne metodologije za merjenje
administrativnih bremen. Ob vsem tem pa je ključno, da se javne uslužbence usposobi, saj
se bodo lahko le tako dosegli pričakovani rezultati. V ta namen se bodo v mesecu
novembru nadaljevala usposabljanja na posebnih delavnicah. Zmanjšanje administrativnih
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bremen je zaveza vseh držav članic, zato je vlada imenovala stalno medresorno delovno
skupino za področje priprave boljših predpisov. Ministrstvo za javno upravo je za izvedbo
projekta pridobilo finančna sredstva iz evropskega socialnega sklada. (MJU, AJ)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Ministrstvo za okolje in prostor je v obravnavo poslalo osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prosimo, da podate svoje pripombe
na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 19.10.2009. (SP)
Predlog uredbe.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
12.10. / DINAMIČNE REGIJE ZA SLOVENIJO
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.
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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
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.
14.,15.10. / LETNA KONFERENCA PROGRAMA JV EVROPA
14. in 15. oktobra bo v Sarajevu potekala letna konferenca transnacionalnega programa
Jugovzhodna Evropa z naslovom Spodbujanje razvoja s transnacionalnim sodelovanjem v
Jugozhodni Evropi (Advancing development through transnational cooperation in South
East Europe). Cilji konference so udeležencem predstaviti pregled možnosti teritorialnega
sodelovanja na območju Jugovzhodne Evrope, predstaviti in okrepiti vlogo programa
Jugovzhodna Evropa, informirati udeležence o finančni podpori, ki je na voljo v okviru
drugega razpisa programa Jugovzhodna Evropa, spodbuditi povezovanje in izmenjavo
najboljših praks ter krepiti sodelovanje med deležniki in drugimi vlagatelji na območju
Jugovzhodne Evrope. Več na spletni strani konference.
15.10./ 6. SEJA ODBORA ZA LOK. SAMOUPRAVO IN REGION. RAZVOJ
V četrtek 15. oktobra 2009 sklicuje Državni zbor RS 6. nujno sejo Odbora za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v veliki dvorani na Tomšičevi, Šubičeva 4, Ljubljana.
V kolikor bi se seje v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležite, to prosim sporočite na
metka@skupnostobcin.si.
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,
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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
Mednarodna konferenca Electra, v organizaciji Zbornice elektronske in elektroindustrije
GZS, evropskega industrijskega združenja ORGALIME in evropske standardizacije
CENELEC, bo potekala dne 15. 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. Več informacij najdete tukaj.
16.10. / USKLAJEVALNI SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA FINANCE
V petek, 16. oktobra bo na ministrstvu za finance potekal usklajevalni sestanek v zvezi s
pripravo dogovora o višini povprečnine za leti 2010 in 2011.
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
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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. / VSEBINSKI, RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIKI UKINITVE
SREDSTEV V UPRAVLJANJU
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za
finance

ter

podjetjem

Jerman&Bajuk

d.o.o.,

vabita

na

seminar:

»VSEBINSKI,

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK UKINITVE SREDSTEV V UPRAVLJANJU«ki
bo v četrtek, dne 22.10.2009, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trend hotela,
Dunajska 154, Ljubljana – dvorana Kronos. Z 31. decembrom 2009, je na podlagi spremembe
Slovenskega računovodskega standarda 35 (2006) odpravljena možnost računovodskega
izkazovanja sredstev v upravljanju po štiriletnem prehodnem obdobju, tudi pri javnih
podjetjih. Urejanje razmerij med lastniki infrastrukture in izvajalci GJS bo pomembno
spremenilo način urejanja teh razmerij, še posebej glede izvajanja posameznih nalog pri
evidentiranju in obračunavanju stroškov povezanih z infrastrukturo, posledično pa tudi pri
obračunavanju in plačevanju stroškov uporabe infrastrukture (najemnine). Prijavnice
pošljite po faksu 02 234 15 03, ali skenirane po e‐pošti (metka@skupnostobcin.si)
najkasneje en dan pred dogodkom.
Vabilo
22.10. / VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI PRI DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
Svetovna kriza je posredno prizadela tudi lokalne skupnosti, družbena odgovornost pa je
lahko ena izmed poti za izhod iz nje. Kaj lahko pri tem storijo lokalne skupnosti boste
izvedeli na praktičnem seminarju VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI PRI RAZVOJU
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI, ki bo 22. oktobra 2009 od 9.00 do 14.00 ure v prostorih
Mariborske razvojne agencije, Pobreška c. 20, 2000 Maribor (I. nadstropje, velika sejna
soba).Seminar organiziramo IRDO ‐ Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Skupnost
občin Slovenije in Mariborska razvojna agencija, ki bo tokrat naš gostitelj. Vabimo vas, da si
v preberete vabilo z natančnejšim pregledom vsebine seminarja. Prijavite se čim prej (rok za
prijavo je 19. oktober), saj je število udeležencev omejeno. Udeleženci iz Občin članic SOS
imajo 50 % popust pri kotizaciji.
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22.10. / UČINKOVITA RAZSVETLJAVA NA LOKALNEM NIVOJU
Vabimo vas na delavnico ”Učinkovita razsvetljava na lokalnem nivoju”, ki bo v četrtek 22.
oktobra 2009 v hotelu Piramida v Mariboru, od 10.00 do 14.00 ure. Septembra 2007 je
Slovenija dobila Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS št.
81/2007; v nadaljevanju Uredba). To predstavlja dejstvo, da bo morala sleherna slovenska
občina v času, ki ga predpisuje zakon uskladiti sisteme javne razsvetljave z to Uredbo.
Dogodek je organiziran v sklopu projekta ‘BOTTOM UP TO KYOTO’ in v sodelovanju z
Energetsko agencijo za Podravje, Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje ter
Skupnostjo občin Slovenije (SOS). Delavnica je namenjena predstavnikom lokalnih
skupnosti, ki so zadolženi za lokalne energetske sisteme, upravljavcem razsvetljave,
proizvajalcem električne opreme, ponudnikom storitev prenove sistemov razsvetljave,
potencialnim financerjem… Na delavnico se lahko prijavite do petka, 16. oktobra! Kotizacije
ni! Več informacij o programu in prijavi tukaj. Vljudno vabljeni!

48. SEJA VLADE RS, 08.10.2009
NOVELA ZAKONA O POSLANCIH
Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah Zakona o poslancih, ki ga je
Državnemu zboru RS predložila v zakonodajni postopek skupina poslancev s
prvopodpisano Cveto Zalokar Oražem. Skupina poslancev predlaga, da se 10. člen Zakona o
poslancih spremeni tako, da poslanci ne bi mogli več hkrati opravljati funkcije poslanca in
župana in podžupana v lokalni skupnosti. Vlada RS podpira predlog spremembe zakona o
poslancih. S predlagano spremembo zakona o poslancih bo odpravljena interesna
nezdružljivost poslanca in hkrati župana lokalne skupnosti ter preprečen konflikt interesov
med državnim in lokalnim nivojem. Vlada RS tudi ocenjuje, da je predlagan rok za začetek
uporabe spremenjenega zakona (po opravljenih volitvah v Državni zbor RS leta 2012)
primeren, saj bodo tako v naprej znani pogoji za opravljanje funkcije poslanca oziroma
župana. Vlada RS svoje stališče utemeljuje z nujno ločitvijo državnega in lokalnega nivoja
oblastnega urejanja tako po funkcionalni, organizacijski kot tudi po personalni plati, kar je
povezano z organizacijo oblasti, ki se nanaša na razmerja med državnim in lokalnim
nivojem. Pri preverjanju nezdružljivosti na lokalni ravni (člani občinskih svetov, župani in
podžupani) s funkcijami v državnih organih je treba upoštevati več ustavnih načel: načelo
delitve oblasti, kjer je poudarjena samostojnost zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti,načelo
decentralizacije oblasti, na katerem temelji neodvisnost in samostojnost lokalne samouprave,
načelo predstavniške demokracije, ki poudarja vezanost predstavnikov ljudstva nosilcu
suverenih pravic, t.j. ljudstvu samemu.Vsem načelom je skupno to, da zahtevajo
vzpostavitev učinkovitega sistema zavor in ravnovesij med nosilci različnih funkcij oblasti,
kar bo v praksi vzpostavil spremenjen 10. člen zakona.Velik poudarek izogibanju konfliktov
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interesov je dalo tudi Ustavno sodišče RS z odločitvijo, da ni protiustavna ureditev
nezdružljivosti funkcije med nalogami in funkcijami na državni ravni in funkcijami na
lokalni ravni. Sodišče je v primeru vprašanja nezdružljivosti funkcij na lokalni ravni z
opravljanjem dela v državnih organih zapisalo, da določba tretjega odstavka 37. b člena
Zakona o lokalni samoupravi temelji na določbi 144. člena Ustave RS, ki nalaga državnim
organom, da nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti, in na tretjem odstavku
140. člena Ustave RS, ki določa, da v zadevah, ki jih na organe lokalne skupnosti prenese
država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo organov
lokalnih skupnosti. Uresničevanje navedenih ustavnih določb zahteva, da se nadzorstvo
opravlja nepristransko in neodvisno. Zagotovo je pomembno, da tak nadzor opravlja oseba,
ki ne opravlja hkrati funkcije v občinskih organih.
Ne nazadnje prepoved kombiniranja funkcij županov, ki so nosilci izvršilne funkcije lokalne
samouprave in poslancev kot predstavnikov zakonodajne veje oblasti izhaja tudi iz že
sprejetih določil Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji s ciljem preprečiti
nasprotje med širšim družbenim interesom in lokalnimi interesi. (Vir: Vlada RS)
ODVAJANJE ODPADNIH VOD
Vlada RS je izdala Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala
dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje, ki se ne šteje za onesnaževanje večjega obsega, je
na podlagi Zakona o varstvu okolja treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Vlada v
predpisih, s katerimi določa mejne vrednosti emisij in pravila ravnanja, določi tudi rok, do
katerega mora upravljavec obstoječe naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Za
obstoječe naprave, iz katerih se odvaja industrijska odpadna voda, obstoječe male
komunalne čistilne naprave, komunalne čistilne naprave in skupne čistilne naprave sta v
Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
določena dva roka. Prvi je določen za vložitev vloge, ki se je že iztekel, drugi pa za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki se izteče 10.10.2009. V spremembi uredbe se rok
za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj podaljša, ker tudi Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju vodne politike to dovoljuje. Datum (rok) 22.12.2012 je skrajni rok, ki ga ta direktiva
določa za izvedljivost ukrepov. Uskladitev roka je tudi posledica določitve novih prioritet
zaradi izpolnjevanja obveznosti iz Direktive 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja glede
neizpolnjevanja katere je Republika Slovenija prejela opomin s strani Evropske komisije. (Vir:
Vlada RS)
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NOVIČKE DRUGIH
UPRAVNA SVETOVALNICA
Od 1. oktobra letos je javnosti dostopen spletni projekt ʹʹUpravna svetovalnicaʹʹ, katerega sta
snovala Ministrstvo za javno upravo in Fakulteta za upravo. Tako so na enotnem spletnem
mestu zbrana vprašanja in odgovori, ki se nanašajo na uporabo Zakona o splošnem
upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju. Namenjena je vsem, ki se pri svojem
delu ali sicer srečujejo z upravno procesnimi vprašanji. Projekt je dostopen na spletnem
naslovu www.upravna‐svetovalnica.si. S spletno svetovalnico se želi pomagati pri
vprašanjih in dilemah, katera so se do sedaj naslavljala neposredno na Ministrstvo za javno
upravo ali člane projektne skupine iz Fakultete za upravo. S pomočjo študentov so zdaj na
enem mestu zbrana vprašanja in odgovori, katera so predvsem poenostavljena, tako da se
lahko uporabljajo na vseh ali večini upravno pravnih področjih. Ob vsem tem pa je potrebno
opozoriti, da ta zbrana vprašanja in odgovori služijo le kot pripomoček pri razumevanju
procesnih institutov in niso obvezna razlaga predpisa. Vendar pa je spletna svetovalnica tudi
priložnost za izmenjavo dobrih praks ter mnenj zainteresirane javnosti. (vir: MJU, AJ)
SREDSTVA SVLR ZA LOKALNO INFRASTRUKTURO
V trenutnih nič kaj rožnatih časih je predvsem potrebno znati ponuditi pomoč tistim, ki jo
potrebujejo. Tako je Vlada RS uvrstila 206 novih projektov, ki izhajajo iz projekta Regionalna
in lokalna infrastruktura v načrt razvojnih programov 2009 – 2012 in enega v načrt razvojnih
programov 2009 – 2011, ki izhaja iz projekta Razvojna pomoč Posočju (Program zaposlovanja
v Posočju 2009‐2011). V skladu z Zakonom o financiranju občin so bili izbrani občinski
investicijski projekti, ki se v skladu s pozitvnim mnjenjem Ministrstva za finance uvrščajo v
načrt razvojnih programov državnega proračuna. Projekte, kateri se večinoma nanašajo na
investicije v lokalno infrastrukturo, bo občinam sofinancirala Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v okvirni vrednosti 21,4 mio EUR. Ob že izvajanih
programih se uvršča nov projekt Program zaposlovanja v Posočju 2009‐2010, na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin. SVLR bo tako v dveh letih sofinancirala upravičene stroške
plač podjetjem in samostojnim podjetnikom v skupni višini 336.335,00 EUR. (vir: SVLR, AJ)
OTROCI IN NJIHOVE PRAVICE
V tednu otroka je 6. in 7. oktobra potekala Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in
zaščiti pred nasiljem v organizaciji Državnega zbora, Varuha človekovih pravic in
Ministrstva za zunanje zadeve. Častni pokrovitelj je bil predsednik Republike Slovenije dr.
Danilo Türk, konferenca pa sodi v okvir slovenskega predsedovanja Odboru ministrov
Sveta Evrope. Leto 2009 nosi v tem konteksu dva pomena, kot prvo letos praznuje
Konvencija o otrokovih pravicah 20. obletnico, kot drugo pa je to leto namenjeno učenju o
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človekovih pravicah. Namen konference je, da se opozori na položaj najbolj ranljivih
družbenih skupin, med katere sodijo tudi otroci in mladostniki. Razdeljena je bila na tri
vsebinske sklope: izobraževanje o pravicah otrok, pravica do zaščite pred nasiljem ter
aktivnosti Sveta Evrope in Vlade Republike Slovenije na teh področjih. Z izmenjavami
dobre prakse, sodelovanjem priznanih strokovnjakov ter informacijsko tržnico se želi širši
javnosti približati zavest o pomembnosti te problematike. (vir: MZZ, AJ)

STE ZA BREZMESNI DAN V OBČINI?
Društvo za osvoboditev živali je na vse slovenske občine podalo pobudo za brezmesni dan v
tednu. Nekatere občine so se že odzvale in so pripravljene izkazati svojo podporo varstvu
okolja in ohranjanju narave. Ideja prihaja iz belgijskega mesta Gent, ki je tako postalo prvo
mesto na svetu, ki je uradno razglasilo en brezmesni dan v tednu. Razlogov za brezmesni
četrtek, tako pravijo Belgijci, je več: zmanjšanje proizvodnje mesa, katere posledica so izpusti
toplogrednih plinov ter degradacija tal, vode in zraka bo prinesla okolju izjemne koristi; pa
tudi skrb za zdravje ljudi bi se tako povečala (preveč mesa namreč zviša raven holesterola, ta
pa je vzrok za tveganja nastanka sladkorne bolezni, debelosti ipd.). V Gentu so tako razdelili
načrte mesta, kjer so označene restavracije, ki ob četrtkih ponujajo samo brezmesno hrano.
Od septembra dalje pa bodo temu sledile še mestne šole, delili pa bodo tudi vegetarijanske
kuharske knjižice. Da je pobuda koristna, ni potrebno posebej poudarjati. Že samo dejstvo,
da govedo povzroča 18 % toplogrednih plinov na svetovni ravni (to je večji vpliv na
klimatske razmere, kot ga ima celotni svetovni kopenski transport) govori v prid temu. V
Društvu za osvoboditev živali so tako prepričani, da bodo slovenske občine prisluhnile
zamisli. Pobudo so podprli tudi urad predsednika države Danila Türka, klimatologinja dr.
Lučka Kajfež Bogataj ter mnogi drugi. (AJ)
EVROPSKI KMETIJSKI MINISTRI O MLEKU
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se je udeležil
neformalnega srečanja evropskih kmetijskih ministrov, na katerem so razpravljali o
razmerah v sektorju mleka ter možnih ukrepih. Poudaril je, da so se v Sloveniji sicer cene
mleka v zadnji štirih mesecih stabilizirale, vendar proizvajalci še vedno me morejo pokriti
proizvodnih stroškov za mleko. Zavzel se je za spremembo uredbe o enotni skupni tržni
ureditvi, saj bo tako omogočeno hitrejše ukrepanje Komisije. Vendar je poudaril, da so
predlagane spremembe državne pomoči kmetijskim gospodarstvom sicer dobrodošlo
povišanje, a bi za Slovenijo bilo sprejemljivo le, če bi bilo odločanje o mlečnih kvotah
prepuščeno državam članicam. Minister je tudi podprl ustanovitev strokovne skupine, ki
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bi naj delala predvsem v smeri doseganja enakomernejše porazdelitve dodane vrednosti in
pogajalskih moči med proizvajalci, predelovalno industrijo in trgovino na drobno. Kot
zanimivost naj navedemo, da je imelo meseca julija letos višjo odkupno ceno kot v Sloveniji
12 držav članic EU. Najvišja cena mleka je bila na Cipru (50 eur/100 kg mleka), najnižjo
ceno pa so zabeležili v Litvi, kjer je znašala dobrih 15 eur/100 kg. (vir: MKGP, AJ)

SLOVENIJA PREDSEDUJOČA ZA EVROPSKI TURIZEM
Slovenija je izvoljena za predsedujočo komisiji za Evropo pri Svetovni turistični organizaciji
(UNWTO) za obdobje 2009‐2011. Za Slovenijo pomeni to velik dosežek, saj do zdaj ni imela
aktivne vloge v UNWTO, hkrati pa je premagala resnega tekmeca, dosedanji predsedujoči
Ciper. Republiko Slovenijo je zastopal mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za
turizem na Ministrstvu za gospodarstvo. Slovenija se bo v svojem mandatu zavzemala za
povečanje konkurenčnosti in boljšega pozicioniranja evropskega turizma. V programu dela
je Slovenija izpostavila prenos znanja in praks med članicami, hkrati pa bo to funkcijo
izkoristila tudi za večjo prepoznavnost slovenskega turizma v svetu. (vir: MG, AJ)
NOVICE PLANA B
Izšla je oktobrska številka novic mreže Plana B za Slovenijo. V njej lahko preberete:
Konferenca o pomenu energetske učinkovitosti Boj proti podnebnim spremembam in
energetski revščini Delavnica o podnebnih ciljih Izzivi energetske prenove večstanovanjskih
stavb Delavnica Ogledalo vladi. Novice v celoti so dostopne na TEJ POVEZAVI. TEJ
POVEZAVI. (SK)

NAJAVA 2. RAZPISA SI‐AT 2007‐2013
Dne 23. in 24. septembra 2009 je potekal 4. Skupni nadzorni odbor OP SI‐AT 2007‐2013, ki je
potrdil razpisno dokumentacijo in datum objave 2. skupnega javnega razpisa. Organ
upravljanja bo predvidoma dne 23. oktobra 2009 objavil 2. skupni javni razpis za izbor
projektov v okviru Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007−2013. Predviden 1. rok za
oddajo vlog je 11. Januar 2010. (vir: E‐novice www.si‐at.eu) (SK)
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MEDNARODNE NOVIČKE
ŽUPANI EU IN ZDA V ZELENEM PARTNERSTVU
Župani z obeh strani Atlantika so se zavezali, da bodo s skupnimi močmi poudarjali
pomembno vlogo lokalne in regionalne ravni pri prilagajanju na učinke podnebnih
sprememb. Do decembrskega vrha ZN o podnebnih spremembah v Københavnu, morajo
doseči priznanje te skupne vloge, saj bo takrat Odbor regij (OR) predstavljal evropske regije
in mesta v okviru uradne delegacije EU, pod vodstvom švedskega predsedstva. Ta oktobrski
dogodek je bil med drugim idealna priložnost za izmenjavo izkušenj med župani. To je tudi
izkoristila podpredsednica konference županov ameriških mest s 30.000 ali več prebivalci,
Elizabeth B. Kautz, da bi našla način, kako učinkoviteje sodelovati s konvencijo županov,
evropsko različico ameriške konference županov. Čeprav ZDA ni podpisnica Kjotskega
protokola, je skoraj 1000 ameriških županov podpisalo sporazum ameriških županov o
varstvu podnebja, s katerim so se zavezali doseči cilje iz Kjotskega protokola. Podpora za
sodelovanje z ameriškimi župani je prišla tudi s strani G. Luc Van den Brandeta,
predsednika OR, ki je pozdravil skupno zavzemanje na področju podnebnih sprememb. Če
se želi dobiti bitka, je potrebno vzajemno sodelovanje obeh kontinentov, pri tem pa potrebno
začeti v mestih, saj so ti državljanom najbližja upravna raven. Med možnostmi za
sodelovanje, o katerih so razpravljali trije navedeni politiki, so bili ʺzeleniʺ partnerski
programi, s pomočjo katerih bi ameriška in evropska mesta lahko izmenjavala najboljšo
prakso pri prilagajanju na podnebne spremembe in njihovi blažitvi, in združevanje
prizadevanj za dvigovanje zavesti državljanov o potrebi po varčevanju energije in
zmanjševanju emisij. Gostiteljsko mesta tega srečanja Københaven si je zadalo prav poseben
cilj, da bo do leta 2025 postalo prestolnica z nevtralnimi emisijami CO2 .(vir: Odbor regij, AJ)
IRSKI ʹʹDAʹʹ
Irski volivci so na svojem drugem referendumu z veliko večino podprli ratifikacijo
Lizbonske pogodbe. Tako so odprli vrata učinkovitejši Evropski uniji, ki bo
lahko bolj pregledno odločala in delovala ter se tako bo lažje spopadala s svetovnimi izzivi.
Evropska unija mora slediti hitrim spremembam v današnjem svetu in se prilagajati
razširjeni sestavi. Države članice so lahko uspešnejše le, če težave rešujejo skupaj, saj te že
marsikdaj presegajo nacionalne meje. Vprašanja globalizacije, podnebnih in demografskih
sprememb je potrebno reševati ažurno ter se učinkoviteje odzivati na krizo. Po Irskem ʹʹdaʹʹ
se sedaj pričakuje, da se bo postopek ratifikacije v vseh članicah dokončal čim prej, kar bi
omogočilo uveljavitev Lizbonske pogodbe s 1. januarjem 2010. (vir: MZZ, AJ)
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EVROPSKA PODJETNIŠKA REGIJA
Z namenom spodbujati podjetniško vizijo bo Odbor regij (OR) začel podeljevati oznako
Evropska podjetniška regija (EPR). Gre za pilotni projekt, katerega namen je poiskati in
nagraditi regije EU z izjemno podjetniško vizijo, hkrati pa spodbuditi lokalne in regionalne
oblasti, naj naredijo več za podporo malim podjetjem v vsej Evropi. V okviru letošnjih OPEN
DAYS, kateri potekajo pod sloganom ʹʹglobalni izzivi – evropski odziviʹʹ, je predsednik OR
Luc Van den Brande opozoril na pomen podpore malim in srednje velikim podjetjem, saj so
ti vir rasti, zaposlovanja in inovacij. Kar 98% teh podjetij deluje le na lokalni ravni, zato so
tudi tako tesno povezani z družbo in okoljem, v katerem poslujejo. Kdo lahko prejme oznako
EPR? Namenjena je kateri koli regiji, mestu ali lokalni oblasti z političnim mandatom v
Evropi, ne glede na velikost, prebivalstvo ali bogastvo. Podjetniška regija leta bo tako vsako
leto podeljena največ trem regijam iz vse EU na podlagi kakovosti, učinkovitosti in
dolgoročnega uspeha podjetniške vizije ter politične volje za njeno izvajanje. Eden glavnih
ciljev projekta je podpreti regije pri izvajanju in spodbujanju Akta za mala podjetja za Evropo
in tako oblikovati bolj dinamično, konkurenčno in trajnostno Evropo, je poudaril predsednik
Van den Brande. (vir: Odbor regij, AJ)
ZA RAZVOJ ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
V Bruslju se pričenja konferenca o sodelovanju na področju energije iz obnovljivih virov med
EU ter sredozemskimi in zalivskimi državami. Namen konference je zagotoviti večjo
politično podporo za tesnejše sodelovanje na tem področju in poiskati konkretne rešitve za
izzive, ki so pred nami. Na konferenci bodo ob vladnih predstavnikih sodelovali tudi
predstavniki industrije, raziskovalnih inštitutov in mednarodnih finančnih institucij, s čimer
bo zagotovljena edinstvena priložnost, da se raziščejo možnosti za prihodnje sodelovanje na
področju energije iz obnovljivih virov. (vir: obvestila za javnost EU, JV)
ZA VEČJE ŠTEVILO ŽENSK V EVROPSKIH PODJETJIH
Evropska komisija je z odobravanjem ugotovila, da zavzemanje evropskih tehnoloških
podjetij za vključevanje večjega števila žensk v sektor informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT) narašča. Samo šest mesecev po tem, ko je Evropska komisija predstavila
kodeks najboljše prakse za ženske v sektorju IKT (IP/09/344), se je število podpisnic, ki so se
zavezale, da bodo mlade ženske spodbujale k študiju in zaposlovanju v telekomunikacijskih,
tehnoloških in internetnih panogah, zvišalo od prvotnih pet na sedanjih 28, kar je več kot
petkratno povečanje. Poleg tega Komisija začenja javno uporabo evropskega registra žensk
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in IKT, novega spletnega orodja, ki bo združevalo vse informacije o dejavnostih in delovnih
mestih v zvezi z ženskami in IKT v EU. Čeprav Evropejke postajajo vse bolj podkovane glede
računalnikov in interneta, pa se razlike ohranjajo. Odstotek diplomantk v naravoslovju in
tehniki sega od 44 % v Estoniji do 20 % na Nizozemskem. Na Nizozemskem 81 % žensk v
starosti od 16 do 24 let uporablja računalnik vsak dan, v Bolgariji pa le 38 %, medtem ko pri
moških v teh dveh državah to število dosega 89 % oziroma 38 %. V celotni EU vsak dan
uporablja internet 38 % moških in samo 28 % žensk, vendar razlika med spoloma znaša manj
kot sedem odstotnih točk na Irskem, v Grčiji, Franciji, na Portugalskem in Finskem ter v 12
državah, ki so se pridružile EU po letu 2004. Med podpisnicami so tudi Google,
Microsoft,…vendar med njimi ni nobenega slovenskega podjetja. Podpisnice kodeksa lahko
najdete

na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/signatories/index_en.htm,

register

žensk v IKT pa na: http://www.ictwomendirectory.eu (vir: Obvestila za javnost EU, JV)
UKREPI PROTI NEZAŽELENI E‐POŠTI
Evropska komisija je znova pozvala države članice, naj začnejo bolj odločno reševati problem
zasebnosti na spletu. Objavljena študija, ki jo je financirala Komisija, razkriva, da je število
pregonov in sankcij za kršitelje zelo različno, čeprav so številne države članice sprejele
nekatere ukrepe proti neželeni e‐pošti, vključno z denarnimi kaznimi za kršitelje. Študija v
okviru reforme predpisov EU o telekomunikacijah (MEMO/09/219) potrjuje potrebo po
zakonodajnih izboljšavah, in sicer jasnejše in doslednejše izvršilne predpise ter odvračilne
sankcije, boljše čezmejno sodelovanje ter ustrezne vire za nacionalne organe za varovanje
zasebnosti na spletu. Glavne ugotovitve študije, ki jo je danes objavila Evropska komisija,
kažejo da obstajajo očitne razlike med številom primerov na državo in izrečenih denarnih
kaznih. Največje število primerov je bilo zabeleženih v Španiji (39), Slovaški (39) in Romuniji
(20). Najvišje denarne kazni pa so bile izrečene na Nizozemskem (1 000 000 EUR), Italiji
(570 000 EUR) in Španiji (30 000 EUR). Pošiljateljem neželene e‐pošte v državah, kot so
Romunija, Irska in Latvija, pa so bile izrečene skromne denarne kazni od nekaj sto do nekaj
tisoč evrov. Prav tako je analiza pokazala, da morajo imeti organi zadolženi za to področje
jasno opredeljene pristojnosti in natančno določene postopke medsebojnega sodelovanja,
prav tako pa morata sodelovati tudi javni in zasebni sektor. Prav tako pa tudi, da bi države
članice morale nacionalnim organom dodeliti zadostne vire za zbiranje dokazov in
nadaljevanje preiskav ter vzpostaviti kazenski pregon na tem področju. (vir: obvestila za
javnost EU, JV)
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DNEVI ODPRTIH VRAT 2009 (OPEN DAYS)
V času 81. Plenarnega zasedanja Odbora regij, se je odvijal največji dogodek v letošnjem letu
za lokalne in regionalne oblasti Dnevi odprtih vrat (OPEN DAYS). V štirih dneh, koliko je
trajal dogodek, se je v Bruslju delavnic in seminarjev udeležilo več kot 7000 udeležencev.
Med 125 delavnicami in seminarji sta bili tudi dve delavnici na katerih so sodelovale
slovenske občine. Pri delavnicah z naslovoma Ekonomski učinki projekta Evropske
prestolnice kulture ter delavnica Kulturni, socialni in izobraževalni vplivi projekta Evropske
prestolnice kulture je sodelovala Mestna občina Maribor. Glavna tema Dneh odprtih vrat je
bila prihodnost kohezijske politike ter inovacije na lokalni in regionalnem nivoju. Več o
Dnevih odprtih vrat in o delavnicah si lahko preberete tukaj. (MM)
81. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V času od 5. do 7. oktobra se je v Bruslju odvijalo 81. plenarno zasedanje Odbora regij,
katerega se je udeležila tudi slovenska delegacija. Najbolj vroči debati prvega dne plenarnega
zasedanja sta bili razpravi o prihodnosti odbora regij in o ponovni razdelitvi sedežev med
nacionalne delegacije. S pozitivnim referendumom na Irskem se je namreč zelo približalo
sprejetje Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba bi med drugim omogočila nadaljnjo
širjenje EU, kar pa bi imelo velike posledice za Odbor regij. Lizbonska pogodba tako kot
pogodba iz Nice omejuje zgornje število članov v Odboru regij. Odbor regij ima trenutno 344
članov, medtem ko je za zgornjo mejo določeno število 350. V primeru, da v EU vstopita
Hrvaška in Islandija, bi glede na trenutno porazdelitev Hrvaška dobila 9 predstavnikov,
Islandija pa 5 (Slovenija ima sedaj 7 članov), bi število prekoračilo maksimalno število
sedežev. (MM)
OKTOBRSKO ZASEDANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
Evropski poslanci bodo na dvodnevnem plenarnem zasedanju v Bruslju med drugim
razpravljali o razpravah irskega referenduma o Lizbonski pogodbi, ustanovitvi posebnega
parlamentarnega odbora o finančni in ekonomski krizi in medijski svobodi v Italiji.(vir: EK)
OBČINE IŠČEJO POBRATENE OBČINE V SLOVENIJI
Na Skupnost občin Slovenije sta v tem tednu prišli dve prošnji za pobratenje z slovenskimi
občinami. Na spodnjih povezavah si lahko pogledate predstavitev:
-

Itilijanska občina Comune di Pieve di Cento
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-

Ukrajinska občina Voznesensk
Makedosnka občina Cesinovo‐Oblesevo in
Romunska občina Primaria Lumi
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