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13. SEJA PREDSEDSTVA SOS
NA PREDSEDSTVU O VRTCIH
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je v sredo, 23. septembra 2009 sestalo na svoji 13.
seji in med drugim obravnavalo tudi problematiko zagotavljanja prostorskih kapacitet na
področju predšolske vzgoje. Predsedstvo je zaradi neudeležbe predstavnic in predstavnikov
ministrstva za šolstvo in šport izrazilo ogorčenje in nezadovoljstvo, saj je po prepričanju
članic in članov marsikatera težava na področju predšolske vzgoje nastala zaradi zakonskih
in podzakonskih predpisov, ki jih sprejema država. Predsedstvo je navkljub situaciji sprejelo
sledeče sklepe: pobudo za spremembo prostorske zakonodaje, ki bi investitorjem nalagala,
da so dolžni zagotoviti del sredstev za izgradnjo javne infrastrukture (vrtce, igrišča,
mladinski klubski prostori), nadalje se pričakuje poenostavitev pri pridobivanju gradbenih
dovoljenj za vrtce, pri spremembah namembnosti ter tudi pri sprejemanju OPN. Predsedstvo
je ponovno opozorilo na pobudo, da naj ministrstvo za šolstvo in šport pripravi nekaj tipskih
modelov vrtcev, kateri bi občinam olajšali načrtovanje vrtcev. Po mnenju predsedstva je
potrebno v vrtcih zagotoviti večjo fleksibilnost, predvsem glede kadrovskih normativov in
števila otrok v skupini. Zasebni načini varstva otrok bi rešili marsikatero trenutno težavo in
zato je potrebno delati v smeri spremembe zakonodaje, so še poudarili na seji. Predstavniki
občin so se znova zavzeli za intenzivnejšo vključitev države v predšolski sistem in so kot eno
izmed rešitev izpostavili predlog občine Kamnik, katera predlaga, da občine in starši plačajo
največ do 50 % cene programa, v katerega je vključen otrok. Ostali del pa naj bi krila država.
SKUPNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIKE

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z dejstvom, da še vedno niso podpisane vse posamične
pogodbe pravnih oseb, ki so oddale pooblastila Skupnosti občin Slovenije za izvedbo
skupnega naročila za dobavo električne energije. Ponekod so občine prejele nižje ponudbe s
strani neizbranih dobaviteljev električne energije, ki iz neznanih razlogov, takšne cene niso
ponudili v okviru skupnega javnega naročila v katerem pa so sodelovali. Zato predsedstvo
poziva odgovorne osebe, ki sodelujejo v skupnem javnem naročilu SOS za dobavo električne
energije, da spoštujejo zakonodajo in opozarja, da so na podlagi podpisanega pooblastila
dolžne podpisati posamične pogodbe z izbranimi dobavitelji, saj lahko v nasprotnem
primeru izbrani dobavitelji sodno terjajo posamezne občine ali njihove investicije za nastalo
škodo.
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KOORDINACIJA ZA NARAVNE NESREČE

Članice in člani predsedstva so med drugim tudi sprejeli sklep o ustanovitvi
koordinacijskega telesa na področju boja proti naravnim nesrečam, kateri bi bil sestavljen iz
predstavnikov občin, ministrstva za okolje, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za
obrambo ter predstavnikov uprave za zaščito in reševanje. Funkcija novoustanovljenega
telesa bi tako bila občinam pomagati voditi politiko prilagajanja podnebnim spremembam in
kako ukrepati v primerih naravnih nesreč. V tem telesu bi bili predvsem predstavniki tistih
občin, katere niso vključene v sistem ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam. (AJ)
NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
VPRAŠALNIK O ZDRUŽITVI SOS IN ZOS
Sekretariat SOS je vsem županjam in županom poslal kratek vprašalnik glede pobude o
združevanju SOS in ZOS. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije podpira idejo o eni, močni,
enotni asociaciji lokalnih skupnosti, takšna mnenja pa smo vseskozi zaznavali tudi iz občin
članic SOS. Enaka prizadevanja že dalj časa izraža tudi gospod Zoran Jankovič, kot župan
Mestne občine Ljubljana in v imenu Združenja mestnih občin Slovenije. Pred kratkim so
županje in župani vseh občin v vednost prejeli poziv k združitvi SOS in ZOS, ki ga je gospod
Zoran Jankovič naslovil na vodstvi obeh reprezentativnih združenj. Da bi zagotovo vedeli,
kakšna so razmišljanja v vseh občinah, smo županje in župane zaprosili, da nam sporočijo
svoja stališča do tega vprašanja. Odgovore pričakujemo do petka, 9. oktobra 2009. (SK)
SEMINAR OBČINA IN MLADI
V četrtek 24. in petek 25. septembra 2009 je potekal seminar Občina in mladi: EU podpora za
razvoj področja mladine na občinski ravni, v organizaciji Nacionalne agencije programa
Mladi v akciji in Skupnosti občin Slovenije. Seminar v Portorožu je bil namenjen zaposlenim
v občinskih upravah, ki so odgovorni za področje mladine. Na dvodnevnem druženju so
tako

udeleženci

pridobili

mnogo

znanja,

posredovanega

s

strani

kvalificiranih

strokovnjakov, dobili mnoge odgovore na vprašanja, kot so kaj sploh je mladinsko delo, s
čim se ukvarja mladinska politika, predvsem pa kako izboljšati položaj mladih v občinah,
tudi s pomočjo črpanja evropskih sredstev. Del programa je bil namenjen tudi izmenjavi
dobrih praks občin, katere se lahko do sedaj pohvalijo z dobrimi rezultati na področju
mladine. Čeprav receptov za takojšnjo rešitev težav udeleženci niso prejeli, so pa zato dobili
ogromno idej, nasvetov pa tudi povsem pravno podkrepljenih dejstev, kako mladim v
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njihovih občinah vendarle pomagati zarisati pravo, svetlo pot in kako jim pokazati, da
njihovo mnenje šteje. Saj pa na mladih svet stoji, pravi pregovor. Zakaj potem takem ne bi to
držalo tudi takrat, ko odgovorni v občinah načrtujejo in odločajo, kam z denarjem, prostori
in še čem. Da je potrebno imeti cilj, prevzeti odgovornost, predvsem pa vključiti mlade v
odločanje o za njih pomembnih zadevah, so se strinjali vsi udeleženci in bili ob zaključku
mnenja, da je jim je seminar prinesel ogromno novega znanja, vendar bo čas pokazal, koliko
idej bo naletelo na ne gluha ušesa. (AJ)
1. SEJA DS ZA TURIZEM
V Ljubljani se je v sredo, 23. septembra 2009, v prostorih Slovenske turistične organizacije
prvič sestala delovna skupina za turizem pri Skupnosti občin Slovenije. Uvodne pozdrave in
dobrodošlico je izrekel direktor STO Dimitrij Piciga in na kratko predstavil STO. Odločitev,
da so se občine povezale in imenovale delovno skupino za turizem je pozdravil tudi Mag.
Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo. Direktor
Direktorata za turizem, je pohvalil dosedanje delovanje SOS na področju turizma, se zahvalil
za vse pobude in predloge, ki jih je ocenil kot zelo strukturirane in strokovno utemeljene.
Dodal je še, da se veseli sodelovanja in pričakuje veliko skupnih projektov. Delovna skupina
SOS za turizem se je seznanila z investicijskimi priložnostmi v grajske objekte v Sloveniji. Na
JAPTI bodo pripravili pisno obrazložitev in vprašalnik za občine. Skupnost občin Slovenije
bo vprašalnik o kapacitetah distribuiral vsem županjam in županom občinam. Delovna
skupina SOS za turizem je tudi podprla usmeritve in koncept socialnega turizma – turizem
za vse in izraža interes za sodelovanjem v projeku Calypso. Sekretariat SOS bo občine
seznanil s projektom s posredovanjem gradiva po elektronski pošti. Prisotni so se seznanili
tudi s projektno idejo Mikro turističnih managerjev seznanila in jo podprli. Imenovali so
predsednico, Jano Tolja iz MO Koper in podpredsednika Janka Humarja iz Občine Tolmin –
LTO Sotočje, predsedstvu SOS pa bodo predlagali, da delovni skupini podeli mandat za
pogajanja z državo za ureditev problematike sobodajalstva. (SK)
OLIMJE NAJLEPŠA VAS V EVROPI

V petek se je v Cardiffu v Veliki Britaniji končala slovesnost ob podelitvi medalj vasem in
mestom, ki so letos sodelovali v tekmovanju Entente florale 2009. Najbolj urejena vas oz.
manjši kraj na stari celine je Olimje, v občini Podčetrtek. Predstavniki Olimja v občini
Podčetrtek so se tako v nedeljo vrnili z zlato medaljo, za najbolj urejeni kraj v Evropi. Olimje
je prva zlata slovenska vas v tekmovanju Entente florale. Predsednica ocenjevalne komisije
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Monike Hetsch iz Avstrije je v petek zvečer povedala: »Olimje je majhna slovenska vasica v
neposredni bližini term Olimia. Skupnost občin Slovenije nagrajencem iskreno čestita. (SK)
PREDSTAVITEV SLOVENIJE V SVETU EVROPE
Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti v Svetu Evrope, ki jo vodi
županja Šmarjeških toplic Bernardka Krnc, pripravlja predstavitev Slovenije v času
plenarnega zasedanja Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti v Strasbourgu, ki bo v času od
13. do 15. oktobra 2009. Predstavitev bo potekala v preddverju velike dvorane, kjer bo
plenarno zasedanje Kongresa. Predstavitev bo sestavljena iz 4 sklopov:
‐ Informacijski dosežki slovenske lokalne samouprave in RS
‐ Mladinski projekti
‐ Čezmejni projekti
‐ In Slovenija kot turistična dežela.
Sekretariat SOS je pozval vse občine, da posredujejo vsebine, s katerimi bi želeli predstaviti
dosežke svoje občine na prej omenjenih področjih, v ANGLEŠKEM JEZIKU. Vsebine bodo
predstavljene na INTERAKTIVNI INFORMACIJSKI TOČKI, zato prosimo da jih pošljete v
elektronski obliki (wordovih dokumentov, PDF dokumentov, Power point predstavitev,
fotografij, filmov, povezava na spletno stran). Rok za oddajo gradiv je 28. september 2009 na
e‐naslov: sasa@skupnostobcin.si ali na USB Ključku oz. CD/DVD nosilcu na naslov Skupnost
občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor. (SK)
PODATKI O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
V mesecu avgustu je MOP samoupravne lokalne skupnosti z dopisom ʺPodatki o
podrobnejši namenski rabi zemljiščʺ št. 35351‐9/2009‐1 z dne 3.8.2009 ʺ, opozoril da zbrani
podatki o namenski rabi niso povsem konsistentni in ustrezni. Med stavbna zemljišča so npr.
vključena zemljišča, ki so sicer formalno zazidljiva, dejansko 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.
Na osnovi obstoječih podatkov v evidenci vam v prilogi podajamo analizo posredovanih
zemljišč, ki so jih posamezne občine opredelile kot stavbna zemljišča (skupno površino,
vrednost in število po posameznih občinah).
Vse občine, ki so zainteresirane za pregled in dopolnitev podatkov pa lahko pridobijo
podatke tako, da pošljejo prošnjo za posredovanje podatkov o namenski rabi na naslov
ren.gu@gov.si . (SP)
Dopis MOP
Analiza po občinah
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POJASNILO MJU – DELOVNO MESTO OBČINSKI REDAR
Na Ministrstvu za javno upravo se vse pogosteje srečujejo s vprašanji občin, ki se nanašajo
sistemizacijo delovnega mesta Občinski redar in na obveznost opravljanja strokovnega izpita
iz upravnega postopka za občinske redarje. V posameznih aktih o sistemizaciji delovnih
mest je kot pogoj za opravljanje nalog občinskega redarja namreč določen tudi strokovni
izpit iz upravnega postopka.
Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto Občinski redar je treba upoštevati
določbe 22. člena ZORed, ki določa, da dokler oseba na delovnem mestu Občinski redar ne
opravi strokovnega usposabljanja in ustreznega preizkusa znanja, ne more samostojno
opravljati nalog občinskega redarja in je zaradi tega Občinski redar – pripravnik. V drugem
odstavku istega člena je določeno, da mora Občinski redar – pripravnik opraviti preizkus
znanja najkasneje v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja v občini. To pomeni, da je v
aktu o sistemizaciji delovnih mest sicer treba sistemizirati delovno mesto Občinski redar, kot
je opredeljeno v navedeni uredbi, v pogodbi o zaposlitvi konkretnega javnega uslužbenca pa
določiti, da je ta do oprave preizkusa znanja v skladu z ZORed Občinski redar – pripravnik.
Ob tem velja posebej opozoriti, da javne uslužbence, ki so ob uveljavitvi ZORed opravljali
naloge v občinskih redarstvih in so glede na določbe 22. člena ZORed občinski redarji –
pripravniki, skladno s 34. členom ZORed ni mogoče enačiti z »običajnimi« pripravniki po
ZJU. Več o tem si preberite tukaj. (SP)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
UNIFORMA, OZNAČBE IN SLUŽBENA IZKAZNICA OBČINSKIH REDARJEV
S strani Službe vlade za lokalno samoupravi in regionalni razvoj smo prejeli v obravnavo
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici
občinskih redarjev. Vaše pripombe na pravilnik lahko posredujete do 22. oktobra na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si. Pravilnik si lahko ogledate na spodnji povezavi. (SP)
Predlog pravilnika.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
29.09./DELOVNI POSVET ‐ CENE STORITEV GJS VARSTVA OKOLJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, vljudno vabi
na delovni posvet: »CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB VARSTVA OKOLJA PO NOVEM«, ki bo v TOREK, dne 29.09.2009, s pričetkom ob
10.00 uri,v Austria Trendhotelu Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana. Gre za izredno
pomembne spremembe v sistemu določanja cen komunalnih storitev, zato so na posvet v
prvi vrsti vljudno vabljeni župani ter občinski uslužbenci, ki se vsakodnevno srečujejo s
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predmetno problematiko. Prav tako so vabljeni uslužbenci javnih podjetij oziroma drugih
podjetij, ki opravljajo komunalne storitve. Vljudno vabljeni!
Vabilo.

Prijavnica

02.10. / VODENJE IN RAZVOJ TIMOV
Ministrstvo za javno upravo vabi k prijavi na seminar:
Vodenje in razvoj timov ‐ 2.10.2009
Podrobnejše podatke o seminarju najdete na tej povezavi. Prijave sprejemamo na priloženi
prijavnici do 3 dni pred posamično izvedbo. Študijsko gradivo, urnik in točne podatke o
kraju izvedbe (v Ljubljani) bomo prijavljenim poslali nekaj dni pred vsakim seminarjem.
06.10. / EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA
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. Predstavljene bodo možnosti črpanja sredstev iz Kohezijskega
sklada (KS), predstavili pa bodo 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. Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je potrebno prijaviti na
tel.: (01) 438 22 70 ali na info@center-evropa.si. Več informacij tukaj.
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 9.30 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
za nadaljnjo izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks z vidika razvoja in prepoznavnosti
območij.Vabilo; prijavnica; zemljevid 1; zemljevid 2.
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13.10. / EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
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 / KONFERENCA O TERITORIALNEM SODELOVANJU V JV EVROPI
Letna konferenca programa Jugovzhodna Evropa bo v času od 14. do 15. oktobra v Sarajevu
(Bosna in Hercegovina). Konferenca pod nazivom ʺSpodbujanje razvoja s pomočjo
transnacionalnega sodelovanja v Jugovzhodni Evropiʺ ima naslednje cilje:
‐ Ponuditi pregled programa JV Evropa.
‐ Predstaviti in okrepiti vlogo programa JV Evropa v regiji.
‐ Razširiti informacije o finančni podpori, ki je na voljo v okviru drugega razpisa programa
JV Evropa in promovirati relevantne vsebine.
‐ Zagotoviti platformo za mreženje, izmenjavo dobrih praks in oblikovanje partnerstev med
glavnimi uporabniki programa na območju JV Evrope.
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. (Več informacij.)
13.,14.11. / KONFERENCA – KULTURNA DEDIŠČINA
Slovensko etnološko društvo je že s svojimi preteklimi dejavnostmi in strokovnimi posveti,
večkrat opozarjalo na značilnosti regionalnega razvoja ter na različne vidike ohranjevanja in
vključevanja kulturne dediščine v sodoben način življenja. V sodelovanju s SLOVENSKO
nacionalno komisijo za UNESCO, TER PODPORO MINISTRSTVA ZA KULTURO IN
AGENCIJE RS ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST organiziramo 13. in 14. novembra
2009, na Ptuju, mednarodno konferenco, na kateri želimo pretresti nekatera aktualna
vprašanja kulturne dediščine, s katerimi se srečuje slovenska etnologija in družba. Poudariti
želimo zlasti povezave kulturne dediščine z razvojnimi vprašanji, informacijskimi sistemi in
izobraževanjem. Vse informacije so dostopne na spletni strani Slovenskega etnološkega
društva: http://www.sed‐drustvo.si/.

8
Tedenske novice SOS / 21.09.‐25.09.2009
Št. 33

45. SEJA VLADE RS, 24.09.2009
SPREMEMBE ZAKONA O GLAVNEM MESTU
Vlada RS je določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
glavnem mestu Republike Slovenije (v nadaljevanju ZGMRS‐1). Vlada je ocenila, da z
ZGMRS urejeno uresničevanje pristojnosti državnih, oziroma mestnih organov na območju
glavnega mesta države, zahteva posebno ureditev načina sofinanciranja razvojnih
programov Mestne občine Ljubljana. Po primerjalni analizi stroškov obveznih nalog občin pa
tudi, da so stroški Mestne občine Ljubljana višji prav na področjih nalog, pri katerih je dolžna
upoštevati zahteve državnih organov pri vzpostavljanju ali izboljšanju pogojev za delo
organov in organizacij, ki jim je po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije pogoje
treba zagotavljati. Zato vlada predlaga, da se z zakonom določi Mestni občini Ljubljana
dodaten, višjim stroškom sorazmeren vir financiranja.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije
(ZGMRS‐1) temelji na zagotavljanju lokalne samouprave in sorazmernosti virov financiranja
nalog lokalnih skupnosti s stroški, ki jih imajo pri izvrševanju svojih nalog. S predlaganimi
spremembami in dopolnitvami navedenega zakona se veljavna ureditev pravil urejanja
medsebojnih razmerij države in Mestne občine Ljubljana, kot glavnega mesta, na območju
glavnega mesta Republike Slovenije spreminja predvsem pri izvajanju razvojnih programov
dogovorjenih v skladu s 5. členom zakona tako, da se omogoča sofinanciranje programov
mestne občine z neposredno pogodbo, brez javnega razpisa. Z dopolnitvijo zakona se Mestni
občini Ljubljana, kot glavnemu mestu Republike Slovenije, zagotavlja ustrezen vir
financiranja nalog iz njene pristojnosti, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delovanje organov
in organizacij ter predstavništev v skladu z nacionalnimi interesi. Po predlogu zakona je
MOL upravičena do deleža dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, v določenem
odstotku. V letu 2010 je predvideno, da MOL iz naslova tega zakona dobi 16.266.764 EUR. Ti
prihodki pripadajo mestni občini od 1.1.2010, razmerje med dohodnino in stroški pa se prvič
ugotavlja v letu 2013 za leto 2014 (razmerje med dohodnino in stroški financiranja nalog
programov se ugotavlja vsako četrto leto). Finančne posledice zakona za leti 2010 in 2011 so
že vključene v proračunsko načrtovanje. (Vir: Vlada RS)
URADNI LIST V PRIHODNJE SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Poglavitna rešitev predlaganega zakona je v tem, da bo v skladu z novo ureditvijo uradni list
izhajal samo še v elektronski obliki, tiskana izdaja pa bo opuščena. S takšno rešitvijo se bo
sledilo tehnološkemu napredku na področju elektronskih komunikacij, na drugi strani pa se
bo omogočilo tudi pogostejše izhajanje uradnega lista, ob hkratnem znižanju stroškov
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izdajanja uradnega glasila, kar bo imelo za posledico tudi znižanje cen objav predpisov. S
predlaganimi rešitvami bo uradni list še vedno široko dostopen javnosti. Vsi državni organi,
ki imajo uradne ure, bodo morali posameznikom zagotavljati vpogled v elektronsko izdajo
uradnega lista, upravne enote in splošne knjižnice pa bodo morale le‐tem zagotoviti tudi
brezplačen vpogled v natis elektronske izdaje uradnega lista. Na drugi strani pa bo tudi
obstajala možnost, da se posamezniki naročijo na natis elektronske izdaje uradnega lista,
katere dostavo bo zagotavljalo javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. S predlogom
zakona se določa tudi, da upravljanje sistema elektronskega javnega naročanja na način
gospodarske javne službe izvaja javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. (Vir: Vlada
RS)
OHRANJANJE VOLKA V SLOVENIJI
Vlada RS je sprejela Strategijo ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega
upravljanja z njim.
Volk (Canis lupus) sodi med tiste živalske vrste, za katere morajo države članice po Direktivi o
habitatih vzpostaviti sistem strogega varstva na njihovem naravnem območju razširjenosti in
prepovedati namerno ubijanje teh vrst, vznemirjanje ali uničevanje zanje pomembnih
habitatnih struktur itd.
Namen Strategije ohranjanja volka v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim je ponovno
zagotoviti ugodno stanje ohranjenosti volka na teritoriju Slovenije. Brez ukrepov, ki bodo
zagotavljali in omogočali sobivanje s človekom, trajna ohranitev volka ne bo mogoča.
Strategija zato s svojimi smernicami omogoča izoblikovanje primernega odnosa človek –
volk in jo definira kot dinamično in trajno nalogo.
Strategija vsebuje tudi kratek zgodovinski pregled pojavljanja volka v Evropi in Sloveniji,
predstavlja sedanje stanje v populaciji volka, določa njegov življenjski prostor ter cilje in
smernice po posameznih področjih, s katerimi se bo zagotavljalo trajnostno upravljanje in
ohranjanje volka v Sloveniji.
Ministrstvu za okolje in prostor, bo v roku 24 mesecev pripravilo Akcijski načrt ohranjanja
volka v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim za obdobje petih let. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
USTANOVLJENA SLUŽBA ZA PODNEBNE SPREMEMBE
Službo za podnebne spremembe, bo v primeru potrditve vlade, vodil Jernej Stritih, lastnik in
direktor svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj ter nekdanji državni sekretar za okolje. Za
prvo nalogo so si zadali izvajanje operativnega programa za zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov. Prav na tem področju ima Slovenija ogromno dela. Tako bomo morali v
prihodnjih štirih letih zaradi prevelikih izpustov in neizpolnjevanja ciljev kjotskega
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sporazuma kupiti 80 milijonov evrov pravic za izpuste. Eden izmed ciljev službe za
podnebne spremembe bo tudi povezovanje politik različnih ministrstev v smeri blaženja in
tehnološko‐razvojnega prehoda v nizkoogljično družbo. Prav povezovanje ministrstev bo
ena izmed nalog, saj bi naj petnajst uslužbencev iz drugih ministrstev premestili v vladno
službo za podnebne spremembe, v rebalansu proračuna pa je predvidenih za delovanje
službe 200.000 evrov. (AJ)
ZDRUŽENI NARODI O SPREMEMBAH PODNEBJA
Od 28. septembra do 9. oktobra 2009, bo v Bangkoku na Tajskem potekalo zasedanje ad hoc
delovnih skupin Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in Kyotskega protokola.
Udeleženci se bodo pogajali o ciljih: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov razvitih držav, o
mehanizmih ogljičnega trga, o rabi zemljišč, o možnih negativnih posledicah politik in
ukrepov na države v razvoju, o tehnološkem sodelovanju in prenosu tehnologij v države v
razvoju. Zasedanje bo predzadnja etapa pred zasedanjem v Koebenhavnu, decembra letos,
kjer naj bi se s sprejetjem celovitega globalnega sporazuma o boju proti podnebnim
spremembam po letu 2012 končal 2‐letni pogajalski proces, ki se je začel s sklepom
Konference pogodbenic decembra 2007. Republiko Slovenijo bosta na zasedanju zastopala:
mag. Andrej Kranjc, vodja Službe za podnebno varnost in Dijana Možina, ki bo vsak dan
dosegljiva za predstavnike medijev na številki 051 325 851 ob 14.00, po našem času. Stališča
Slovenije v pogajalskem procesu, so dosegljiva na povezavah: novice MOP in Tonska izjava
ministra. (vir: MOP)
NASELJA Z MANJ KOT 100 PREBIVALCI
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je konec leta 2008 imela skoraj polovica
(49,2 %) vseh naselij manj kot 100 prebivalcev, ti pa predstavljajo skupaj 6,7 % vsega
prebivalstva Slovenije. Če računamo, da je v Sloveniji 6.028 naselij in ima povprečno naselje
nekaj več kot 337 prebivalcev, torej vsak četrti Slovenec živi v enem od sedmih naselij z več
kot 20.000 prebivalci. Do sprememb v statističnih podatkih je prišlo zaradi na novo
definirane metodologije za pripravo podatkov o prebivalstvu. Novost je uvedba prostorske
prerazporeditve prebivalstva po občinah in naseljih. Osebe, ki imajo ob stalnem prebivališču
prijavljeno tudi začasno, se štejejo po slednjem prebivališču, če imajo le‐to prijavljeno za eno
leto ali več. Posledično se je zato spremenila shema prebivalstva, saj je to naraslo v naseljih,
kjer se nahajajo ustanove, katerim zakonodaja določa obvezno prijavo (domovi za starejše
osebe, zavodi za prestajanje kazni, vzgojni zavodi ipd...). Tak izrazit primer je Slovenska vas
v občini Šentrupert, kjer se nahaja Zavod za prestajanje kazni zapora Dob. Prav zaradi nove
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metodologije se je število prebivalcev v sedmih naseljih vsaj podvojilo, v nadaljnjih 15 vsaj za
četrtino. (vir: Statistični urad RS, AJ)
PORABA VODE V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH NARAŠČA
V letu 2008 je bilo v Sloveniji za različne namene v kmetijstvu, gradbeništvu in predelovalni
dejavnosti porabljenih za 20,2 % več vode kot v letu 2007, kar znese skupaj 84457 mio m3
vode (sveže in prečiščene): od tega 98,9 % za industrijo, 1,0 % za hlajenje, 0,06 % za sanitarne
namene in 0,04 % za kmetijstvo, gradbeništvo in druge namene v predelovalni dejavnosti.
Potrebno je ločiti ali se odpadna voda, nastala v predelovalni dejavnosti prečisti ali ne. Tako
je v lanskem letu 842,9 mio m3 odpadne vode ostalo neprečiščene, to je za 15,4 % več kot leta
2007. Iz tega lahko razberemo, da se vsako leto prečisti manj odpadne vode, podatki o
količini neprečiščene odpadne vode pa iz leta v leto nihajo. (vir: Statistični urad RS, AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

IZGRADNJA IN ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje
večstanovanjskih stavb

projektov

izgradnje

in

energetske

prenove

Predmet razpisa: sofinanciranje projektov A) izgradnje in B) energetske prenove
večstanovanjskih stavb, pri čemer gre lahko za samostojno stoječe stavbe, stanovanjske
bloke, stolpiče ali stolpnice.
Upravičenci: ‐ občine (vključujoč mestne občine), njihovi proračunski skladi ustanovljeni za
pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, javni nepremičninskim skladi in pravne osebe,
vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ‐1 ter
‐ gospodarske družbe in druge pravne osebe (tudi pravne osebe po določbah 96. in 97. člena
Zakona o javno‐zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006), s sedežem v Republiki
Sloveniji.
‐ zemljiškoknjižni etažni lastniki stanovanj, ki lahko podajo vlogo samostojno preko organov
po določbah stanovanjske zakonodaje ali preko vsakokratnega upravnika, pooblaščene
fizične ali pravne osebe.
Upravičeni nameni:
a) novogradnjo energetsko varčnih večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje
ugodna dolgoročna stanovanjska posojila v višini do največ 100 eurov/m2 uporabne
površine, kot jo v nadaljevanju opredeljuje ta poziv.
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b) energetsko prenovo večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje ugodna
dolgoročna stanovanjska posojila v višini do 70 eurov/m2 uporabne površine, kot jo v
nadaljevanju opredeljuje ta poziv.
Višina kredita: višina posojila, ki se odobri po posamezni vlogi je odvisna od doseženih
učinkov (standardov) energetsko varčne gradnje in jo SSRS ugotovi po merilih tega razpisa.
Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 6 mesečnega EURIBOR + 0,3% in se
obračunava na stanje glavnice.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2009. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 42PO09

Predmet razpisa: krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov posameznikov na območju Republike Slovenije.
Upravičenci: občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki
posamezniki.
Upravičeni nameni:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene:
najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za
naslednje namene: Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene: najvišji delež kredita je 80 % priznanih
stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene: najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov
naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo za: najvišji delež kredita je 50 %
priznanih stroškov naložbe.
Višina kredita: od 50 % do 90% priznanih stroškov naložbe, višina posameznega kredita je
omejena na 2 mio EUR, najnižji znesek kredita pa znaša 50.000,00 EUR.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 12. 2009. Več info TUKAJ.
OBČINSKE INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE
Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR25‐OB‐2009), ki se bodo
začele izvajati leta 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih
trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov
Predmet razpisa: izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele izvajati v
proračunskem letu 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih
trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Upravičenci: občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture. Razpis vključuje naslednjo
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občinsko kulturno infrastrukturo:
– splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. 5. 2005 do
30. 4. 2015, RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005),
– kulturne domove.
Upravičeni stroški: Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo:
– nabavo nepremičnin,
– gradnjo,
– investicijsko vzdrževalna dela,
– nabavo opreme.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje v proračunskem letu 2010 znaša 500.000
Rok za objavo: 28. 9. 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
SLOVENSKA POSLANCA V EP NA KLJUČNIH POLOŽAJIH

Evropski parlament je na zasedanju v Strasbourgu imenoval člane 40 delegacij, ki vzdržujejo
odnose in izmenjavo informacij z različnimi parlamenti tretjih držav. Člani 17 delegacij so že
izvolili svoje predsednike in podpredsednike; poslanka Tanja Fajon (S&D) je postala druga
podpredsednica delegacije za odnose s Hrvaško, poslanec Jelko Kacin (ALDE) pa prvi
podpredsednik delegacije za odnos z državami Zahodnega Balkana.
Poleg dveh podpredsedniških mest so slovenski poslanci in poslanke prisotni še v naslednjih
delegacijah:
‐ poslanka Romana Jordan Cizelj (EPP) je članica delegacije za odnose z ZDA;
‐ poslanec Jelko Kacin (ALDE) je tudi član delegacije za odnose s Korejskim polotokom;
‐ poslanec Lojze Peterle (EPP) je član delegacije za odnose z Rusijo;
‐ poslanec Zoran Thaler (S&D) je član delegacije za odnose z državami južnega Kavkaza
(Armenija, Azerbajdžan in Gruzija);
‐ poslanec Ivo Vajgl (ALDE) je član delegacije za odnose z državami Mašreka (Egipt,
Jordanija, Libanon in Sirija) in delegacije pri Evro‐sredozemski parlamentarni skupščini;
‐ poslanec Milan Zver (EPP) pa je član delegacije za odnose z nekdanjo jugoslovansko
republiko Makedonijo.
EVROPSKI DAN JEZIKOV SE JE SLAVIL VES TEDEN
Letos se je evropski dan jezikov zgodil na 26. September, proslavljal pa se je skoraj ves teden.
Na različnih prireditvah širom Evrope so poudarjali pomembnost zgodnjega učenja jezikov,
potekale so mnoge večjezične dejavnosti, namenjene zlasti otrokom, govorilo se je o vlogi
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francoščine, kot o morebitnem redko govorjenem jeziku, med drugim pa se je odprla tudi
podjetniška platforma o večjezičnosti. Evropska komisija začenja kampanjo „Piccolingo“,
namenjeno staršem dve‐ do šestletnih otrok. Ta je osredotočena na možne koristi za otroke
ter dostop do informacij in podporo staršem. Glavne teme kampanje bodo stanje raziskav o
učenju jezikov v zgodnjem otroštvu, dobre prakse pri zgodnjem učenju jezikov in učenje
jezikov za osebe s posebnimi potrebami. (AJ)
O PODNEBNIH SPREMEMBAH V BANGKOKU
Danes se je začelo dvotedensko srečanje v Bangkoku, kjer bodo potekali pogovori o
podnebnih spremembah. Udeleženci si bodo prizadevali za odločilen napredek pri
doseganju ambicioznega svetovnega sporazuma o podnebnih spremembah. To srečanje je
predzadnje pripravljalno zasedanje pred podnebno konferenco OZN v Københavnu v
decembru, na kateri naj bi bil sklenjen svetovni dogovor. (AJ)
25. SEPTEMBER – NOČ EVROPSKIH RAZISKOVALCEV
To noč, ki je bila peta zapovrstjo, so imeli Evropejci iz 30 držav priložnost, da so se srečali s
poklicnimi raziskovalci. Tako so se jim lahko pridružili pri znanstvenih poskusih, spoznavali
vez med znanostjo in umetnostjo ter si jasneje razložili, kako daleč lahko gredo meje znanja.
V Noči evropskih raziskovalcev je sodelovalo 200 mest po vsej Evropi in tako počastilo
znanost na različne načine. Tako so športno tekmovali v Bruslju, igrali gledališke predstave v
Lizboni, kolektivno slikali na steno v Milanu, v Mariborskem nakupovalnem središču
Europark pa so se lahko sodelujoči pomerili v izvajanju raznih poskusov v široki paleti
znanstvenih področij. Mnogim se je tako uresničila želja, da so vsaj za eno noč postali
znanstveniki. (AJ)
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