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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SESTANEK NA MF O REBALANSU PRORAČUNA
V torek 26. maja 2009 je potekal sestanek na ministrstvu za finance, katerega so se ob
ministru dr. Francu Križaniču udeležili še ministrica za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, mag. Zlata Ploštajner ter direktorica direktorata za proračun in javne finance, mag.
Alenka Bratušek. Sestanek je bil namenjen usklajevanju zneska finančnih sredstev za občine,
ki naj bi jih te prejele po sprejemu rebalansa državnega proračuna. Minister je povedal, da se
država sooča z veliki težavami, saj so prihodki države za 800 milijonov EUR

nižji od

načrtovanih, zato se pričakuje, da bodo tudi občine zmanjšale svoja sredstva, predvsem
stroške za material in storitve ter investicije. S strani predstavnikov Skupnosti občin
Slovenije so bili zavrnjeni očitki, da se finančna kriza ne odraža v občinskih proračunih, saj
se le‐ta z zmanjšanjem prilivov iz lastnih sredstev (zmanjšanje med 20%‐40%) že močno čuti.
Bilo je predlagano, da se na osnovi sprejetih proračunov ne načrtuje zmanjšanje finančnih
sredstev, vendar do dogovora še ni prišlo. Sklenjeno pa je bilo, da bo Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko sklicala sestanek med pristojnimi ministrstvi za
prenos nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč iz sklada na občine in občinami.
DOLOČANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV
V četrtek, 28.05.2009 je na Ministrstvu za gospodarstvo potekal sestanek v zvezi z realizacijo
2. točke Dogovora o višini povprečnine, ki so ga na Ministrstvu za finance podpisali obe
reprezentativni združenji ter Vlada, o preučitvi možnosti za poenostavitev določanja cen
komunalnih storitev, kot so predlagale občine. Občine so predlagale prenos pristojnosti
določanja cen komunalnih storitev na lokalne skupnosti. Predstavniki občin so na sestanku
ponovno predlagali, da se država umakne in da občine na predmetnem področju postanejo
avtonomne. Podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Tone Peršak je poudaril, da je strah o
enormnem dviganju cen s strani občin neutemeljen, saj bodo občine cene določale v skladu z
metodologijo in v končni fazi le te odgovarjajo volivcem. Poleg tega je bil podan predlog o
ustanovitvi telesa, ki bi podajalo mnenja na cene občin, ki bi se na podlagi mnenja same
odločile o višini cene. Večina prisotnih na sestanku se je načeloma strinjala s sprostitvijo
določanja cen komunalnih storitev, vendar so dodali, da določena oblika nadzora oziroma
metodologija mora biti. Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo so dodali, da preskok brez
ustreznih analiz in zakonskih podlag, ne bo možen. Prav tako menijo, da sta trenutno »na
vidiku« 2 možni rešitvi: ali trenutni sistem poenostaviti, ali prenesti pristojnost določanja cen
lokalne skupnosti. Omenjeni rešitvi bodo pristojna ministrstva preanalizirala in podala svoje
mnenje v zvezi z rešitvijo zatečenega stanja na naslednjem sestanku. (SP)
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NA SKUPŠČINI TUDI O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

V sredo, dne je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal sestanek glede problema
podatkov, ki so jih občine posredovale GURS za množično vrednotenje nepremičnin.
Predstavniki GURS so izrazili željo, da bi se glede na to, da gre za nujno zadevo, ta
problematika posredovala občinam oziroma, da bi se občine obvestilo o tem kakšne
posledice ima lahko množično vrednotenje nepremičnin na podlagi neustreznih vhodnih
podatkov (baza podatkov o vrednosti zemljišč bo namreč podlaga za obdavčenje
nepremičnin, določanje tržnih vrednosti in najemnin,itd.). V skladu z izpostavljeno
problematiko bodo predstavniki Geodetske uprave RS ter Direktorata za prostor (MOP) le to
predstavili udeležencem na skupščini pod točko razno, kjer boste udeleženci skupščine imeli
priložnost podati svoje poglede in stališča v zvezi z izsledki oziroma zaključki. Sekretariat
SOS je obvestilo poslal vsem članicam. (SK)
S KONFERENCE WI FI

V Ljubljani je SOS v četrtek, 28. maja organiziral konferenco z naslovom Wi‐Fi, katere so se
udeležili predstavnice in predstavniki občin, pa tudi drugih institucij. Uvodno predstavitev
je imela dr. Davorka Šel, v.d. generalne direktorice Direktorata za informacijsko družbo na
Ministrstvu za gospodarstvo. Predstavila je vlogo direktorata in projekte, ki so jih izvedli za
lokalne skupnosti. Predstavila tudi javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e‐
vsebin in e‐storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij, ki bo kmalu objavljen, na
spletu pa je dostopna predobjava. Mag. Matjaž Janša, generalni direktor Direktorata za
elektronske komunikacije je spregovoril o pomenu in stanju elektronskih komunikacij v
Sloveniji. Širokopasovni dostop za vsakogar je odlična priložnost za razvoj podeželja, nujen
za razvoj gospodarstva, potreben za premostitev digitalnega razkoraka med podeželjem in
mesti in potreben za dostop do številnih storitev kot so e‐poslovanje, e‐uprava, e‐učenje, e‐
nakupovanje ipd. Mag. Marjan Bradeško iz podjetja Nil, ki je bil tudi sponzor dogodka,
predstavil družbene vidike brezžičnih omrežij in približevanje občinskih storitev, izvedbo
brezžičnih lokalnih omrežij in možnosti izvedbe. Elektronske komunikacije je označil kot del
občinskih poti. Maja Zupančič, glavna urednica življenjskih dogodkov na portalu E‐uprava
je predstavila projekt kako se lokalne skupnosti vključujejo v sistem e‐uprave. V razpravi se
je pokazala želja in potreba občin do zagotavljanja internetnih povezav občankam in
občanom, vendar so občinski proračuni omejeni, kar predstavlja težavo pri realizaciji. Dan
po dogodku je SOS prejel obvestilo, da je Evropska komisija v paketu ukrepov za
spodbujanje oživitve gospodarstva predlagala 1 milijardo EUR za širokopasovne povezave
3
Tedenske novice SOS / 25.‐29.15.2009
Št. 21

in nove gospodarske izzive na ruralnih območjih. To bo dodatek k 15 milijardam
investicijskih sredstev, ki so že namenjena za IKT v okviru evropskih skladov za regionalni,
socialni in kmetijski razvoj – denar, ki bo namenjen za investicijske pogodbe, podpisane pred
decembrom 2013. Vabljeni k ogledu predstavitev (SK)
ʺZ LOKALNIMI KORAKI IZ GLOBALNE KRIZEʺ

Skupnost občin Slovenije organizira okroglo mizo na temo gospodarske in finančne krize, ki
bo po zaključeni redni letni skupščini SOS, ob 13.00 uri, 3. junija 2009 na Brdu pri Kranju. O
težavnosti razmer, pogojenih z vedno bolj prisotno in vseobsegajočo krizo, ki se odraža na
gospodarskem, finančnem in socialnem področju, pripovedujejo ekonomski kazalci in
izkušnje vedno večjega števila občin. V Skupnosti občin Slovenije, se teh težav, ki zahtevajo
resen in temeljit razmislek zavedamo, zato vas vabimo na okroglo mizo, kjer boste
predstavniki lokalne oblasti lahko v dialogu s predstavniki državne oblasti in drugih
strokovnjakov, iskali primerne odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja kriza. Prav
zaradi dejstva, da lokalne skupnosti v Sloveniji upravljajo z javnimi sredstvi in so zaradi
številnih investicijskih projektov pomemben akter na področju investicijske politike, je nujno,
da se obravnavajo kot dejavni akterji pri reševanju krize in spodbujanju in ohranjanju
gospodarske rasti. Zato lokalne skupnosti pričakujejo podporo pri investicijah, da bi se tako
izognili nevarnemu začaranemu krogu pomanjkanja naložb – izgubi delovnih mest –
pomanjkanju kreditov – pomanjkanju naložb. Ta podpora je pomembna in koristna zlasti na
področju okoljevarstvenih investicij, ki sta jih država in občine dolžne izpeljati do leta 2010
na podlagi veljavne zakonodaje. Prepoznavali pa bomo tudi področja, kjer so možni novi
izzivi, modeli in novi prihranki v občinskih proračunih. Več… (SK)
ŠE 7 DNI ZA PRIJAVE NA TURNIR

Ostalo je še 7 dni časa da se vaša občina prijavi na turnir v malem nogometu in v odbojki, ki
ga Skupnost občin Slovenije organizira 12. junija v športnem centru Imeno v Podčetrtku.
Turnir bo namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah. Zato začnite s pripravami in
določite selektorja, ki bo v vaši občini zbral ekipo, oziroma si sposodil kakega
perspektivnega igralca iz sosednje občine. Pridite v Podčetrtek, kjer bomo ob prijetnem
druženju izpeljali turnirja. Dokažite, da je vaša občina najboljša v nogometu, v odbojki ali pa
v družabnosti. Ne pozabite, ekipe je potrebno prijaviti do 5. junija na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
03.06 / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Sekretariat SOS je vsem občinam članicam po elektronski pošti poslal vabila z gradivi za
redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo v sredo, 3. junija 2009 ob 9.30 uri v
hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Po zaključku skupščine bo organizirana okrogla miza na
temo finančne in gospodarske krize. Z obzirom, da še čakamo potrditve nekaterih vabljenih,
bomo vabila za okroglo mizo posredovali naknadno. Planiran pričetek okrogle mize je ob
13.00 uri. (SK)
03.06 / SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Delovna skupina za zaščito in reševanje se bo v sredo 3. junija sestala v Ljubljani. Na
sestanku bodo predstavljeni sklepi sprejeti na Predsedstvu SOS-a 19. maja, predstavljeno bo
poročilo s sestanka 20. maja s predstavniki Urada RS za zaščito in reševanje o usklajenosti
Pravilnika o Pravilniku o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, razpravljali pa bodo tudi o organizaciji poklicnih
gasilcev med občino in državo. (MM)
10.06. / LIFE+ PREDSTAVITVENA DELAVNICA 2009
Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH organizira predstavitveno
delavnico o programu LIFE+ v Sloveniji. Namen delavnice je predstavitev vsebine in pogojev
razpisa LIFE+ 2009 možnim prijaviteljem. Delavnica bo potekala: 10. junija 2009 v prostorih
Agencije RS za okolje, Ljubljana. Nadaljnje informacije – vključno z navodili za prijavo –
lahko najdete na spletni strani LIFE. (SK)
2.‐4.6. / KONFERENCA O PODNEBNIH SPREMEMBAH
Danska skupnost občin organizira konferenco lokalnih in regionalnih skupnosti o podnebnih
spremembah, ki bo od 2. do 4. junija v Kopenhagnu na Danskem. Kot predstavnica
Skupnosti občin Slovenije se o konference udeležila Karin Jurše, direktorica občinske uprave
Selnice ob Dravi. Udeleženka se bo udeležila delavnic Globalno tveganje – lokalne rešitve,
delavnice z naslovom ravnanje z odpadki – razmišljanje v življenjskem ciklu, delavnici o
obnovljivi energiji ter delavnici o energetski učinkovitosti zgradb. Na konferenci se bodo
sestali predstavniki lokalnih oblasti, kateri bodo govorili o potrebni vlogi lokalnih in
regionalnih skupnostih pri sprejemanju ciljev določenih v Kjotskem sporazumu. (MM)
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12.06. / TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
Skupnost občin Slovenije za zaposlene v občinskih upravah, organizira turnir v malem
nogometu in odbojki. Vabljeni županje in župani, podžupanje in podžupani, vsi zaposleni v
občinskih upravah ter svetnice in svetniki v petek 12. junija 2009 v občino Podčetrtek
(Športni center Imeno), kjer se boste v sproščenem vzdušju pomerili v malem nogometu,
odbojki ali pa boste prišli le s ciljem druženja, ter tako prispevali k medsebojnemu
povezovanju in sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah. Ekipe lahko prijavi ena ali pa
več občin skupaj. V času turnirja in po njem bomo za vas pripravili tudi zabaven program, ki
bo trajal vse do zgodnjih jutranjih ur. Podrobnosti in prijavnica se nahajajo spodaj.
Vabilo

Prijavnica

MEDRESORSKA OBRAVNAVA
ZAKON O VRTCIH
S strani Ministrstva za šolstvo in šport smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge
pošljete na jasmina.vidmar@skupnostobcin.si, najkasneje do srede 03.06.2009.
Predlog zakona.
29. SEJA VLADE RS, 28.05.2009
SPREMEMBE ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se v
Zakon o visokem šolstvu vpeljuje preglednejša in evropsko primerljivejša ureditev za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, spreminjajo se določbe o pristojnosti Sveta
Republike Slovenije za visoko šolstvo, ki ohranja vlogo svetovalnega telesa vladi, dodaja pa
se določba o transnacionalnem izobraževanju. Zakon ureja tudi prehodno obdobje, do
vzpostavitve delovanja novega sistema ter tiste člene, ki so vezani na vsebinske spremembe
v povezavi z novim telesom (Vir: Vlada RS)
SPREMEMBE ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je sprejela besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju in ga predlagala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku na junijski
seji. Razlog za predlagano spremembo zakona je upoštevanje načela enakega obravnavanja
javnih uslužbencev in funkcionarjev, zaradi česar se predlaga premik odprave zadnje tretjine
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plačnih nesorazmerij za funkcionarje s 1. julija 2009 na 1. december 2010. Predlog zakona
zasleduje načelo enakega obravnavanja funkcionarjev in javnih uslužbencev glede dinamike
odprave plačnih nesorazmerij, cilj predlaganega zakona pa je prihranek javnofinančnih
sredstev, ki so namenjena za plače funkcionarjev.
Sprejem spremembe tega zakona po nujnem postopku se predlaga zaradi navedenega
premika zadnje tretjine odprave plačnih nesorazmerij za funkcionarje. Omenjeni premik je
potreben zaradi tega, ker je skrajni rok za odpravo zadnje četrtine plačnih nesorazmerij za
javne uslužbence, v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, prav tako 1. december
2010. Z uskladitvijo obeh skrajnih rokov za odpravo plačnih nesorazmerij, tako za
funkcionarje kot tudi za javne uslužbence, se preprečijo težko popravljive posledice za
delovanje države, ki bi lahko nastale zaradi neenakega obravnavanja funkcionarjev in javnih
uslužbencev glede dinamike odprave plačnih nesorazmerij. (Vir: Vlada RS)
SOGLASJE K POBUDI OBČINE TREBNJE
Vlada Republike Slovenije je Občini Trebnje izdala soglasje za načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Ponikve–Hrastje, saj načrti občine ne bodo ovirali izvedbe prostorskih ureditev, kakor jih
določa Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje. (Vir:
Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
OBJAVA 2. ROKA ZA 1. PREDNOSTNO NALOGO
Organ upravljanja Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007‐2013 objavlja drugi rok 1.
skupnega javnega razpisa za izbor projektov za 1. prednostno nalogo. Na 3. seji Skupnega
nadzornega odbora so bile obravnavane vloge, ki so bile predložene na prvi rok 1. Skupnega
javnega razpisa do 30. septembra 2008. Po odločitvi Skupnega nadzornega odbora o
odobritvi oziroma zavrnitvi projektov, na 2. prednostni nalogi ni več razpoložljivih sredstev.
Del ESRR sredstev 1. prednostne naloge 1. skupnega javnega razpisa je ostal nerazporejen in
je predmet objave drugega roka 1. skupnega javnega razpisa za izbor projektov. Drugi rok za
prejem vlog je 1. junij 2009 do 15.30 ure. Vsa nadaljnja navodila glede predložitve vloge
najdete na spletni strani http://www.si‐at.eu in v razpisni dokumentaciji, objavljeni v okviru
1. skupnega javnega razpisa.
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SPREMENJENI UREDBI O ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRSTAH
Zaradi zahtev direktive o okoljski odgovornosti je Vlada Republike Slovenije aprila izdala
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
(čistopis), o rastlinskih vrstah (čistopis) in o habitatnih tipih (čistopis). (vir Bilten eNatura
2000)
PROJEKT MOJA DEŽELA ‐ LEPA IN GOSTOLJUBNA
Turistična zveza Slovenije v letu 2009 organizira že 18. tekmovanje na področju turizma,
urejanja in varstva okolja pod geslom Moja dežela ‐ lepa in gostoljubna. Vsebina tekmovanja
je urejenost kraja kot celota, kot tudi posameznih okolij in objektov, kakovost turistične
ponudbe, kakovost življenja, varovanje naravne in kulturne dediščine, varovanje okolja,
gostoljubje in še več. Prav tako se ocenjujejo ulice in trgi, objekte različnih dejavnosti,
upošteva se zelenje in rože, komunalno in turistično infrastrukturo ipd. Cilj projekta je tudi,
da Slovenija postane dežela cvetja, zato se še posebej vabi k sodelovanju cvetličarje, vrtnarje
ter druge strokovnjake za urejanje okolja. Regijski nosilci tekmovanja naj svoje predloge
posredujejo na Turistično zvezo Slovenije najkasneje do 30. junija 2009. Več informacij
najdete tukaj.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE
Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za
dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009
Predmet razpisa: sofinanciranje dodatne promocije integralnih turističnih proizvodov in/ali
turističnih območij, ki jo bo prijavitelj navedel v izvedbenem načrtu dodatne promocije
turističnega območja ali integralnega turističnega proizvoda.
Upravičenci: organizacije, ki skrbijo za razvoj turizma na turističnem območju ali
gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost..
Upravičeni stroški: lahko tečejo že od 1. 4. 2009:
1. stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, Ad 1) Upravičeni stroški so
stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala (tiskani, elektronski in drugi
promocijskim materiali), ki morajo služiti izključno podpori aktivnostim prijavljenega
projekta – akcijam tržnega komuniciranja kot dodatni promociji integralnih turističnih
proizvodov in/ali turističnih območij
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2. stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih,
3. stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini (stroški najetja,
postavitve in delovanja stojnic, predstavitve ciljnim javnostim).
Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov, vendar največ 100.000 EUR. Vrednost
prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 50.000 EUR. Sofinanciranje se dodeljuje po
pravilu de minimis. ( shema št. M001‐5715334‐2007)
Rok za objavo: do 12. ure 16. 6. 2009. Več info TUKAJ.
OTROCI IN MLADINA »HURA, PROSTI ČAS« 2009
Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti
čas« v letu 2009
Predmet razpisa: sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo
potekali v obdobju od junija 2009 do maja 2010, in sicer med šolskimi počitnicami ter med
šolskim letom ob koncih tedna, ti interesni programi pa ne smejo biti del rednega programa
šole.
Upravičenci: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01‐ZSDP in 15/03‐ZOPA).
Upravičeni stroški: Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo strokovni kader, opremo
ter prevoze, povezane z izpeljavo programov.
Rok za oddajo: do 3. junija 2009. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS LIFE + 2009
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov za zaščito biotske raznovrstnosti, izboljšavo
varovanja okolja, povečavo zavedanja o okoljskih vprašanjih.
Upravičenci: službe, lokalne in regionalne oblasti, države, agencije, zbornice, združenja,
raziskovalni centri, razvojne nevladne organizacije, mala in srednje velika podjetja, centri za
usposabljanje, univerze.
Upravičena področja in cilji:
1. LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost
Glavni cilj: Zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov,
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi do leta 2010 znotraj
EU ustavili izgubo biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje
Glavni cilji:
— Podnebne spremembe: Stabilizirati koncentracije toplogrednih plinov na ravni, ki
preprečuje globalno segrevanje nad 2 °C;
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— Vode: Z razvijanjem stroškovno učinkovitih ukrepov povečati kakovost voda in dobro
ekološko stanje v skladu z razvojem prvega načrta upravljanja povodij na podlagi Direktive
2000/60/ES (okvirna direktiva o vodah) do leta 2009;
— Zrak: Doseči raven kakovosti zraka, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja ter nima večjih
negativnih vplivov nanju;
— Tla: Varovati in zagotoviti trajnostno rabo tal z ohranjanjem funkcij tal, preprečevanjem
ogroženosti tal, ublažitvijo posledic ogroženosti in obnovitvijo degradiranih tal;
— Mestno okolje: Izboljšati okoljsko uspešnost evropskih urbanih območij;
— Hrup: Prispevati k razvoju in izvajanju politik o hrupu v okolju;
— Kemikalije: Do leta 2020 izboljšati varstvo okolja in zdravja pred tveganji zaradi kemikalij
z izvajanjem zakonodaje o kemikalijah, zlasti Uredbe št. 1907/2006 (REACH) in Tematske
strategije o trajnostni uporabi pesticidov; SL C 111/14 Uradni list Evropske unije 15.5.2009
— Okolje in zdravje: Razvijati informacijske baze za politiko o okolju in zdravju (Akcijski
načrt za okolje in zdravje za obdobje 2004–2010);
— Naravni viri in odpadki: Razvijati in izvajati politike za trajnostno upravljanje ter
uporabo naravnih virov in odpadkov, izboljšati okoljsko uspešnost izdelkov, podpirati
trajnostno proizvodnjo in vzorce potrošnje, preprečevati nastajanje odpadkov ter povečati
njihovo predelavo in recikliranje; prispevati k učinkovitemu izvajanju Tematske strategije o
preprečevanju in recikliranju odpadkov;
— Gozdovi: Ustvariti jasno in celovito podlago za informacije, pomembne za politiko o
gozdovih, in sicer v zvezi s podnebnimi spremembami (vpliv na gozdne ekosisteme,
blažitev, nadomestitev učinkov), biotsko raznovrstnostjo (osnovne informacije in zaščitena
gozdna območja), gozdnimi požari, razmerami v gozdovih in varovanimi funkcijami gozdov
(voda, tla in infrastruktura) ter prispevati k varovanju gozdov pred požari, in sicer predvsem
z usklajevalnim omrežjem EU;
— Inovacije: Prispevati k razvoju in predstavitvi pristopov, tehnologij, metod in
instrumentov politike inovacij za pomoč pri izvajanju Akcijskega načrta okoljskih tehnologij
(ETAP);
— Strateški pristopi: Spodbujati učinkovito izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje
Skupnosti ter izboljšati bazo znanja za okoljsko politiko; izboljšati okoljsko učinkovitost
malih in srednje velikih podjetij.
Čeprav so zaželeni kakršni koli predlogi projektov v zvezi z zgoraj navedenimi glavnimi
cilji, daje Komisija prednost predvsem tistim, ki se nanašajo na podnebne spremembe.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje
Glavni cilj: obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem
gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za spremljevalne ukrepe, tj. informacijske in
komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference in usposabljanja, vključno z
usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov.
Čeprav so zaželeni kakršni koli predlogi projektov v zvezi z zgoraj navedenim glavnim
ciljem, daje Komisija prednost predvsem tistim, ki se nanašajo na zaustavitev izgube biotske
raznovrstnosti.
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Deleži sofinanciranja EU:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost
— Delež finančne podpore Skupnosti je največ 50 % upravičenih stroškov.
— Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o habitatih in
pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje
— Delež finančne podpore Skupnosti je največ 50 % upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje
— Delež finančne podpore Skupnosti je največ 50 % upravičenih stroškov.
Rok za oddajo: do 15. 9. 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
DODATNA MLRD € ZA ŠIROKOPASOVNE POVEZAVE
Evropska komisija je v paketu ukrepov za spodbujanje oživitve gospodarstva predlagala
dodatno milijardo EUR za širokopasovne povezave in nove gospodarske izzive na ruralnih
območjih. To bo dodatek k 15 milijardam investicijskih sredstev, ki so že namenjena za IKT v
okviru evropskih skladov za regionalni, socialni in kmetijski razvoj – denar, ki bo namenjen
za investicijske pogodbe, podpisane pred decembrom 2013. Satelit omogoča takojšnjo
širokopasovno povezavo in ponuja stroškovno najugodnejšo rešitev glede na to, da sta
potrebna samo antena in modem, ki staneta približno 500 EUR na uporabnika, mesečna
uporaba storitve pa po prvotni investiciji znaša med 30 in 60 EUR. Države članice morajo
predložiti Evropski komisiji svoje načrte za razvoj podeželja, v katerih bodo predstavile
konkretne projekte za pridobitev teh sredstev, najkasneje do 15. julija. Tako se morajo regije,
ki bi želele koristiti ta sredstva, obrniti na svoje regionalne razvojne agencije oz. nacionalne
vlade s svojimi projekti, pri pripravi katerih morajo: (1) kartirati svoje regije in prikazati
nepovezana območja, (2) prikazati, da so se pri iskanju rešitve posvetovale z vsemi
operaterji. (3) obvestiti Komisijo, če projekt presega 200 000 EUR in (4) izdati razpisni
dokument, ki ne prejudicira nobene tehnične rešitve. Več informacij na spletni strani SOS
(BA).
USPEŠNOST UKREPOV EU ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE
Revizija Evropskega računskega sodišča je bila osredotočena na čistilne naprave, financirane
iz Kohezijskega sklada in ESRR v programskih obdobjih 1994‐ 1999 in 2000‐ 2006 v Španiji,
na Portugalskem, v Grčiji in na Irskem, ki so predstavljale večino porabe na tem področju.
Sodišče je prišlo do zaključka, da so strukturni ukrepi na splošno prispevali k izboljšanju
čiščenja odpadnih voda v štirih revidiranih državah. Na splošno so čistilne naprave,
sofinancirane iz strukturnih skladov, delovale ustrezno. Vendar je bilo za neke ugotovljeno,
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da so delovale pod svojimi zmogljivostmi, v manjšem številu primerov pa niso bile
izpolnjene zahteve EU glede kakovosti odplak. Sodišče je ugotovilo, da bi bilo treba več
pozornosti nameniti zagotavljanju, da so čistilne naprave primerno priključene na
kanalizacijsko omrežje in da je tehnološka odpadna voda, ki prihaja vanje, predhodno
ustrezno prečiščena. Sodišče je tudi poudarilo, da je za ohranjanje dobrega ekološkega stanja
voda nujen večji poudarek na okoljskih načelih EU, da je treba onesnaževanje zmanjšati pri
viru in da plača povzročitelj škode. Več informacij najdete tukaj . (BA)
25. MAJ‐ MEDNARODNI DAN POGREŠANIH OTROK
Evropska komisija podpira Mednarodni dan pogrešanih otrok, ki je 25. maja. Glavni namen
tega dneva je spodbuditi evropske državljanke in državljane in druge ljudi po svetu, da ne
pozabijo na pogrešane otroke. Evropska komisija tako pošilja mednarodno sporočilo upanja
in solidarnosti staršem, ki nimajo nobenih novic o svojih otrocih. Podpredsednik Evropske
komisije Jacques Barrot je podprl kampanjo za promocijo telefonske številke 116 000 za
informacije o pogrešanih otrocih. To kampanjo vodi skupina 23 nevladnih organizacij,
aktivnih v 16 državah članicah z imenom »Pogrešani otroci Evrope« (Missing Children
Europe) v boju proti izginjanju in zlorabi otrok. Več informacij najdete tukaj . (BA)
NOVI VEČJEZIČNI PORTAL PRESSEUROP.EU
Evropska komisija in konzorcij (italijanski Internazionale, poljski Forum in portugalski
Courrier Internacional, podpira pa ga Cafebabel), katerega delo usklajuje Courrier
International sta na trgu predstavila PRESSEUROP.EU, prvo večjezično spletno stran s
časopisnimi članki o evropskih zadevah. Na portalu PRESSEUROP bodo v čim več jezikih
na voljo prevodi izbranih člankov o evropskih zadevah, ki so izšli istega dne dan prej.
PRESSEUROP.EU tako javnosti omogoča dostop do: člankov iz mednarodnega in
evropskega tiska (časopisi in spletni tisk), ki so izbrani po pomembnosti in zanesljivosti ter
vsebujejo dnevne novice EU na področju politike, gospodarstva, družbe, sveta, okolja,
znanosti, kulture, razprav itd., pregleda tiska, kratkih novic in povzetkov novic, ilustracij
(računalniške grafike, fotografij, videoposnetkov, karikatur, itd.), biltena z dnevnimi
novicami in zadnjimi vsebinami, arhiv člankov. Interaktivna ponudba bo vključevala
tematske forume, spletne ankete in možnost komentiranja objavljenih člankov. Najprej bo ta
storitev ponujena v desetih jezikih, kasneje pa postopoma v vseh 23 uradnih jezikih EU.
PRESSEUROP.EU se bo povezal z mrežo EuRaNet in bodočo mrežo EU TV Net. (BA)
PREDLOGI KOMISIJE ZA TRŽENJE IN KAKOVOST HRANE
Evropska komisija je 28. maja objavila sporočilo o politiki kakovosti kmetijskih proizvodov,
katerega bistvo je, da je treba poenostaviti sheme za označevanje kakovosti, da jih bodo
ljudje lažje uporabljali in razumeli, politiko EU na tem področju pa je treba uskladiti.
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Zahteve, ki jih izpolnjujejo kmetje v EU, so na področju varstva okolja, dobrega počutja živali
in uporabe pesticidov ter veterinarskih zdravil med najstrožjimi na svetu. Poleg tega s svojim
strokovnim znanjem in izkušnjami oplemenitijo proizvode s posameznimi kakovostmi, ki
predstavljajo dodano vrednost. Predlogi, ki jih vsebuje sporočilo Komisije, so predvsem:
vključitev območja, na katerem je bil kmetijski proizvod pridelan, na oznako; proučitev
možnosti določitve posebnih neobveznih rezervnih navedb za »proizvode hribovskega
kmetovanja« in »tradicionalne proizvode, pri čemer bi lahko slednja nadomestila sedanjo
označbo »zajamčene tradicionalne posebnosti«; oblikovanje enotnega sklopa registriranih
geografskih označb (za vina, žgane pijače ter kmetijske proizvode in živila), a hkrati ohraniti
posebnosti vsakega sistema; izboljšanje enotnega trga za proizvode, ki jih zadevajo sheme
označevanja, posebej za ekološke proizvode; povečanje mednarodne zaščite geografskih
označb in prispevek k razvoju mednarodnih standardov na področju tržnih standardov in
ekoloških proizvodov ter razvijanje smernic dobre prakse za zasebne sheme certificiranja,
kar bi zmanjšalo zmedo potrošnikov, kmetov pa bi se skrajšali birokratski postopki. Več
informacij najdete tukaj.(BA)
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