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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
POZIV K NUJNEMU UKREPANJU
Skupnost občin Slovenije je pozvala Vlado RS in pristojna ministrstva, da nemudoma
pristopijo k pripravi ukrepov za zmanjšanje posledic vremenskih ujm. Opozorili smo, da bi
bilo potrebno narediti več za prilagajanje na vremenske spremembe ter tudi in predvsem pri
zmanjševanju posledic vremenskih ujm. V tem kontekstu smo predlagali ustanovitev
koordinativnega telesa, ki se bo znalo odzvati na vremenske spremembe, ki bo delovalo v
smeri priprave ukrepov za prilagajanje vremenskih spremembam ter ukrepov za zmanjšanje
posledic vremenskih ujm. V takšnem koordinativnem telesu morajo ob predstavnikih
pristojnih ministrstev sodelovati tudi predstavniki občin oz. reprezentativnih asociacij.
Skupnost občin Slovenije tudi pričakuje, da se bodo država in občine soočale s posledicami
ujm skupaj in koordinirano, pričakujejo pa tudi vzpostavitev sistema, ki bo v čim večji meri
minimaliziral posledice in z bodočimi akcijami in ukrepi vplival na boljšo pripravljenost ter
prilagajanje bodočim vremenskim spremembam. (jv, jk)
CENITEV NEPREMIČNIN MANJŠIH VREDNOSTI
V zvezi z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 140/07), ki v 5. členu glede cenitve določa ʺStvarnega premoženja države in samoupravnih
skupnosti ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen v primeru, če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa
samo pod pogoji in na načine, določenimi v tem zakonuʺ, in v nadaljevanju drugi odstavek 16.
člena določa ʺPred razpolaganjem s posamičnim nepremičnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je
imenovan na podlagi zakona , ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodiščaʺ, je SOS na MJU
naslovil dopis s pobudo za spremembo zakona. S strani MJU smo prejeli odgovor, da se s
pobudo, ki se nanaša na cenitev nepremičnin manjših vrednosti strinjajo, zato naj bi jo
vsekakor upoštevali pri prvi spremembi citiranega zakona, predvidoma še v letošnjem letu.
(SP)
O UKINITVI SREDSTEV V UPRAVLJANJU SEPTEMBRA
Glede na sporočilo, da naj bi še v juniju izvedli seminar na temo ukinitve sredstev v
upravljanju, vam sporočamo, da smo dobili informacijo, da naj bi Ministrstvo za finance v
juniju izdalo priporočilo o ravnanju s sredstvi v upravljanju. Dokler tega priporočila ni in
dokler tudi ni jasno, ali bodo pobude, ki so bile dane na dnevih javne uprave in na
simpozijih s področja javnih podjetij, kjer so apelirali na zakonodajalca, da naj sprejme
ustrezno zakonodajo, ki je potrebna za realizacijo ukinitve sredstev v upravljanju,
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upoštevane, ni možno izvesti seminarja ki naj bi prinesel praktične rešitve za zaposlene v
občinskih upravah. Menimo, da ne bi bilo primerno organizirati seminarja, kjer udeleženci
dejansko ne bi prišli do konkretnih rešitev, saj je marsikatero vprašanje v zvezi z omenjeno
problematiko še odprto. Zato smo s predavateljem sprejeli odločitev, da bomo predmetni
seminar izvedli predvidoma v mesecu septembru oziroma ko bodo vse predpostavke
izpolnjene in vam bo predmetna problematika predstavljena celovito in v skladu z vašimi
pričakovanji. (SP)
POSVET – JAVNO NAROČANJE
V četrtek, dne 18. junija, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predavateljem Milanom
Železnikom in predstavnico Službe Vlade RS za evropske zadeve Marjano Dermelj,
organizirala delovni posvet na temo ʹʹOdgovori na najpogostejša vprašanja pri javnem
naročanjuʹʹ. Aktualna problematika je pritegnila veliko število udeležencev, saj se občine
srečujejo z mnogimi težavami pri postopkih javnih naročil. Predavatelj Milan Železnik,
praktik in dober poznavalec področja, je nazorno in razumljivo predstavil načine, kako
najučinkoviteje izvesti javna naročila. Kvalitetno izpeljano predavanje je tako pri poslušalcih
izzvalo nešteto vprašanj, na katere je tudi Železnik odgovoril in tako se je razvila živahna ter
poučna debata. Zdelo se je, da vprašanjem ni konca, to da vedeti, kako resna je ta
problematika in na koliko težav naletijo zaposleni v občinah, ko izvajajo postopke javnega
naročanja. Udeleženci tako niso dobili le strokovne razlage, koristna je bil tudi izmenjava
dobrih praks med samimi poslušalci. Predvsem poučno in v razmislek vredno je bilo tudi
predavanje ga. Marjane Dermelj, ki je predstavila Akcijski načrt za zeleno naročanje za
obdobje 2009‐2012, ki ga je pred kratkim sprejela Vlada RS z namenom, da se zmanjša
negativen vpliv javnega sektorja na okolje. Cilj načrta je, da se do leta 2012 vzpostavi delujoč
sistem za zeleno javno naročanje, predvsem za konkretno izbrane skupine izdelkov in
storitev in to v višini 50 odstotkov vseh javnih naročil. Tako bi se za določene te skupine, za
katere so potrebe na trgu, na ravni javnega sektorja zavezalo k izvajanju zelenih javnih
naročil tudi mestne občine, ostale občine pa k temu vzpodbujalo.
Posvet je bil zato več kot dobrodošel in koristen, saj so tako udeleženci dobili odgovore na
mnoga vprašanja, verjeti pa je, da so še tudi prenekatera ostala neodgovorjena, zato se bo še
v prihodnje krepilo sodelovanje v tej smeri. (SP)
NIMSEC – 4. SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE
Predstavnika SOS, Saša Kek in Siniša Plavšič sta se udeležila 4. projektnega sestanka
NIMSEC v mestu Karlovo v Bolgariji. V skladu s projektnimi aktivnostmi, bi partnerji že
3
Tedenske novice SOS / 1.‐5.6.2009
Št. 22

morali pričeti promocijo e‐izobraževanja za področje energetske učinkovitosti, ki bi jih naj
izvajala Univerza v Salamanci (Španija). Partnerji iz Salamance tečajev niso pripravili, kljub
številnim pismom in pozivom koordinatorja in posameznih drugih partnerjev, zato je bil na
sestanku soglasno sprejet sklep o izločitvi Univerze Salamanca iz projekta. Pismo s pojasnili
za evropsko komisijo so vsi prisotni partnerji projekta podpisali v Karlovem. (SK)
JAVNI POSVET O PREDLOGU RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI
V petek, 19. 6. je ministrstvo za javno upravo organiziralo javni posvet o predlogu Resolucije
o normativni dejavnosti. Na posvet so bili povabljeni predstavniki nevladnih organizacij in
zainteresirane strokovne javnosti.
V uvodu posveta je ministrica Irma Pavlinič Krebs pojasnila, da je splošna usmeritev
ministrstva za javno upravo na področju priprave boljših predpisov dvigovanje zavesti o
tem, da so jasnejši, preprostejši in razumljivejši predpisi ključ do zadovoljnejših državljanov
in učinkovitejšega gospodarstva. Z doslednim uveljavljanjem in izvajanjem principov boljše
priprave predpisov se tako neposredno dviguje kakovost zakonodajnih dokumentov.
Resolucija o normativni dejavnosti bo predstavljala zavezo vsakokratne politične oblasti, da
pristopa k oblikovanju politik in pripravi predlogov predpisov odgovorno in pri tem vedno
sodeluje s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo. (obvestila za javnost MJU, jv)
POSVET O PROJEKTIH KOHEZIJSKEGA SKLADA
V petek, 19 junija je ministrstvo za okolje in prostor organiziralo posvet ‐ »Izvajanje projektov
kohezijskega sklada 2007 – 2013: izzivi, dileme, odprta vprašanja«.
Namen dogodka je bil predstaviti izvajanje projektov kohezijskega sklada (postopek,
zakonodaja, vloga MOP ter drugih udeležencev) kot tudi primer enega od projektov. Prav
tako je bilo predstavljeno, kako voditi razvoj, pripravo ter izvedbo uspešnih projektov, s
posebnim poudarkom na tem, kako pripraviti projekte in izbrati ter zagotoviti ustrezne vire
financiranja.

Ministrstvo za okolje in prostor želi z organizacijo (regijskih) posvetov

posredovati znanja in izkušnje dobre prakse, kako razviti in pripraviti realno izvedljive
projekte, ki bodo optimalno realizirali cilje in potrebe in bodo z argumentirano finančno‐
ekonomsko in tehnično izvedljivostjo v prostoru, okolju in zastavljenem časovnem okviru
atraktivni za pridobitev virov sofinanciranja in z odobrenimi sredstvi tudi uspešno
zaključeni v omejen časovnem okviru Kohezijske politike 2007‐2013 Prenos znanj in izkušenj
dobre prakse na lokalni nivo, tako iz lokalnega nivoja z izkušnjami kot tudi iz državnega
nivoja, lahko odgovori na številna odprta vprašanja, reši probleme in dileme, s skupnim
ciljem pripraviti dobre projekte, ki bodo z zagotovljenimi finančnimi viri tudi uspešno
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izvedeni. Gradiva za posvet so dostopna na: http://www.koh‐s.mop.gov.si/. (obvestila za
javnost MOP, jv)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
ZAKON O ZDRAVSTVENIO DEJAVNOSTI
Na spletni strani Ministrstva za zdravje smo zasledili objavljen predlog Zakona o
zdravstveni dejavnosti. Glede na to, da ministrstvo prosi zainteresirano javnost za čim
konkretnejše
pripombe
in
predloge,
vas
prosimo,
da
nam
na
naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si le‐te pošljete do konca meseca avgusta 2009.
Predlog zakona.
Obrazložitev.
RAZVITOST OBČIN
Z Ministrstva za finance smo v obravnavo prejeli predlog Uredbe o metodologiji za določitev
razvitosti občin. V priloženih datotekah vam pošiljamo predlog Uredbe o metodologiji za
določitev razvitosti občin ter izračun koeficientov razvitosti občin.
Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge pošljete na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , najkasneje do srede, 24.06.2009.
Predlog uredbe.
Koeficient razvitosti.
ZAKON O PREKRŠKIH
Ministrstvo za pravosodje je v obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prekrških. Prosimo, da predlog zakona pregledate in nam morebitne
pripombe oziroma predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje
do 30. 06.2009.
Za vaš prispevek se vam že v naprej zahvaljujemo.
Predlog zakona.
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPTI
Skupnost občin Slovenije je v medresorsko usklajevanje prejela zadnjo verzijo Pravilnika o
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, ki ga je posredovalo MG.
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Vljudno vas prosimo, da predloge in pripombe k pravilniku posredujete do 29. junija 2009 na
naslov sasa@skupnostobcin.si.
Predlog pravilnika.

32. SEJA VLADE RS, 17.06.2009
REBALANS PRORAČUNA 2009
Vlada RS je sprejela Predlog rebalansa Proračuna RS za leto 2009. Glavni razlogi za
predlagan rebalans državnega proračuna so drugačna gibanja proračunskih prihodkov od
napovedanih, drugačne napovedi makroekonomskih agregatov od tistih na katerih temelji
sprejeti proračun, drugačni pričakovani prihodki v pokojninski blagajni in posledično večji
transferni odhodki iz državnega proračuna v višini 125 mio EUR ter spremembe nekaterih
ukrepov za blaženje ekonomske in finančne krize.
Po predlaganem rebalansu naj bi primankljaj državnega proračuna znašal 1,8 mlrd EUR ali 5
% BDP, javnofinančni primanjkljaj konsolidirane javne blagajne pa bo predvidoma znašal
5,5% BDP. (Vir: Vlada RS)
IZVRŠEVANJE PRORAČUNOV 2008 IN 2009
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 je Državni zbor sprejel skupaj z obema proračunoma.
Predlagani zakon ni zajet v Delovnem programu vlade, saj ob pripravi letos sprejetega
rebalansa ni bilo mogoče v zadostnem obsegu predvideti posledic svetovne finančne krize.
Vlada je določila predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za 2009, zato je
posledično potrebno tudi ta zakon prilagoditi spremembam v proračunu, ki so predvidene z
rebalansom. V nasprotnem primeru bi med obema dokumentoma obstajalo neskladje. Glede
na pravno naravo državnega proračuna je uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2008 neposredni pogoj
za uveljavitev rebalansa proračuna. (Vir: Vlada RS)
POSEBNI DODATEK ZA SOCIALNO OGROŽENE
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o posebnem dodatku za socialno ogrožene in ga
posreduje Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku. S predlaganim zakonom o
posebnem dodatku za socialno ogrožene želi vlada zagotoviti izplačilo posebnega dodatka
za okvirno 120 tisoč socialno ogroženih oseb, ki mesečno prejmejo dohodke, katerih višina je
nižja od 60 oziroma 70 odstotkov neto minimalne plače. Ključni namen tega zakona je
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izboljšati materialni in socialni položaj različnih kategorij prebivalstva z nizkimi dohodki.
Upravičenci bodo tako prejeli od 80,00 do 200,00 EUR posebnega dodatka za socialno
ogrožene.
Najvišji posebni dodatek za socialno ogrožene bodo dobili prejemniki denarne socialne
pomoči, in sicer v višini 200,00 EUR, kadar je do denarne socialne pomoči upravičena
družina, in 160,00 EUR, kadar je upravičen posameznik.
Ostali upravičenci:
 prejemniki pokojnin in nekaterih drugih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
 prejemniki nadomestila za invalidnost
 prejemniki nadomestil za primer brezposelnosti in
 prejemniki nadomestil iz naslova starševskega varstva,
katerih prejemki so nižji od 268,00 EUR bodo prejeli dodatek v višini 120,00 EUR, tisti,
katerih prejemki znašajo od 60 do 70 % minimalne plače (od 268,00 EUR do 313,00 EUR), pa
bodo upravičeni do dodatka v višini 80,00 EUR (v vseh primerih gre za neto zneske). Za
izplačilo posebnega dodatka za vse upravičence bodo z Rebalansom Proračuna Republike
Slovenije 2009 II zagotovljena sredstva v višini 14.998.680,00 milijonov evrov. Posebni
dodatek bo predvidoma izplačan v septembru, upravičencem pa posebnih vlog za
uveljavljanje tega dodatka ne bo potrebno vlagati. (Vir: Vlada RS)
RAZVOJ PODEŽELJA
Vlada RS je potrdila prvo spremembo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja
2007‐2013 (NSN) in ga bo posredovala Evropski komisiji. Spremembe NSN so potrebne
zaradi sprememb Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in so podlaga za
črpanje dodatno pridobljenih sredstev. Večina sprememb NSN se nanaša na uporabo
novejših podatkov za leti 2006 in 2007 pri analizi stanja ter natančnejši opis izvajanja novih
prednostnih nalog in uporabe dodatnih finančnih sredstev iz naslova Evropskega načrta za
oživitev gospodarstva. (Vir: Vlada RS)
DOPISNA SEJA VLADE RS, 19.06.2009
PLAČE V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju ter Državnemu zboru predlagala, da ga sprejme po skrajšanem
postopku.
Predlog zakona je bil usklajen z usklajevalnimi skupinami predstavnikov pravosodja:
predstavniki Stavkovnega odbora slovenskih sodnikov, Slovenskega sodniškega društva,
Sodnega sveta, Vrhovnega sodišča, s katerimi je bil dne 16.6.2009 podpisan Dogovor o
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sporazumnem zaključku usklajevanj, ter s predstavniki Ustavnega sodišča RS glede
njihovega materialnega položaja. Z gradivom so bili seznanjeni (17.6.2009) tudi predstavniki
Vrhovnega državnega tožilstva, Društva državnih tožilcev Slovenije, Državnega
pravobranilstva in predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Predlogi, ki so
predstavljali izhodišča za usklajevanja s predstavniki pravosodja, so bili pripravljeni ob
upoštevanju odločb Ustavnega sodišča RS in javno finančnih razmer v RS kot posledice
finančne in gospodarske krize, ki omogoča realizacijo doseženih pravic v obsegu ne bistveno
spremenjenega obsega sredstev za plače pravosodnih funkcionarjev. (Vir: Vlada RS)
CENE VINJET
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in
cestnini. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini sledi
določilom novele Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 42/09), ki je med drugim uvedla
vinjete za krajše časovno obdobje, in sicer tedenske in mesečne. Z novelo uredbe se določajo
nove cene vinjet. Glede na navedeno je za osebna vozila cena tedenske vinjete 15 evrov,
mesečne vinjete 30 evrov ter letne vinjete 95 evrov. Cena vinjete za motorna kolesa znaša
polovico cene vinjete za osebna vozila, s to razliko, da imajo motorna kolesa namesto
mesečne vinjete na voljo polletno vinjeto po ceni 25 €. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
BLIZU DOMA JE BLIZU SRCA

Slovenska turistična organizacija (STO) je pričela z izvajanjem tržno‐komunikacijske akcije
na domačem trgu pod nazivom BLIZU DOMA, BLIZU SRCA, v kateri domačega gosta vabi
na oddih v Sloveniji. Glavni cilj je akcije je domačim gostom približati naravne lepote
Slovenije ter široko paleto možnosti oddiha ter dopustovanja v Sloveniji. Slovencem je tako
na bencinskih servisih Petrola v pollitrskih plastenkah na voljo izvirska voda, ki jo polni
podjetje Unitur, partner akcije. Tako vse Slovence vabijo, da izpolnijo kupon (najdete ga na
Petrolovih bencinskih črpalkah in na plastenkah te vode) in sodelujejo v žrebanju za številne
privlačne nagrade, ki jih prispevajo slovenska naravna zdravilišča, člani Skupnosti
Slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ). Pri akciji sodelujejo tudi z lokalnimi turističnimi
subjekti, tako se bo določeno število plastenk vode poskrilo v posamezni turistični
destinaciji, Slovencem pa dali namige, kje to vodo lahko najdejo. Tisti, ki bodo vodo našli, se
bodo lahko potegovali za privlačne nagrade. Več informacij o nagradni igri in sami akciji je
na voljo na www.slovenia.info/doma.
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O PONAREJENEM MLEKU IN SIRU
Kmetje so že drugič v mesecu dni prišli v Bruselj protestirat zaradi prenizke cene mleka.
Pridelajo ga še vedno več, kot ga živilska industrija potrebuje, čeprav evropska komisija
sofinancira zaloge mlečnega prahu in sira, oboje tudi intervetno odkupuje za blagovne
rezerve. Potrošniki pa na picah, hlebčkih in drugih pripravljenih izdelkih čedalje pogosteje
namesto sira iz mleka dobijo ponarejen sir, v katerem ni niti kapljice mleka. Ponarejen sir v
živilskih podjetjih zmešajo iz vode, rastlinskih maščob, beljakovin in arom. Ta sir izgleda
enako kot pravi sir, se enako topi, lahko ima okus po gaudi ali mozzareli. Živilska industrija
ga vse bolj uporablja zaradi bistveno nižje cene. Potrošniki večinoma ne vedo, da na pici,
sirovi štručki, v čipsu, mešanici za pico ni pravega sira. Velikokrat to ni označeno ali pa
morajo natančno brati etikete, kjer med sestavinami ni navedeno mleko oziroma sir.
Zavedeni potrošniki se lahko tolažijo le, da ponarejena živila za zdravje niso škodljiva. So pa
lahko problem za alergike. (Vir: razgledi.si)
MLADINSKE DELOVNE BRIGADE
Resor za socialo in zdravstvo ŠOU v Ljubljani pripravlja projekt ʺMladinske delovne brigade
ŠOU 2009ʺ, preko katerega želi dvigniti aktivnost mladih ter jih spodbuditi k prostovoljstvu
in solidarnosti, hkrati pa aktivirati družbeno koristna dela. Zato javni poziv k oddaji prijav
za projekt ʺMladinske delovne brigade ŠOU 2009ʺ, preko katerega pozivajo nevladne
organizacije, kulturne ustanove, lokalne skupnosti in ostale zainteresirane, da prijavijo
projekte pri katerih potrebujejo večje število prostovoljcev. Prijavo se lahko neprofitne
organizacije ali subjekti javnega prava, kateri načrtujejo dejavnosti za mesec avgust ali
september tega leta. Predvidena aktivnost Mladinskih brigad bo trajala med štiri in sedem
dni. Zainteresirani naj pošljejo prijavo v elektronski obliki na kaja.medved@sou‐lj.si,
najkasneje do 7. julija 2009.
MEDNARODNE NOVIČKE
DALJŠI STARŠEVSKI DOPUST
Novi okvirni sporazum, ki so ga 18. junija podpisali evropski socialni partnerji (ETUC,
BUSINESSEUROPE, CEEP in UEAPME), podaljšuje trajanje starševskega dopusta s treh na
štiri mesece za vsakega izmed staršev in se uporablja za vse zaposlene delavce ne glede na
vrsto njihove pogodbe. Sporazum je rezultat šestmesečnih pogajanj med socialni partnerji ter
odraža spremembe, ki so nastale v družbi in na trgu dela od podpisa prvega okvirnega
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sporazuma o starševskem dopustu leta 1995 dalje. Novi sporazum (1) podaljšuje trajanje
starševskega dopusta s treh na štiri meseca za vsakega izmed staršev, pri čemer eden izmed
štirih mesecev ne bo prenosljiv med starši, (2) pojasnjuje, da se uporablja za vse delavce ne
glede na vrsto njihove pogodbe (zaposlitev za določen čas, za krajši delovni čas itd.),
(3)staršem, ki se po starševskem dopustu vrnejo na delo, omogoča, da zaprosijo za
prilagoditev delovnih pogojev (npr. števila delovnih ur), (4) povečuje zaščito delavcev pred
odpuščanjem in tudi vsakršnim neugodnim obravnavanjem zaradi izrabe pravice do
starševskega dopusta. Komisija mora sedaj preučiti določbe sporazuma. Za njegovo izvajanje
bo Svetu pred poletjem predlagala direktivo na podlagi določb Pogodbe o socialnem
dialogu. Direktiva mora biti v Svetu sprejeta s kvalificirano večino. Več informacij najdete
tukaj. (BA)
KOMISIJA
STORITEV

SPODBUJA

ELEKTRONSKO

UPRAVLJANJE

ČEZMEJNIH

Evropska komisija bo sofinancirala projekt, ki ga vodijo Avstrija, Francija, Nemčija, Grčija,
Italija, Nizozemska in Poljska ter bo pomagal izboljšati spletne storitve javnih uprav za
sektor storitev. Zaradi pravnih in upravnih ovir imajo ponudniki storitev še vedno težave pri
svojem uveljavljanju v drugih državah ali čezmejnem trgovanju. Do konca leta 2009 bodo v
vsaki članici EU vzpostavljene enotne kontaktne točke, kjer bodo podjetja upravne postopke
lahko upravljala elektronsko. Na podlagi tega naj bi pilotni projekt zagotovil, da bodo
različni projekti, ki se uporabljajo v državah EU, združljivi. V treh letih se bo za pilotni
projekt namenilo več kot 14 milijonov EUR, polovico teh sredstev bo prispeval program za
konkurenčnost in inovativnost EU. Pilotni projekt bo npr. omogočil, da bo lahko npr.
belgijski ponudnik storitev vse formalnosti, ki so potrebne za odprtje kavarne na
Nizozemskem. Več informacij najdete tukaj. (BA)
SMERNICE ZA OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
Evropska komisija je sprejela dve sporočili, v katerih analizira ukrepe EU na področju
pravosodja in notranjih zadev v zadnjih letih ter opredeljuje svoje prihodnje prednostne
naloge. Državljanke in državljani morajo biti v središču prihodnjega »Stockholmskega
programa«, ki ga bo do konca leta sprejel Evropski svet in bo določal ukrepe EU na področju
državljanstva, pravice, varnosti, azila in priseljevanja za naslednjih pet let. Novi program bo
imel štiri prednostne naloge, na podlagi katerih bodo opredeljeni konkretni predlogi, kako
državljanom približati prednosti, ki jim jih prinaša evropsko področje svobode, varnosti in
pravice: spodbujanje pravic in poenostavitev življenja državljank in državljanov, zaščita
državljank in državljanov ter spodbujanje bolj vključujoče družbe za državljanke in
državljane. Konkretni predlogi novosti vključujejo: vzpostavitev celovitega in močnega
sistema varovanja podatkov v EU, popolna odprava vmesnih postopkov za izvajanje sodnih
odločb izdanih v državah članicah, vzpostavitev programa izmenjave policistov ter
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okrepitev programa, ki že obstaja za pravosodne poklice, okrepitev postopkovnih jamstev v
kazenskih postopkih, razvoj strategije notranje varnosti za EU, vzpostavitev arhitekture
informacijskih sistemov, ki bo omogočila boljšo izmenjavo informacij med evropskimi
policijskimi službami, izboljšanje ocenjevanja pravosodnih politik in podpora prizadevanjem
držav članic za izboljšanje kakovosti njihovih pravnih sistemov, razvoj prožne politike
priseljevanja v skladu s potrebami trga dela, ki bo spodbujala integracijo priseljencev in
preprečevala nelegalno priseljevanje, povečanje solidarnosti med državami članicami za
sprejem beguncev in prosilcev za azil ter povečanje raziskav na področju varnostnih metod.
Več informacij najdete tukaj. (BA)
ZELENI TEDEN 2009: PODNEBNE SPREMEMBE
Na konferenci Evropske komisije z naslovom Zeleni teden 2009, ki bo potekala od 23. do 26.
junija v Bruslju, bo v pričakovanju novega mednarodnega sporazuma o podnebnih
spremembah decembra v Copenhagnu osrednja tema konference podnebne spremembe s
sloganov »Ukrepajmo, prilagodimo se!« V devetih letih obstoja sta se konferenca Zeleni
teden in z njo povezana razstava uveljavili kot največji vsakoletni forum za dialog in
izmenjavo izkušenj , znanja ter najboljših praks s področja varovanja okolja. Zelenega tedna
se udeležujejo sodelujoči z različnih vladnih ravni, mednarodnih institucij, podjetij,
nevladnih organizacij ter znanstvenih in akademskih skupnosti. Dogodek je brezplačen in
odprt za javnost. Do sedaj se je prijavilo že več kot 4 000 ljudi. Zeleni teden 2009 se loteva
vprašanj o podnebnih spremembah v okviru štirih tem: politike EU o podnebnih
spremembah, mednarodna razsežnost, podnebne spremembe v vsakdanjem življenju in
vizija 2050: družba brez izpustov ogljika. Več informacij najdete tukaj. (BA)
REGIONALNE OBLASTI V BOJU ZA NACIONALNE INTERESE V OR
Na plenarnem zasedanju Odbora regij EU dne 17. junija je predstavnica Skupnosti občin
Slovenije v slovenski delegaciji v Odboru regij Jasmina Vidmar v vlogi poročevalke komisije
za zunanje odnose in decentralizirano sodelovanje Odbora regij predložila v odobritev
osnutek mnenja o napredku treh kandidatk za vstop v EU, to je Hrvaške, Makedonije in
Turčije. Poročevalka v mnenju pozdravlja napredek držav kandidatk za članstvo v EU in jih
vzpodbuja k nadaljevanju reformnih procesov, pri čemer bi morale regionalne in lokalne
oblasti igrati večjo vlogo, ter k miroljubnemu reševanju odprtih vprašanj. Pred plenarnim
zasedanjem je bilo na osnutek mnenja vloženih 28 amandmajev, ki so večinoma močno
odražali nacionalne interese, vendar so bili na plenarnem zasedanju kljub burni razpravi
prav vsi sprejeti v obliki, ki jo je predlagala slovenska poročevalka. Tako je Jasmini Vidmar
uspelo doseči sprejetje dikcije, da se določi datum za začetek pristopnih pogajanj z
Makedonijo in da rešitev spora z Grčijo glede imena ni predpogoj za začetek makedonskih
pristopnih pogajanj, čeprav bo rešitev bistveno prispevala k njihovi uspešnosti. Glede
Hrvaške, ji je uspelo doseči sprejetje dikcije, da se mejni spor s Slovenijo rešuje s pomočjo
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Evropske komisije kljub temu, da je avstrijski predstavnik sprva želel, da se rešuje s pomočjo
Meddržavnega sodišča. Pri pripravi mnenja je poročevalki svetoval prof. dr Bojko Bučar z
ljubljanske Fakultete za družbene vede. (BA)
POVABILO

K

PROJEKTU

IZMENJAVE

DOBRE

PRAKS

S

PODROČJA

SOCIALNE IN MLADINSKE POLITIKE

Italijanska občina Olbia iz Sardinije, išče partnerje na projektu izmenjave dobrih praks s
področja socialne in mladinske politike. V okviru projekta se bodo analizirale dobre prakse
partnerjev s področja socialne in mladinske politike, izveden bo študijski obisk
predstavnikov občine Olbia v partnerski občini, izvedena bo predstavitev dobrih praks v
obliki konference, na koncu pa bodo prijavitelji projekta izdali brošuro v kateri bodo
predstavljeni zaključki in dobre prakse vseh

partnerjev. V kolikor bi želeli v projektu

sodelovati oziroma bi potrebovali dodatne informacije o projektu, jih lahko dobite na
naslovu miha.mohor@skupnostobcin.si.
VABILO K PRIJAVI PROJEKTA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI
Združenje inženirjev iz Turčije in združenje managerjev YÖNDER vabijo zainteresirane
nevladne organizacije, agencije in podjetja k sodelovanju na projektu o energetski
učinkovitosti. Rok za oddajo vloge je 7. Julij zato prijavitelji prosijo za hiter odziv v kolikor bi
želeli sodelovati pri projektu. Več informacij o projektu lahko dobite na naši spletni strani
http://www.skupnostobcin.si kjer lahko najdete razpisno dokumentacijo in projektni
predlog.
KOMISIJA VABI K ODDAJI MNENJ NA PROMETNO POLITIKO EU
Evropska komisija je danes sprejela sporočilo o prihodnosti prometne politike v Evropski
uniji, v katerem je na podlagi posvetovanj z zainteresiranimi interesnimi skupinami in
prometnimi strokovnjaki določila šest glavnih trendov in izzivov, ki bodo krojili podobo
prometne politike v prihodnjih desetletjih: staranje prebivalstva, priseljevanje in notranja
mobilnost, okoljski izzivi, razpoložljivost energetskih virov, urbanizacija in globalizacija. To
pomeni, da se bo treba v prihodnosti na področju prometne politike osredotočiti na
oblikovanje celovitega, tehnološko ustreznega in uporabniku prijaznega prometnega
sistema. Evropska komisija želi z danes sprejetim sporočilom spodbuditi nadaljnjo razpravo,
s katero bi določili konkretne predloge politik, ki bodo vključeni v belo knjigo o prometu – ta
bo predvidoma sprejeta leta 2010. V sporočilu želi Evropska komisija sporočiti, da je
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Evropska prometna politika je pomagala vzpostaviti učinkovit sistem mobilnosti za
državljane in podjetja v EU. Zdaj mora zagotoviti, da bo to mobilnost lahko ohranila tudi v
prihodnosti. Da so ključni trendi, ki bodo predstavljali izziv za naš sistem mobilnosti
okoljska trajnost, staranje, migracije, pomanjkanje fosilnih goriv, urbanizacija in globalizacija.
Sklep EK poudarja da je pomembno prednostno obravnavati zunanje vidike evropske
prometne politike, da bi se tako doseglo nadaljnje povezovanje s sosednjimi državami ter
promocija evropskih gospodarskih in okoljskih interesov na svetovni ravni. Komisija vse
zainteresirane vabi, naj svoje prispevke in poglede na prihodnosti prometne politike v EU
posredujejo na spletni naslov: tren‐future‐of‐transport@ec.europa.eu.
ODBOR REGIJ POUDARJA POMEMBNOST PRENOVE POLITIKE EU
Odbor regij (OR) je v četrtek izjavil, da je treba vse politike EU v celoti prenoviti, če ne
želimo, da se izniči ves trud, vložen v reševanje težav, povezanih s podnebnimi
spremembami. Z resolucijo, ki jo je sprejel na plenarnem zasedanju 18 junija, je opozoril, na
izpolnitev ambicioznih ciljev, povezanih z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov,
zahtevala veliko večjo stopnjo usklajenosti politik EU.
V resoluciji, ki jo je sprejela 344‐članska skupščina, je poudarjeno pomanjkanje usklajenosti
zakonodaje EU na področju podnebnih sprememb. ʺEvropska zakonodaja, ki ureja področje
podnebnih sprememb, je ena najstrožjih na svetu, kljub temu pa je še veliko prostora za
izboljšavo. Tako na primer dosežke sistema trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, ki je
privedel do zmanjšanja industrijskih emisij, izničuje počasno prehajanje k bolj trajnostnim
oblikam prevoza, ki je daleč največji vir emisij CO 2 v EU. K učinkovitejšemu zmanjšanju
emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 bi prispevali tudi zavezujoči cilji na področju
energetske učinkovitosti ter večja usklajenost med energetsko in podnebno politiko,ʺ je dejal
predsednik OR Luc Van den Brande.
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