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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
3D OBČINE
Skupnost občin Slovenije ponuja novo rešitev 3D občine, ki je plod sodelovanja SOS s
podjetjem XLAB. Občine članice so bile prejšnji teden že obveščene o projektu 3D javne
razgrnitve, ki ga želimo na SOS nadgraditi iz 3D občin. Vse občine, ki še niso vrnile
izpolnjenih vprašalnikov vljudno prosimo, da to storijo čim prej. 3D občine temeljijo na
nedavno izboljšanem orodju Gaea+. Slednje temelji na platformi (World Wind Java) ameriške
vesoljske agencije Nasa, kjer strokovnjaki iz XLABa aktivno pomagajo pri razvoju. Izboljšana
Gaea+ za javno uporabo vsebuje dodelana orodja, novo navigacijo, stabilnejše in hitrejše
delovanje, nekaj novih vsebin. Ob tem omenjamo še, da sta Ameriška vesoljska agencija Nasa
in japonsko ministrstvo za trgovino v sodelovanju izdelali najbolj natančen zemljevid sveta
doslej. Zemljevid Aster vsebuje 1,3 milijona slik, ki jih je posnel japonski radiometer na
Nasinem satelitu Terra. S tem so pokrili kar 99 odstotkov Zemljine površine. Zemljevid je
brezplačno dostopen vsem, ki si ga bodo hoteli naložiti s spleta.
Vabljeni, da si na naši spletni strani orodje zaženete in si ogledate 3D občine. Za
delovanje potrebujete program Java (Kliknite za brezplačno namestitev). (SK)
O PREDŠOLSKI VZGOJI Z DRŽAVNIMA SEKRETARKAMA
V sredo, 1. Julija je na SVLR potekal sestanek, ki ga je sklicala državna sekretarka na SVLR,
Meta Vesel Valentinčič in,

na katerem smo predstavnice in predstavniki asociacij in

ministrstva za šolstvo in šport govorili o bodočem razvoju področja predšolske vzgoje ter
zadnji verziji zakona o vrtcih. Na sestanku je državna sekretarka iz MŠŠ, Alenka Kovšca
predstavila načrte ministrstva in ponovno poudarila, da bi tako država kot občine morale
sprejeti odločitev, po kateri bi bilo področje predšolske vzgoje prioritetno področje razvoja. V
zvezi s tem smo prisotni iz skupnosti ponovno opozorili na nujnost, da se kot merilo v
formulo za izračun pripadajočih sredstev za občine vključi tudi število v vrtec vključenih
otrok, ponovno opozorili na nujnost, da MŠŠ pripravi tipske modele vrtcev, ki bodo ustrezali
pogojem energetske varčnosti, s katerimi bi bilo mogoče pridobiti tudi EU sredtsva. Prav
tako smo opozorili na naujnost spremembe zakonodaje o graditvi objektov, ki bi obvezovale
zasebne investitorje, da financirajo tudi v del javne infrastructure (vrtci) ter tudi in predvsem
pričakovanja, da bodo občina in država korektno in redno komunicirale in ne, da se bo
sprejemala zkonodaja brez ustreznega sodelovanja. V tem kontekstu smo opozorili na zadnje
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spremembe ZOFVI. Predlog sprememb zakona o vrtcih pa naj bi šel v obravnavo v obliki, ki
smo jo dogovorili na zadnjem sestanku z ministrom za šolstvo in šport, dr. Igorjem
Lukšičem. (jv)
BREZPOSELNIM BREZPLAČNE VSTOPNICE

Ministrstvo za kulturo skupaj z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov podaja
pobudo, da se brezposelnim omogoči prost vstop na kulturne prireditve, ki so
subvencionirane s strani države in lokalnih skupnosti. Tako se zavzemajo za
razširjanje možnosti za večjo dostopnost do kulturnih vsebin, še posebno v času
gospodarske krize. Pobudo so na ministrstvu oblikovali v sodelovanju s 55‐imi
nacionalnimi in občinskimi kulturnimi ustanovami, katerih delovanje financira
ministrstvo. Da pa bi ta krog kulturnih ustanov še razširili, pozivajo vse občinske
uprave, da se pridružijo pobudi. Tako bi se brezposelnim omogočil do konca
koledarskega leta 2009 brezplačen vstop na umetniške in kulturne dogodke, ki jih
subvencionira država ali/in občina. V to so vštete vstopnice za muzeje in galerije, ki
nimajo brezplačnega obiska ter vstopnice za gledališče in glasbo, upravičenci do le‐
teh pa bodo potrebovali kot dokazilo potrdilu o statusu brezposelne osebe, katerega
bodo prejeli na Zavodu za zaposlovanje, z veljavnostjo enega meseca. Skupnost
občin Slovenije pobudo podpira in jo je posredovala vsem slovenskim občinam. (AJ)
ʺPOVEŽIMO INFORMACIJSKE OTOKE”
Pod pokroviteljstvom MJU in MVZT se po dolgem času ponovno organizira konferenca
namenjena informatiki v javni upravi. Prireditelj konference, ki bo predvidoma 7. in 8.
decembra na Brdu pri Kranju je Slovensko društvo informatika. Predstavnika SOS, ki sta
imenovana v programski odbor vabita zainteresirane k sodelovanju pri iskanju zanimivih
vsebin in predavateljev, ki bi jih bilo koristno povabiti. V programskem odboru konference
sta namreč zadolžena za identifikacijo vsebin, ki se tičejo lokalne samouprave. Poudarek je
na povezavah več subjektov javne uprave. Osnovno vodilo konference je ugotavljanje stanja
informatike v javni upravi (oz. celotnem javnem sektorju), predstavitev dobrih praks,
opozarjanje na slabo prakso ali pomanjkljivosti ter širjenje informacij o storitvah, ki jih
posamezni organi nudijo drugim organom (G2G) ali podjetjem (G2B). Delovni naslov
konference je »Povežimo informacijske otoke«, ki nazorno pove, da je konferenca usmerjena
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na interoperabilnost. Sekretariat SOS je občine povabil k oddaji predlogov na
sasa@skupnostobcin.si do ponedeljka 6. julija. (SK)
MJU: OPOZORILO SOS UPOŠTEVANO
MJU je vsem občinam posredoval dopis v katerih jih je na podlagi sklepa Vlade RS številka:
01002‐3/2009/6 z dne 02.04.2009, s katerim je pristojnim ministrstvom naložila, da v skladu z
metodologijo Ministrstva za javno upravo izvedejo obvezne nadzore prehoda na nov plačni
sistem pri uporabnikih proračuna, posredujejo med drugim tudi izpolnjeno simulacijo.exe v
elektronski obliki (ponujeno datoteko s strani MJU, na podlagi katere ste izvedli prevedbo in uvrstitev
javni uslužbence v plačne razrede). Zahtevana simulacija (izpolnjena simulacija.exe v
elektronski obliki (ponujena datoteko s strani MJU, na podlagi katere ste izvedli prevedbo in
uvrstitev javni uslužbence v plačne razrede)) vsebuje sledeče podatke posameznika: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, EMŠO…
Zato je SOS nemudoma po prejetju dopisa na MJU posredoval opozorilo, da bi lahko v
danem primeru, v kolikor bodo oziroma so občine posredovale zahtevane podatke, šlo za
očitno kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Na podlagi predmetnega opozorila je MJU posredoval nujen dopis vsem občinam s
priporočilom, da v občinah pri izpolnjevanju simulacije.exe vpišete le navedene podatke,
pri rubrikah, kjer ste ob prevedbi vpisovali tudi določene osebne podatke javnih
uslužbencev, pa vpišete »x« in na ta način ravnate v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov. (SP)
Dopis MJU.
DOPIS MF O SPREMEMBI DAVČNEGA POSTOPKA
S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v zvezi s predlogom sprememb in
dopolnitev Zakona o davčnem postopku. Ministrstvo za finance želi na podlagi prejetih
podatkov določbo drugega odstavka 50. Člena ZDavP ‐2 uravnotežiti z vidika
ekonomičnosti obračunavanja oziroma pobiranja davkov, ki so izključni prihodki
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti. Posledica bi bilo zmanjšanje prihodkov
samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma časovni zamik prilivov, kar bi vplivalo na
likvidnost samoupravnih lokalnih skupnosti! Spodaj se nahaja dopis MF. Prosimo vas, da
nam vaše mnenje o navedeni zadevi posredujete najkasneje do 09.07.2009. (SP)
Dopis MF.
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9. SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE E‐UPRAVA
V Ljubljani se je sestala projektna skupina, ki pokriva dva podprojekta in sicer vključevanje
občin na portal E‐uprava in priprava vzorčnih življenjskih dogodkov s pripadajočimi
vlogami. Projekt, ki traje že nekaj časa, je prišel do 1. večje prelomnice. Občina Škofja Loka in
Mestna občina Novo mesto sta uspešno objavili prve življenjske dogodke na portalu E‐
uprava. Z minimalnimi popravki bodo objavljene tudi elektronske vloge. Prihodnji teden
bodo potekali trije predstavitveni seminarji, na katerega so vabljene vse občine. Predstavljena
bo možnost vključevanja občin na portal e‐uprava, kako se občine lotijo pristopa, kaj vse je
potrebno storiti... Naslednji korak je vključevanje ostalih občin, tako pilotnih iz projekta, kot
tudi vse ostalih zainteresiranih občin, ki bi želele svojim občankam in občanom ponuditi
upravne storitve preko enotnega državnega portala e‐uprava. (SK)
NOGOMETNA EKIPA SOS NA HUMANITARNI PRIREDITVI
V četrtek, dne 25.06.2009 je ob Dnevu državnosti v športnem parku na Hajdini pri Ptuju
potekala športno humanitarno prireditev. Na nogometni zelenici so se z namenom prispevka
čim večje količine sredstev za pomoč Sončku Ptuj ‐ društvu za cerebralno paralizo, pomerile
ekipe

politikov,

športnikov,

kulturnikov,

glasbenikov,

gospodarstvenikov,…

Na

nogometnem turnirju je sodelovala tudi nogometna ekipa županov SOS, ki je z všečno igro
navduševala gledalce, a kljub temu prvo srečanje nesrečno izgubila z 2:1. Pred začetkom
drugega srečanja je kapetan ekipe Stanko Glažar, direktor občinske uprave MO Ptuj,
igralcem podal nekaj taktičnih nasvetov, kar je zadostovalo za gladko zmago z rezultatom
3:0. V imenu Sončka Ptuj ‐ društva za cerebralno paralizo se vsem sodelujočim, iskreno
zahvaljujemo za sodelovanje pri športno humanitarni prireditvi. (SP)

MEDRESORSKA OBRAVNAVA
USMERITEV RAZVOJA ŽIČNIŠKE DEJAVNOSTI
S strani Ministrstva za promet smo prejeli osnutek besedila »Usmeritev razvoja žičniške
dejavnosti v Republiki Sloveniji do leta 2017«,. Morebitne pripombe na gradivo nam
posredujte do 09.07.2009 na elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
Gradivo.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
7.,8. IN 9. 07. / VKLJUČEVANJE OBČIN V E‐UPRAVO
Sekretariat SOS je občinam posredoval vabilo na predstavitveni seminar o vključevanju
občin v e‐upravo. Zaradi posebnosti, ki jih imajo lokalne skupnosti, pri postopkih
vključevanja v elektronsko poslovanje uprave, je seminar namenjen predstavnikom lokalnih
skupnosti, ne glede na to ali imajo občine svoje pisarniško poslovanje informacijsko podprto
ali ne. Na seminarju boste poleg predstavitve pilotnega projekta o vključevanju občin v e‐
upravo, slišali tudi o možnostih izrabe informacijskih orodij, ki jih uporablja e‐uprava za
elektronsko poslovanje, prejeli gradiva o e‐upravi in imeli možnost zastaviti vprašanja o
samem pilotnem projektu. Seminar bo potekal v treh terminih in sicer 7., 8. in 9. julija 2009, v
Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Seminar se začne ob 10. uri in zaključi
ob 14. uri. Program traja 4 šolske ure. Prijavite se na tej povezavi: http://www.zaslon‐
telecom.si/seminarji/prijava.php. Udeležba je brezplačna. (SK)
08.07. / 3. SEJA DS ZA KMETIJSTVO
Delovna skupina SOS za kmetijstvo, se bo sestala v sredo, 8. julija 2009 ob 10,00 uri, v
Ljubljani. Na sestanku bodo obravnavali spremembe, ki bodo na področju dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji in problematiko sofinanciranja LAS s strani občin. Del gradiv so članice
in člani komisije že prejeli, preostanek bodo prejeli v ponedeljek. Več…

(SK)

34. SEJA VLADE RS, 02.07.2009

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Vlada RS je sprejela predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. S predlagano spremembo se
dopolnjuje 36. člen uredbe, ki ureja sodelovanje posameznih ministrstev skladno z državnimi
načrti zaščite in reševanja pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči pri velikih nesrečah
oziroma ob množičnih prometnih nesrečah ter uporabo državnih zrakoplovov pri izvajanju
zaščite, reševanja in pomoči ob drugih nesrečah. Tako kot doslej pa je še vedno določeno, da
se reševanje v gorah in v zahtevnih vremenskih razmerah izvaja le s pomočjo državnih
zrakoplovov. Z uredbo se urejajo tudi nekatere neustrezne rešitve pri kategorizaciji gasilskih
enot zlasti v gospodarskih družbah. (Vir: Vlada RS)
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STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Vlada RS je obravnavala in sprejela »Strategijo razvoja elektronskega poslovanja ter
izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP«. Strategija (SREP) bo omogočila
uravnotežen razvoj elektronskega poslovanja v javni upravi in prenos rešitev ter dobrih
praks, ki so nastale na področju e‐uprave, na druga področja elektronskega poslovanja v
javni upravi. Prenos rešitev in dobrih praks bo imel želeni učinek le, če bo izveden na urejen
način. Namen Strategije razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih
evidenc (SREP) je določitev okvira in ciljev za nadaljnje uresničevanje novih in že
zastavljenih dejavnosti razvoja elektronskega poslovanja v javni upravi. SREP prinaša
napredne pristope in bistvene premike pri razumevanju pomena elektronskega poslovanja z
namenom, da se premostijo današnje omejitve, ki upočasnjujejo razvoj elektronskega
poslovanja. Strateški cilji SREP sledijo viziji in strateškim izhodiščem ter določajo smeri
delovanja pri realizaciji strategije in odgovarjajo na vprašanje, katere so prednostne smeri
razvoja elektronskih storitev javne uprave v prihodnje. Združeni so v štiri poglavitne
skupine:
-

omogočiti uspešno in učinkovito delovanje javne uprave z elektronskim poslovanjem,
povečati uporabo elektronskih storitev javne uprave,
razviti skupne in integrirane storitve med vsebinskimi področji in med ravnmi uprave,
zagotoviti elektronsko podporo pri vzpostavitvi enotnega trga ter čezmejnih storitev v
EU in mednarodno.

SREP kot enakovredne partnerje pri razvoju elektronskega poslovanja vključuje široko paleto
institucij, ki obsegajo državno upravo, pravosodne organe RS, uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti ter določene javne zavode, sklade in agencije na ravni države. (Vir: Vlada
RS)
USTANAVLJANJE NOVIH OBČIN
Vlada RS je sprejela mnenje o predlogih za ustanovitev novih občin: mestne občine Koper in
občin Dekani, Škofije – Hrvatini, Marezige – Šmarje, Mirna, Zgornja Polskava, Fram, Breg –
Turnišče, Dobrova in Loče, v katerem ne podpira ustanovitve omenjenih novih občin. Vlada
Republike Slovenije je zadolžila Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, da z vidika sposobnosti uresničevanja lokalne samouprave pripravi celovito analizo
posledic ustanavljanja velikega števila novih občin od uvedbe lokalne samouprave v
Republiki Sloveniji. Vlada ocenjuje, da so zaradi zagotovitve trajne sposobnosti občin za
uresničevanje lokalne samouprave nujne spremembe Zakona o lokalni samoupravi v delu, s
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katerim so določeni pogoji, ki jih morajo občine izpolnjevati, da se štejejo za sposobne
uresničevati lokalno samoupravo, kvantitativni pogoji ter izjeme od najmanjšega
zahtevanega števila prebivalcev. Spremembe in dopolnitve zakona bodo uvrščene v
normativni program vlade v naslednjem letu. Dolgotrajni proces uvajanje novega sistema
lokalne samouprave je pripeljal do velikega števila občin, ki se med seboj zelo razlikujejo po
sposobnostih uresničevanja z ustavo in zakonom urejenega sistema lokalne samouprave. Pri
tem vlada ocenjuje, da velik del občin, predvsem pa tiste, ki ne izpolnjujejo niti temeljnega
prebivalstvenega kriterija in nimajo 5000 prebivalcev, niso sposobne uresničevati svojih
nalog v skladu z načeli funkcionalne in finančne avtonomije. Z novim drobljenjem območij
občin se bo situacija še poslabševala, zato je ta proces treba končati, tako z napovedanimi
spremembami Zakona o lokalni samoupravi, kot tudi s ponovno oceno ustreznosti upravnih
ravni za upravljanje javnih nalog z vidika subsidiarnosti. Vlada zato ne podpira nadaljnjega
procesa ustanavljanja občin. (Vir: Vlada RS)
PREDLOG ZA USTANOVITEV MESTNIH OBČIN
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje o predlogih občin Brežice, Domžale, Idrija,
Jesenice, Kamnik, Krško, Piran, Radovljica, Ravne na Koroškem in Škofja Loka za
ustanovitev mestne občine, v katerem ugotavlja, da omenjene občine ne izpolnjujejo pogojev
za ustanovitev mestne občine. Glede na podatke o številu prebivalcev v mestu in številu
zaposlenih oseb v občini nobena od občin ne izpolnjuje pogojev za ustanovitev mestne
občine. Pri odločanju o ustanovitvi mestne občine je pomembno upoštevati »ustavno
koncepcijo mestne občine«, kot jo je oblikovalo Ustavno sodišče Republike Slovenije v vrsti
svojih odločb, predvsem pa v odločbi U‐I‐183/94, s katero je ugotovilo, da sta 2. in 3. člen
Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij iz leta 1994 v neskladju z ustavo.
V obrazložitvi te odločbe je ustavno sodišče poudarilo, da se mestna občina ustanovi zato, da
bi njeni občani lahko smiselno in funkcionalno sodelovali pri upravljanju lokalnih javnih
zadev na območju mesta kot specifične urbane lokalne skupnosti. V drugem odstavku 141.
člena ustave pa je zapisano, da mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Temeljna vsebina statusa
mestne občine so, v skladu s to določbo ustave in »ustavno koncepcijo mestne občine«, torej
pristojnosti, ki so opredeljene drugače od siceršnjih pristojnosti občin. Nekaj področnih
zakonov ureja posebej pristojnosti mestnih občin, vendar je funkcionalna različnost mestnih
občin

majhna.

Zato

je

v

postopku

strokovne

priprave

predlogov

funkcionalne

decentralizacije, v okviru katerih bo v skladu s konceptom regionalizacije in ob upoštevanju
subsidiarnosti, opravljena celovita ocena ustreznih ravni opravljanja javnih funkcij, primeren
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čas tudi za ugotovitev, katere naj bodo pristojnosti mestne občine in kakšne mestne občine
naj jih opravljajo. Takrat bo tudi priložnost za morebitno drugačno ureditev pogojev za
spremembo statusa občine. (Vir: Vlada RS)

NOVIČKE DRUGIH
RODNOST V SLOVENIJI
V letu 2008 je število živorojenih otrok prvič po letu 1991 ponovno preseglo 21.000. Rojenih je
bilo 21.817 živorojenih otrok (11.126 dečkov in 10.691 deklic), kar je za 1.994 (10 %) več kot
leto pred tem. Kljub porastu rodnosti v Sloveniji po letu 2003 imajo ženske v primerjavi s
preteklimi desetletji manj otrok in tudi za korak materinstva se odločajo vedno kasneje. Tako
se tudi v letu 2008 odlaganje materinstva v kasnejša leta še ni prenehalo. V letu 2008 je bila
mati ob rojstvu otroka v povprečju stara 30 let. Ob rojstvu prvega otroka so imele matere v
povprečju 28,4 leta. Obe vrednosti sta najvišji povprečni starosti po drugi svetovni vojni. V
letu 2007 je število živorojenih otrok, ki so bili rojeni zunaj zakonske zveze, prvič preseglo
polovico. V letu 2008 se je ta delež še povečal, na 52,9 %. Pri materah, ki so v letu 2008 rodile
prvič, je bil delež neporočenih večji od polovice v vseh starostih. Skupaj sta bili zunaj
zakonske zveze rojeni dve tretjini (65 %) prvorojencev. (Statistični urad RS, jv)
PONOVNO LANA IN LUKA
Tako kot v letu 2007 je med rojenimi otroki največ dečkov (370 oz. 3,3 %) dobilo ime Luka,
največ deklic (327 oz. 3,1 %) pa ime Lana. Luka je najbolj priljubljeno fantovsko ime v
Sloveniji že deseto leto. Temu imenu sledijo še imena Jan, Nejc in Nik, ki jih je bilo med
rojenimi v 2008 približno enako število (med 271 in 275). Ostala najpogostejša imena so bila
še Žiga, Žan, Jakob, Jaka in Matic. Imenu Lana med deklicami po pogostnosti sledijo imena
Sara, Eva, Nika, Ana, Lara, Neža in Zala. Z naštetimi imeni je bila poimenovana vsaka peta
deklica, rojena v letu 2008. (Statistični urad RS, jv)
NAMAKALNE POVRŠINE V SLOVENIJI
V letu 2008 je bilo namakanih 4.106 hektarjev zemljišč; 86 % površin teh zemljišč je bilo
namakanih z oroševanjem, 14 % pa kapljično. 80 % površin namakanih zemljišč so bili njive
in vrtovi, 16 % površin teh zemljišč so bili sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, preostali 4 %
površin teh zemljišč je bilo drugo. V letu 2008 so bila v to raziskovanje zajeta tudi golfska
igrišča in športna igrišča. Za namakanje je bilo porabljenih 2,3 milijona m3 vode; 46 %
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namakalne vode je bilo iz tekočih voda, 45 % iz zbiralnikov, 8 % iz podtalnice, 1 % pa iz
drugih virov. (Statistični urad RS, jv)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

PROGRAMSKO PODROČJE LIFE+ 09
Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+ 09
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov s programskega področja »LIFE+ 09«
Upravičenci: ‐ osebe javnega in zasebnega prava
Upravičeni stroški: neposredno povezani s projektnimi aktivnostmi, so skladni s 25. členom
Splošnih pravil
Višina sofinanciranja: do 20%pogodbene vrednosti projekta
Rok za oddajo: 15.9.2009 več info TUKAJ.

ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB
JR za sofinanciranje projektov izgradnje in energetske prenove večstanovanjskih stavb
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.
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.
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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.
NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
INFO PISARNA ‐ EVROPA ZA DRŽAVLJANE
1. junija je v okviru MOVIT NA MLADINA pričela delovati informacijska pisarna programa
Evropa za državljane (EZD), ki bo skrbela za promocijo programa in zagotavljala tehnično
pomoč potencialnim prijaviteljem. Program EZD je namenjen spodbujanju aktivnega
državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega
povezovanja. Cilj programa je povezovanje ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi z namenom
izmenjave izkušenj, vrednot in mnenj. Program omogoča različne projekte: od srečanj
državljanov pobratenih mest, mednarodnih tematskih konferenc mrež pobratenih mest do
pilotnih projektov posvetovanja državljanov in transnacionalnih projektov, za katere dajo
pobudo organizacije civilne družbe. Upravičeni prijavitelji so občine, nepridobitne
organizacije ter organizacije civilne družbe iz držav EU ter Hrvaške, Makedonije in Albanije.
Informacijska pisarna programa EZD deluje kot nacionalna kontaktna točka. Njena glavna
naloga je, da nudi državljanom in potencialnim prijaviteljem informacije o programu ter
zagotavlja promocijo in široko publiciteto podpornih mehanizmov EU na področju
evropskega državljanstva. Njeno delo zajema tehnično pomoč prijaviteljem, pomoč pri
iskanju partnerjev in razširjanje rezultatov projektov izvedenih v okviru programa EZD.
Prav tako predstavlja informacijska pisarna vezni člen med deležniki in Evropsko komisijo,
povezuje pa se tudi z ostalimi informacijskimi točkami EU v Sloveniji. Glavni cilj
informacijske točke je promocija programa EZD skozi mrežno povezovanje z občinami in
drugimi organizacijami civilne družbe.

E‐INFORMATOR EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Izšle so prve novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih pripravlja
Informacijska pisarna EZD, katera je začela s 1. junijem delovati v okviru MOVIT NA
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MLADINA. Vse, ki bi jih vsebina zanimala, se lahko nanje tudi naročijo, tako da
pošljejo e‐pošto Prijava na info@ezd.si. Prelistate jih lahko tukaj.
INFORMATIVNE DELAVNICE EZD
Informacijska pisarna Evropa za državljane (EZD) načrtuje 24. julija 2009
informativno delavnico za potencialne prijavitelje projektov na temo ukrepov
Srečanja državljanov na podlagi pobratenja mest in Mreže pobratenih mest, katerih
rok za oddajo prijav na te javne razpise je 1. september 2009. Začetek delavnice bo ob
10. uri v prostorih MOVIT NA MLADINA (Dunajska 22, Ljubljana). Vsi
zainteresirani naj sporočijo udeležbo na naslov info@ezd.si ali na telefonsko številko
01/ 430 47 47. V primeru, da bo interes majhen, bo na voljo individualno svetovanje.
Svetovanje je mogoče tudi za upravičence, ki že izvajajo projekt pa bi želeli dodatna
pojasnila. Le‐to je možno ob torkih dopoldan od 10.00 do 12.00 in četrtkih popoldan
od 16.00 do 18.00. Prav tako bo ob koncu leta organizirano srečanje upravičencev in
potencialnih prijaviteljev, z namenom promocije rezultatov programa, predstavitve
najboljših projektov ter možnostjo izmenjave dobrih praks in izkušenj.
TEMATSKE PRIORITETE EZD V 2009
Program Evropa za državljane daje prednost temam, ki so pomembne zlasti za razvoj
aktivnega evropskega državljanstva, osredotočenje na le‐te pa bo vzpodbudilo
sinergijo med projekti. Zato so prijavitelji na projekte pozvani, naj v svojih projektih
obravnavajo eno ali več teh tem. Stalne teme, ki imajo trajen značaj, so dostopne na
spletni strani www.ezd.si, letne teme pa se določajo primerno na nove in posebne
teme, katere se pojavijo na evropskem dnevnem redu.
Za leto 2009 veljajo naslednje prednostne teme:






praznovanja dneva Evrope 9. maja, praznovanja padca berlinskega zidu;
volitve v Evropski parlament in institucionalni razvoj;
participacija žensk;
integracija medkulturnega dialoga – metodološki vidiki;
udeležba državljanov pri reševanju velikih socialnih vprašanj, ki so sestavni del
političnih prioritet EU, kot na primer podnebne spremembe in energija;
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dejavnosti, ki izkoriščajo potencial športnih
prostovoljstva in aktivnega državljanstva;
izzivi priseljevanja;
Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij.

aktivnosti

za

promocijo

MEDNARODNE NOVIČKE
EU AGENCIJA ZA VARNO HRANO GUBI VERODOSTOJNOST?
Hudi očitki, ki v zvezi z odobravanjem gensko spremenjenih rastlin že dalj časa letijo na
Evropsko agencijo za varno hrano (EFSA), so včeraj dobili še eno potrditev. Domnevno je
neodvisna agencija pred javno objavo ključnega znanstvenega poročila, ki odloča o
prihodnosti najbolj sporne GS poljščine v EU, o njem najprej obvestila proizvajalca,
korporacijo Monsanto in ni dovolila posredovanja tega poročila organizaciji Friends of the
Earth Europe. Monsanto je že včeraj popoldan poročal o pozitivnem mnenju glede njihove
gensko spremenjene koruze s strani EFSA. Znanstveno poročilo zadeva Monsantovo sporno
gensko spremenjeno koruzo (MON810), ki je na podlagi evropske zakonodaje v postopku
ponovne odobritve. EFSA naj bi podala mnenje, da je to GS poljščino varno gojiti – odkar je
bila ustanovljena, je podala enako mnenje glede vseh prejšnjih GSO v postopku odobritve.
“Šest držav EU je že prepovedalo Monsantovo GS koruzo, okoljski ministri pa so nedavno
izjavili, da se zakonodaja o ocenjevanju tveganj glede GSO ne izvaja ustrezno. Nadaljnjega
gojenja te poljščine v Evropi ne bi smeli odobriti”. MON810 je iz zdravstvenih in okoljskih
razlogov trenutno prepovedana v šestih državah članicah EU, kot to omogoča zakonodaja
EU. MON 810 so prepovedale: Francija, Nemčija, Grčija, Luksemburg, Avstrija in
Madžarska. Za njeno prepoved se že več let zavzemajo tudi slovenske okoljske organizacije,
a je MOP pobude doslej vztrajno zavračalo. Vir in več: info@itr.si
OBLIKUJTE LOGOTIP ZA EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA 2011

Evropska komisija je predlaga, da se leto 2011 posveti kot Evropsko leto
prostovoljstva. V Evropski uniji je namreč več milijonov prebivalcev prostovoljcev in
to v večih starostnih skupinah. Ti tako veliko prispevajo k socialni koheziji in
solidarnosti, prav tako pa pridobijo na lastnih izkušnjah, kar jim posledično povečuje
zaposlitvene možnosti. Pričakuje se, da bo posvečeno leto 2011 pripomoglo k porasti
prostovoljstva in zavedanju njegovega pozitivnega učinka. Prav tako bo prispevalo k
povezovanju prostovoljnih organizacij iz širom Evrope in deljenju medsebojnih
13
Tedenske novice SOS / 29.06.‐03.07.2009
Št. 26

izkušenj le‐teh. Evropska komisija je predlagala, da se za namene Evropskega leta
prostovoljstva dodeli šest milijonov evrov ter dva milijona za pripravljalne aktivnosti
leto poprej. Evropska komisija poziva civilno‐družbene organizacije, da oblikujejo
logotipe in slogane za Evropsko leto prostovoljstva in te do 7. julija 2009 pošljejo na
elektronski naslov eac‐unite‐D4@ec.europa.eu. Več o natečaju si lahko preberete na
tej spletni strani, o Evropskem letu prostovoljstva pa na spletni strani Evropske
komisije.
PRIHODNOST PROMETNE POLITIKE V EU
Evropska komisija je sprejela sporočilo o prihodnosti prometne politike v Evropski
uniji, v katerem je na podlagi posvetovanj 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. Evropska komisija želi s 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. Tako
skuša opredeliti strateško vizijo prihodnosti prometa, vizije in zamisli pa naj bi
spodbudile razprave, namenjene opredelitvi političnih možnosti. Komisija vse
zainteresirane vabi, naj svoje prispevke in poglede na prihodnost prometne politike v
EU posredujejo na spletni naslov: tren‐future‐of‐transport@ec.europa.eu. Rok za
oddajo prispevkov je 30. september 2009. Celotno besedilo sporočila Evropske
komisije o prihodnosti prometne politike v angleškem jeziku in nadaljnje dokumente
najdete tukaj. (AJ)
TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE
V Egiptu je z začetkom 29. junija 2009 potekalo dvodnevno drugo srečanje
pripravljalne komisije Mednarodne agencije za obnovljivo energijo, katera je bila
ustanovljena v začetku tega leta. Srečanja se je udeležil tudi Zoran Kus, državni
sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Z ustanovitvijo mednarodne agencije je
bil tako narejen pomemben korak k usmerjanju družbe k trajnostni rabi energije.
Statut Mednarodne agencije za obnovljivo energijo je podpisalo že 88 držav, med
njimi tudi Republika Slovenija. Statut ima naravo mednarodnega sporazuma in bo
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stopil v veljavo trideseti dan po deponiranju petindvajsete listine o ratifikaciji,
depozitar le‐tega pa je Vlada Republike Nemčije. Agencija ima mednarodnopravno
subjektiviteto in ima tako na ozemlju vsake države članice pravno sposobnost,
skladno z zakonodajo držav članic. (vir: MOP)
OZNAČEVANJE IZDELKOV ZA ZAŠČITO PRED SONCEM
Evropska komisija na začetku turistične sezone opozarja potrošnice in potrošnike na
pomembnost ustrezne zaščite pred soncem in jih poziva, naj bodo pozorni na jasnejši način
označevanja izdelkov za zaščito pred soncem. Nove oznake – vključno z novim UVA
logotipom ali žigom na embalaži in prepovedjo zavajajočih izrazov, kot je »popolna zaščita
pred soncem« ‐ so odgovor na priporočilo, ki ga je Evropska komisija septembra 2006
sprejela za izdelke za zaščito pred soncem. Tako imenovani »zaščitni faktor« označuje le
stopnje sončnih opeklin (UVB‐sevanje), ne pa tudi podobnih učinkov UVA‐sevanja, kar daje
lažen občutek varnosti. UVA sevanje povzroča prezgodnje staranje kože ter vpliva na
imunski sistem. Obe vrsti sevanja bistveno prispevata k nevarnosti nastanka kožnega raka.
Komisija želi potrošnike tudi spomniti na številne razloge, zakaj so izdelki za zaščito pred
soncem le eden od ukrepov, potrebnih za zaščito pred ultravijoličnim sevanjem sonca. Več
informacij lahko najdete tukaj. (BA)

NIŽJE CENE SMS, KLICEV IN BRSKANJA PO SPLETU
S pomočjo ukrepov EU po novem stane pošiljanje sporočil SMS iz tujine največ 0.11 EUR,
kar je skoraj trikrat ceneje od predhodnega povprečja EU v višini 0.28 EUR (brez DDV). Klic,
opravljen med gostovanj v drugi državi EU, ne sme stati več kot 0.43 EUR na minuto, prejeti
klic pa največ 0.19 EUR. Od danes se odhodni klici med gostovanjem po prvih 30 sekundah
obračunajo na sekundo in ne na minuto, prejeti klici pa se obračunajo na sekundo od prve
sekunde dalje. Dopustniki in poslovni potniki lahko med gostovanjem tudi brskajo po
spletu, prenašajo filme ali pošiljajo fotografije s svojim mobilnim telefonom, saj je bila
uvedena zgornja omejitev veleprodajne cene na 1 EUR na prenesen megabajt (MB). Pričakuje
se, da bodo vsi ti ukrepi znižali cene prenosa za uporabnike v EU in povečali uporabo
mobilnih telefonov. Več informacij najdete tukaj. (BA)

FOTOGRAFSKI NATEČAJ »ZAMISLITE SI NOV SVET«
Evropska komisija je v okviru Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti 2009 razpisala
fotografski natečaj z naslovom »Zamislite si nov svet«. Natečaj je odprt za vse profesionalne
in ljubiteljske fotografe, ki imajo stalno bivališče v državah članicah EU, državah
kandidatkah ter na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem. Žirija, sestavljena iz uglednih
strokovnjakov, bo izbrala zmagovalce, ki bodo prejeli nagrade v obliki fotografskih aparatov
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fotografske opreme in izletov v evropska mesta. Evropska javnost bo lahko s spletnim
glasovanjem izbrala zmagovalca za nagrado »Ljubljenec javnosti«. Rok za oddajo fotografij
je 31. avgust 2009. Več informacij najdete na spletni strani: http://www.imagine2009.eu/ .
(BA)

PRIHODNJA EVROPSKA PROMETNA POLITIKA
Evropska komisija je sprejela sporočilo o prihodnji prometni politiki, s katerim želi
spodbuditi nadaljnjo razpravo, katere cilj bi bil opredeliti konkretne predloge politike za
naslednjo belo knjigo o prometu, ki je načrtovana za leto 2010. Glavni sklepi sporočila so: (1)
Evropska prometna politika je pomagala vzpostaviti učinkovit sistem mobilnosti za
državljanke in državljane in podjetja v EU. Zdaj mora zagotoviti, da bo to mobilnost lahko
ohranila tudi v prihodnosti. (2) Okoljska trajnost, staranje, migracije, pomanjkanje fosilnih
goriv, urbanizacija in globalizacija so ključni trendi v naši družbi, ki bodo predstavljali izziv
za naš sistem mobilnosti. (3) Pospešitev uvajanja inovativnih tehnologij in celovitega
povezovanja različnih načinov prevoza je zelo pomembna pri spopadanju z navedenimi
izzivi. Pri tem morajo biti uporabniki in zaposleni v prometu ter njihove potrebe in pravice
vedno v središču oblikovanja politike. Pomembno je prednostno obravnavati zunanje vidike
evropske prometne politike, da bi se tako dosegla nadaljnje povezovanje s sosednjimi
državami ter promocija evropskih gospodarskih in okoljskih interesov na svetovni ravni.
Komisija spodbuja vse zainteresirane strani, naj prispevajo k temu projektu ter svoje mnenje
o prihodnosti prometa in morebitnih politični možnosti do 30. septembra 2009 pošljejo na
elektronski naslov tren‐future‐oftransport@ec.europa.eu . Več informacij najdete tukaj. (BA)

SLOVENEC V VODSTVU GD ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
Evropska komisija je imenovala Zorana Stančiča, trenutno namestnika generalnega
direktorja na GD za raziskave, za namestnika generalnega direktorja za informacijsko
družbo. Stančič bo v okviru svoje nove funkcije, ki jo bo prevzel 1. septembra 2009, pomagal
generalnemu direktorju pri nadaljnjem izboljšanju dela GD, spodbujanju mednarodnega
sodelovanja pri raziskavah na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in
zastopanju Komisije na pogajanjih o razvoju IKT, zakonodajnem okviru ter razpoložljivosti
in dostopnosti storitev na podlagi IKT. V okviru 7. okvirnega programa za raziskave (2007‐
2013) GD za informacijsko družbo in medije upravlja z več kot 9 milijardami EUR za
raziskave na področju IKT. Več informacij najdete tukaj. (BA).

KRIVE KUMARE SPET DOVOLJENE
S 1. julijem 2009 so prenehala veljati pravila EU, ki urejajo velikost in obliko 26 vrst sadja in
zelenjave. Med pogajanji o reformi skupne ureditve trga za sadje in zelenjavo leta 2007 se je
Komisija obvezala, da bo odpravila nepotrebno birokracijo in številne tržne standarde za
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sadje in zelenjavo. Posebni tržni standardi bodo še naprej veljali za deset vrst sadja in
zelenjave, kot so jabolka, jagode in paradižnik, vendar bodo lahko države članice tudi teh
deset vrst izvzele iz standardov, če se bodo v trgovinah prodajale z ustrezno oznako. Več
informacij lahko najdete tukaj. (BA)
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