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»V tednu ki prihaja praznujeta občinski praznik Občini Šempeter Vrtojba in
Rogaška Slatina, čestitamo!«
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Dejanu Šarmanu – v zahvalo, da smo lahko rasli skupaj

V tragični nesreči na reki Cetinji smo izgubili sodelavca, sopotnika in prijatelja,

Dejana Šarmana.
Naše skoraj desetletno sodelovanje pri oblikovanju podob, znakov, identitete skupnosti je
pustilo neizogiben pečat. Njegovi so naši ČaSOSpisi, Tedenske novice, Preglednik, Priročnik
za svetnice in svetnike, Zbornik ob 10 obletnici lokalne samouprave, spletna stran,…..z njim
smo postali mi, sami, drugačni in označeni z lepim. Bil je zmeraj tu, nekje, za vsako
vprašanje, dilemo, za možne in manj možne ideje in rešitve. Družila nas je želja narediti več,
bolje, vezalo nas je prepričanje, da je vse mogoče, da je zmeraj in vedno mogoče narediti vse,
kar je želeno, samo upati si je treba. Bil nam je vreden in pomemben sodelavec, sopotnik v
težkih, včasih osamljenih časih, drugič v takšnih bleščečih in veselih in bil je še več.

Bil je prijatelj, ki bo neizmerno pogrešan.
Sekretariat Skupnosti občin Slovenije
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
DRŽAVNI ZBOR SPREJEL SPREMEMBE ZOFVI
V Skupnosti občin Slovenije smo z velikim razočaranjem spremljali razpravo in sprejem
predloga sprememb in dopolnitev zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in
izobraževanja. Zakon je temeljito okrnil pravice ustanoviteljev (občin) do upravljanja javnih
zavodov na področju šolstva in predšolske vzgoje, saj je spremenil razmerja v svetih šol in
vrtcev. In, čeprav so temu nasprotovale vse občine čalnice Skupnost občin Slovenije, kot tudi
številne druge interesne organizacije (starši, dijaki,…) sta tako vlada kot državni zbor
popolnoma ignorirala argumente in pričakovanja teh. Še posebej pa je sprejem tega predloga
gorak tudi v luči besed ministra in njegovih sodelavk in sodelavcev, da ministrstvo želi z
občinami vzpostaviti partnerstvo, saj bo le tako mogoče na področju izobraževanja narediti
več in bolje. Partnerstva, po katerih država »ukazuje« občine pa samo izvajajo že poznamo.
V takšnih partnerstvih Skupnost občin Slovenije nekako ne želi sodelovati. (jv)
3D JAVNE RAZGRNITVE NAVDUŠILE MOP
Predstavniki Skupnosti občin Slovenje so se v torek sestali z direktorjem Direktorata za
prostor na MOP, Mitjem Pavliho in njegovimi sodelavci z direktorata. Namen sestanka je bil
seznanitev in predstavitev projekta 3d javne razgrnitve, ki ga pripravljamo na SOS.
Predstavnik podjetja XLAB je podrobno predstavilo projektno idejo, da se vzpostavi spletni
portal, kjer bi si občanke in občani ter druga zainteresirana javnost lahko ogledali 3D modele
načrtovanih zgradb, cest, napeljav, ki bi jih občine razgrnile za predvideni prostor. Poleg
tega bi omogočili različne funkcionalnosti (sonce in senčenje, animirani katastri hrupa, itd.),
ki bi koristile arhitektom in načrtovalcem pri snovanju prostorskih aktov, občanke in občani
pa bi imeli informacijo, kdaj bo v določenem stanovanju sončna svetloba, kakšna bo jakost
hrupa, itd. Direktor Mitja Pavliha je izrazil navdušenje in pohvale za inovativno idejo in
pripravljenost za sodelovanje ter ponudil podporo pri izvedbi projekta. Povedal je, da je
projekt skladen s politikami in smernicami ministrstva pa tudi EU. (SK)
EKIPE PRVE
ŽUPANOM

POMOČI

–

ODGOVOR

NA

POZIV

RDEČEGA

KRIŽA

SOS je s strani občin članic prejela informacijo, da je Rdeči križ Slovenije (RK) poslal vsem
županom slovenskih občin dopis v katerih jih poziva k ustanovitvi prostovoljnih ekip prve
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pomoči, katere naj bi morale občine organizirati v skladu z Uredbo o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. L. RS 92/2007, v
nadaljevanju »uredba«).
V nasprotju z navedbami oziroma razlagami predsednika RK v dopisu, iz določb uredbe
jasno izhaja, da so občine, ki imajo več kot 5000 prebivalcev dolžne na eni strani organizirati
ekipe prve pomoči v dogovoru s katerokoli nevladno organizacijo, na drugi strani pa
predmetna uredba nalaga obveznost Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
da v dogovoru z Rdečim križem Slovenije itd. organizira do 200 ekip za prvo pomoč, ki
lahko delujejo na območju cele države. V skladu z navedbami je edina obveznost občine, ki
ima več kot 5000 prebivalcev po tej uredbi organizacija ekipe prve pomoči (in za vsakih
nadaljnjih 10.000 prebivalcev dodatno ekipo), v dogovoru s katerokoli nevladno
organizacijo.
Zato je SOS v dopisu predsedniku Rdečega križa pojasnil, da njegove razlage uredbe iz
dopisa županom ne držijo in izrazil pripravljenost, da se delovna skupina za zaščito in
reševanje na temo morebitnega sodelovanja, sestane s predstavniki RK. (SP)
ODGOVOR MOP NA DOPIS SOS PREDSEDNIKU VLADE ‐ OPN
Skupnost občin Slovenije je dne 03.06.3009 na redni letni skupščini sprejela sklep in izjavo,
da se na predsednika Vlade naslovi dopis, da se pristojne organe pozove k nujnemu
ukrepanju v naslednjih oblikah:
•

•

•

•

Vlada RS natančno opredeli pristojnosti in naloge Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da le‐to s svojimi (ne)ravnanji ne bo zaviralec temveč
spodbujevalec lokalnega razvoja. Potrebna je opredelitev in določitev končnega
arbitra posegov v prostor, ta bo omogočil sprejemanje kompromisnih rešitev tam,
kjer so te potrebne in nujne.
Direktorat za prostor prevzame aktivno vlogo usklajevalca med posameznimi nosilci
urejanja prostora in občinami. Pri tem naj se posebno pozornost posveti potrebam
prebivalstva v območjih s posebnimi potenciali in problemi. Zaostrovanje omejitev in
onemogočanje predlaganih in strokovno utemeljenih prostorskih ureditev na teh
demografsko občutljivih območjih povzroča njihovo praznjenje.
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v okviru MOP‐a prične samostojno
podajati končne ocene o ustreznosti celovitih presoj vplivov na okolje in okoljskih
poročil. Pri tem naj se upošteva ohranjanje poselitve na hribovitih in obmejnih
območjih kot ključni dejavnik presoje.
Vlada RS sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo mogoče poenostaviti in pospešiti
sprejemanje občinskih prostorskih načrtov, ter pripravi usmeritve, kako ravnati v
4
Tedenske novice SOS / 13.07.‐17.07.2009
Št. 28

•

•

okoljih, kjer jim do 15. novembra 2009 ne bo uspelo sprejeti občinskih prostorskih
načrtov oziroma resno razmisli o podaljšanju predmetnega roka.
Se ustanovi vladna medresorske delovna skupina, v katero bodo vključeni tudi
predstavniki in predstavnice reprezentativnih asociacij občin, katere naloga bo
analiza obstoječega stanja in priprava predlogov za uskladitev različnih sektorskih
ureditev (kmetijstvo, prostor in varstvo okolja).
Vlada RS preuči možnost spremembe zakonodaje v smeri, da bi strateški del
prostorskega akta ponovno postal obvezen. Tako bi se lahko za območja, kjer je
strategija bila sprejeta, občinski podrobni prostorski načrti v krajšem času (roku 6
mesecev) spremenili. Na operativnem nivoju bi se tako bistveno skrajšali postopki
spreminjanja prostorskih aktov. Tako bi se lahko v doglednem času zadostilo
pobudam oziroma ponudbam različnih investitorjev, kar bi prispevalo k hitrejšemu
in učinkovitejšemu razvoju občin.

V zvezi s predmetnim predlogom je MOP, kateremu je Vlada odstopila dopis v reševanje, na
Skupnost občin Slovenije naslovil odgovor, ki si ga lahko preberete na naši spletni strani pod
internimi novicami. (SP)
6. SEJA KOMISIJE ZA VARSTVO OKOLJA
Komisija za varstvo okolja se je sestala 15. julija 2009 v prostorih MOP v Ljubljani. Članice in
člani komisije so obravnavali Operativni program varstva zunanjega zraka pred
onesnaževanjem s PM10. Sestanek je sklican na pobudo MOP, ki se je želelo pogovoriti o
vsebinah predlogov in pripomb SOS in posameznih občin k predmetnemu predpisu.
Predstavnika MOP, Radovan Tavzes in Alenka Frizel sta poudarila glavno sporočilo
operativnega programa, ki je enakomerno in zmerno uvajanje ukrepov v enakih 20 % deležih
na onesnaževalce, kot so cestni promet, kurišča na trda goriva, industrija in gradnja.
Operativni program bo kmalu sprejet na vladi in jeseni bodo predstavniki MOP občinam že
predstavili konstrukt uredbe. Za doseganje boljših rezultatov je komisija je opozorila na
problematiko kurjenja v naravi, katere omejevanje bi znatno vplivalo na zmanjšanje prašnih
delcev in predstavniki MOP so se strinjali, ter predlagali pripravo predpisa, ki bi omejeval
kurjenje v naravi, hkrati pa urejal tudi ognjemete. MOP bo na pobudo komisije pristopil k
spremembam predpisa, ki ureja dimnikarstvo, kjer je potrebno zagotoviti ureditev katastra
kurišč, na način, da bodo podatki dostopni tudi občinam. Upoštevali so tudi predlog
komisije, da bi bilo v katastru kurišč potrebno upoštevati podatke o opravljenih pregledih
oz. emisijah, kar bodo na MOP naredili s spremembami predpisa o malih in srednjih kurilnih
napravah. Komisija je ministrstvo opozorila tudi na ozaveščanje javnosti, kot izredno
pomembno poglavje, ki pa v operativnem programu manjka. V odsotnosti direktorja
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Krajčiča, pa Tavzes in Frizlova na vprašanje, zakaj Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih ni bila v usklajevanju s SOS, nista znala
odgovoriti. Komisija je sprejela slep, da se ta tema obravnava na prihodnji seji. (SK)
PREDSEDOVANJE ALPSKI KONVENCIJI
Slovenija predseduje Alpski konvenciji od marca 2009 do marca 2011. Na podlagi programa
predsedovanja želi v tem času pozornost nameniti podnebnim spremembam, ozaveščanju
prebivalstva o Alpski konvenciji in razvojnih potencialih alpskega prostora ter vključevanju
lokalne in regionalne ravni. Skupnost občin Slovenije je izrazila interes, da sodeluje pri
organizaciji aktivnosti z občinami na temo prilagajanja podnebnim spremembam in
terenskimi ogledi primerov dobre prakse. Predstavnica SOS se je v torek, 14. julija sestala s
predstavnico MOP z namenom opredelitve oblike sodelovanja. Glede na interes in teme so
bili oblikovani trije osrednji predlogi in sicer izdaja poljudne publikacije na temo podnebnih
sprememb o tem, kaj lahko občine ter svetniki in župani kot izvoljeni predstavniki
državljanov in nosilci odločitev na lokalni ravni storijo za prilagajanje nanje in njihovo
blaženje glede na svoje pristojnosti; priprava serije člankov na temo, kaj lahko storimo doma
v podporo boju proti podnebnim spremembam in organizacija študijskih obiskov oz.
ogledov dobrih praks z različnih področij za predstavnike občin. Omenjeni so bili primeri s
področja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, področja trajnostnega
turizma in prometa. SOS bo sporočil seznam tem, ki bi bile zanimive za strokovni ogled.
MOP bo glede na izbrane teme na študijski obisk povabil strokovnjake, z namenom, da s
svojo prisotnostjo že na samem dogodku zagotovijo udeležencem čim več potrebnih
informacij, kako videno dobro prakso prenesti v lokalna okolja. Zato je SOS občine članice že
pozval, da predlagajo vsebine in dobre prakse, ki se jim zdijo zanimive za organizacijo
študijskega obiska. (SK).
POZIV OBČINAM –PREDLOGI ZA ŠTUDIJSKI OBISK
Vezano na organizacijo študijskega potovanja za predstavnike občin v okviru predsedovanja
Slovenije Alpski konvenciji (predhodna novička), na Skupnosti občin Slovenije zbiramo
predloge za študijski obisk. Na Skupnosti občin Slovenije si želimo izbrati občinam kar
najbolj zanimive in dobre prakse za ogled in vas zato pozivamo, da nam sporočite, s katerih
področij bi si želeli spoznati dobre prakse, morda lahko predlagate lokacijo za katero ste
slišali, da je vredna ogleda, ali ste jo že sami obiskali in bi jo priporočali tudi drugim. Pri tem
vas prosimo, da se omejite na Slovenijo in bližnje kraje v sosednjih državah. Vaše predloge
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pošljite prosimo na naslov info@skupnostobcin.si, do konca tega meseca. Glede na vaš
interes in skladnost z osrednjo temo predsedovanja Alpski konvenciji, bomo skupaj z MOP
izbrali destinacijo za študijski obisk. MOP bo glede na izbrane teme na študijski obisk
povabil strokovnjake, z namenom, da s svojo prisotnostjo že na samem dogodku zagotovijo
udeležencem čim več potrebnih informacij, kako videno dobro prakso prenesti v lokalna
okolja. Poziv k oddaji predlogov je sekretariat SOS po elektronski pošti naslovil na vse
občine članice SOS. (SK)
SREČANJE NALASA V DUBROVNIKU
NALAS je v Dubrovniku izvedel srečanje predstavnic in predstavnikov občinskih asociacij
članic z namenom skupnega odzivanja na posledice finančne in gospodarske krize ter
priprave resolucije, ki bo vlade držav, iz katerih prihajajo članice opozorila na nujnost
podpornih ukrepov za lokalne in regionalne skupnosti v času krize, predvsem pa opozorila
na potrebo po upoštevanju možnosti in zmožnosti lokalnih in regionalnih skupnosti, da
aktivno sooblikujejo izhode iz krize. Predstavnik Skupnosti občin Slovenije, podpredsednik
Tone Peršak je v svojem nastopu med drugim opozoril, na nujnost spremembe temeljne
paradigme, saj s sistemom in politikami, ki so svet pripeljali v krizo se iz nje na dolgi rok ne
bo mogoče izviti. V razpravi o strateških politikah asociacij občin in regij pa je opozoril na
nujno doseganje dejanske avtonomije lokalnih in regionalnih skupnosti. (jv)
POVPRAŠEVANJE OBČIN
SOFINANCIRANJE ZASEBNIH GLASBENIH ŠOL
Občina članica se je na SOS obrnila s prošnjo za pomoč.
Občina članica je prejela vlogo za sofinanciranje dejavnosti zasebne glasbene šole s koncesijo,
ki ima v pouk vključene učence iz šestih občin. Glede na dejstvo, da se s takšno vlogo
srečujejo prvič prosijo, da jim druge občine članice pomagate s svojimi izkušnjami v
predmetni zadevi – predvsem pri postopku in odločanju kaj in v kakšnem obsegu
sofinancirati. Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo. (SP)
USTANOVITEV DOMA ZA STAREJŠE OBČANE
Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč, in sicer pri zbiranju informacij o ustanovitvenih
aktih ter pravilnikih javnega zavoda (negovalni zavod oziroma ustanovitev doma za starejše
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občane). V občin članici bi radi ustanovili javni zavod s prej omenjeno vsebino in zaradi tega
bi potrebovali čim več primerov omenjenih aktov. Za vašo pomoč se vam že v naprej
najlepše zahvaljujemo. (SP)
36. SEJA VLADE RS, 15.07.2009
SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih,
ki ga je v Državnem zboru RS v obravnavo vložila skupina poslancev.
Vlada pojasnjuje, da je trenutno v pripravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih, katerega glavne spremembe se nanašajo na tehnične dopolnitve zaradi
spremenjene zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja, evidentiranja nepremičnin,
geodetske dejavnosti, varstva okolja in graditve objektov. Odpravljajo se tudi postopkovne
nejasnosti v zvezi z agrarnimi operacijami (komasacije, melioracije) in olajšujejo ter
skrajšujejo administrativni postopki, kar vključuje tudi odpravo administrativnih ovir v
prometu. Pomemben poudarek je namenjen določbam, ki se nanašajo na komasacije. Glavni
poudarek pa je na poenostavitvi postopka uvedbe komasacije in predložitvi potrebnih
gradiv, znižuje se tudi prag za uvedbo komasacije, in sicer iz 80 na 67 odstotkov.
Sprejetje predloga zakona, ki ga je vložila skupina poslancev bi pomenilo lažjo uvedbo
komasacijskega postopka, vendar tega vprašanja ne rešuje celovito, kot je to predvideno z
zakonom o spremembah in dopolnitvah, ki je v pripravi. Zaradi navedenega vlada meni, da
predlog skupine poslancev ni primeren za nadaljnjo obravnavo. (Vir: Vlada RS)
POSLEDICE NEURJA Z DNE 10.7.2009
Vlada RS se je seznanila z informacijo o posledicah zemeljskih plazov z dne 10.07.2009, in
izvedbi nujnih interventnih ukrepov v občini Šoštanj. Vlada Republike Slovenije je za
izvedbo interventnih ukrepov na vplivnem območju Molanovega, Janžovnikovega in
Anclinovega plazu v naselju Lokovica namenila sredstva iz stalne proračunske rezerve
Republike Slovenije v višini 112.000,00 eurov.
Neurje 10. 7. 2009 v zgodnjih jutranjih urah, ki so ga spremljale na posameznih ožjih
območjih izjemne padavine, je v Občini Šoštanj v naselju Lokovica povzročilo med drugim
številne zemeljske plazove, udore in usade. Med drugim se je sprožil zemeljski plaz
poimenovan Molanov plaz, ki ogroža neposredno 7 stanovanjskih objektov, porušil pa je
pomožne objekte, komunikacije med stanovanjskimi objekti, dostop do zaselka in je še vedno
v premikanju. Grozi nevarnost, da brez nujnih interventnih ukrepov pride do podiranja
večih stanovanjskih hiš. Podobno je zdrsnil Janžovnikov plaz, ki ogroža 2 stanovanjska
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objekta in objekt v gradnji ter infrastrukturo. Anclinov plaz v istem naselju pa ogroža poleg
infrastrukture še 2 stanovanjska objekta, ki sta neposredno pod njim.
Občinski štab Civilne zaščite Šoštanj je skupaj z gasilsko reševalno službo v noči 10. 7. 2009,
izvedel evakuacijo iz zgoraj navedenih stanovanjskih objektov 37 občanov, ki so se nastanili
delno pri sorodnikih, za večji del pa so začasno zagotovljena stanovanja Stanovanjskega
sklada v Šoštanju. 11. 7. 2009 so si prizadeto območje ogledali skupaj z vodstvom Občine
Šoštanj, poveljnikom Civilne zaščite in drugimi, ki izvajajo interventna dela. Pri ogledu so
sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, vključno z dr. Bojanom
Majesom, strokovnjakom za plazove in drugimi. Pri ogledu zgoraj navedenih plazov je bilo
ugotovljeno, da je treba brez odlašanja nadaljevati z interventnimi ukrepi, da bi se preprečila
nadaljnja škoda, preprečilo porušenje ogroženih stanovanjskih objektov, zaustavilo plazenje
zemljin ter zagotovilo pogoje za sanacijo. Kot nujni interventni ukrepi so bili določeni preboji
prehodov med ogroženimi objekti, odvoz zemljin na odlomnem delu plazišča in pod
plaziščem, čiščenje dostopnih komunikacij ter izkop sondažnih jam, da bi se lahko določile
usmeritve za zaustavitev plazine in postopno
ustvarjanje pogojev za sanacijo.
Vsi navedeni intervencijski ukrepi znatno presegajo zmogljivosti občine, zato je bilo
dogovorjeno, da usmerjanje izvajanja interventnih del zagotavlja Ministrstvo za okolje in
prostor, strokovnjaki geologi, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor in
strokovnjaki, ki jih je zagotovila lokalna skupnost in podpirajo delovanje občinskega štaba
Civilne zaščite, so se uskladili glede nujnih intervencijskih del, da se vzpostavijo osnovni
pogoji za življenje. Glede na obseg zemljin, ki so v gibanju, prizadeto območje in nujne
intervencijske ukrepe, je po prvih ocenah potrebno zagotoviti okoli 150.000 eurov sredstev.
Stroški sanacije pa bodo znani po izvedbi potrebnih preiskav.
Za ocenjevanje škode na stvareh v Občini Šoštanj in v drugih prizadetih občinah, ki jih je
prizadelo neurje 10. 7. 2009, je Uprava RS za zaščito in reševanje po pridobitvi predhodnih
ocen, 13. 7. 2009 začela tudi s postopkom za oceno škode v skladu z Zakonom o odpravi
posledic naravnih nesreč. Predlog glede višine in izvedbe interventnih ukrepov je usklajen z
Ministrstvom za okolje in prostor in poveljnikom Civilne zaščite Republike Slovenije. (Vir:
Vlada RS)
KVOTE PRAVIC PRORAČUNSKE PORABE – NEPOSREDNI UPORABNIKI
Vlada RS je v skladu z Zakonom o javnih financah ter s Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, določila kvote pravic proračunske porabe za
obdobje od julija do vključno septembra 2009 po skupinah neposrednih proračunskih
uporabnikov.
Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje je Ministrstvo za finance upoštevalo
naslednje:
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1. s sprejetim rebalansom proračuna RS za leto 2009 zagotovljene pravice porabe
neposrednim proračunskim uporabnikom;
2. evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna;
3. likvidnostne možnosti proračuna (upoštevaje načrtovano dinamiko prihodkov);
4. dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih ter
5. značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko
komponento trošenja pravic porabe).
Predlagana kvota za tretje trimesečje proračunskega leta 2009 znaša 2,2 mrd evrov, kar je
22,5% vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprejetega rebalansa proračuna za leto 2009. (Vir:
Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
MREŽENJE VAROVANIH OBMOČIJ
Mednarodni projekt NATREG se osredotoča na mreženje varovanih območij na območju
Jugovzhodne Evrope, z njim želijo prepoznati, izkoristiti in promovirati potenciale
varovanih območij, ohranjene narave in okolja. Iz Slovenije sta vključena Pohorje in
Kamniško‐Savinjske Alpe (obe tudi Natura 2000 območji). Vodilni partner projekta je Zavod
RS za varstvo narave. Več. (vir: Bilten e‐Natura)
SEZNAM IZBRANIH PROJEKTOV SLO‐AUT
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot organ upravljanja
Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007‐2013, je objavila seznam operacij, ki so bile
izbrane v okviru prvega roka 1. Skupnega javnega razpisa za sofinanciranje s sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Seznam odobrenih operacij
SEZNAM IZBRANIH PROJEKTOV SLO‐HR
V Opatiji na Hrvaškem je bila 2. seja Skupnega nadzornega odbora za Operativni program
čezmejnega sodelovanja Slovenija‐Hrvaška za programsko obdobje 2007‐2013, katerega
organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).
Skupni nadzorni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav ‐ Slovenije
in Hrvaške ter predstavnika Evropske komisije, je odobril 19 projektov, ki se bodo
sofinancirali iz sklada Instrumenta predpristopne pomoči (IPA). Sredstva so bila razdeljena
med dve prednostni osi: gospodarski in družbeni razvoj (razvoj turizma in podeželja, razvoj
podjetništva, socialna integracija): 7.862.310,00 EUR in trajnostno upravljanje z naravnimi
viri (varstvo okolja, ohranjanje območij narave in kulturne dediščine): 6.289.848,00 EUR. 112
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prispelih vlog kaže na izjemen interes za sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja.
Pretežni del prispelih vlog se navezuje na razvoj turizma in podeželja, ter varstvo okolja.
Slavnostni podpis pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru prvega
javnega razpisa bo predvidoma v mesecu septembru 2009. Seznam odobrenih projektov;
Več…
ODOBRENA SREDSTVA IZ MIGRACIJSKEGA PROGRAMA
Ministrstvo za notranje zadeve RS je potrdilo letne programe 2009 v okviru programa
ʺSolidarnost in upravljanje migracijskih tokov s področja svobodeʺ. Program sestavljajo štirje
skladi, ustanovljeni z Odločbami Evropskega parlamenta in Sveta (Evropski sklad za
vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007‐2013; Sklad za zunanje meje za
obdobje 2007‐2013; Evropski sklad za begunce za obdobje 2008‐2013; Evropski sklad za
vračanje za obdobje 2008‐2013). Slovenija je prejela odločbe Evropske komisije o odobritvi
letnih programov za te sklade ter sofinanciranja iz posameznih skladov za letošnje leto. Za
vključevanje državljanov tretjih držav je bilo Sloveniji že nakazano 50 % odobrenih sredstev
(403.915,21 eur), v okviru sklada za begunce pa 50 % odobrenih sredstev (329.007,46 eur).
Celotni znesek sofinanciranja iz letnega programa 2009 Sklada za zunanje meje pa znaša
5.096.729 evrov. Več informacij si lahko preberete tukaj. (AJ)
NOVE SMERNICE RAZVOJA PODEŽELJA
Med 13. in 18. julijem 2009 je v organizaciji Filozofske fakultete UM v sodelovanju s
Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM ter Filozofsko fakulteto UL in Fakulteto za
humanistične študije UP potekala mednarodna konferenca z naslovom Novi izzivi
trajnostnega razvoja podeželja v 21. stoletju. Gre za 17. letno konferenco Komisije za
trajnostni razvoj podeželja pri Mednarodni geografski zvezi (IGU). Iz skupno triindvajsetih
držav se je konference udeležilo devetdeset domačih in tujih strokovnjakov. Osnovni namen
konference je, da se udeleženci iz drugih regij sveta seznanijo s procesom evropske
integracije in strategijo ter učinki skupne evropske kmetijske politike na trajnostni razvoj
podeželja. Slovenija je bila tako izbrana kot primer uspešne tranzicijske države. Programska
vsebina konference je zajemala štiri glavna tematska področja (okoljske spremembe; človeški
viri in družbeni kapital pri trajnostnem razvoju podeželja; vplivi globalne ekonomije in
politike na kmetijstvo; novi izdelki in storitve spreminjajočega se podeželja). Skupni cilj je
tako poiskati nove smernice in vidike razvoja za zagotovitev trajnostnega razvoja podeželja v
odnosu do spremenjenih regionalnih politik in globalizacijskih procesov. (AJ)
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TESNEJŠE SODELOVANJE Z MAKEDONIJO
Ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko mag. Zlata Ploštajner je z
makedonskim ministrom za lokalno samoupravo Muso Xhaferijem dne 16. julija 2009 v
Skopju podpisala Memorandum o sodelovanju med Službo Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in Ministrstvom za lokalno samoupravo
Republike Makedonije. Ta podpis bo pripomogel h krepitvi medsebojnega sodelovanja in
spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih ter regionalnih oblasti, predvsem na področju
lokalne samouprave in razvoja le‐te. Tako se bo stremelo k odpravljanju ovir za čezmejno
sodelovanje občin in regij, saj je to ključno za uspešno koriščenje evropskih sredstev.
Predmet pogovor med delegacijami je bil tudi osnutek dvoletnega programa sodelovanja
med državama, ki bo podlaga za različne skupne aktivnosti obeh držav. Ministrica je prav
tako pozdravila odločitev Evropske komisije o liberalizaciji vizumskega režima za Republiko
Makedonijo, saj je mnenja, da bi to bistveno olajšalo medsebojno sodelovanje na vseh
področjih. (vir: SVLR, AJ)
11. JULIJ JE SVETOVNI DAN PREBIVALSTVA
Leta 1987 je bil 11. julij razglašen za svetovni dan prebivalstva, saj je takrat po ocenah OZN
svetovno prebivalstvo preseglo 5 milijard. Ob letošnjem svetovnem dnevu je bila pozornost
usmerjena k povečanju zavedanja o potrebi intenzivnega izobraževanja deklic za
učinkovitejše reševanje razvojnih vprašanj (kot so revščina, človekove pravice, enakost med
spoloma). Da se je svetovno prebivalstvo v zadnji polovici stoletja številčno več kot
podvojilo, so k temu pripomogle izredno hitre demografske spremembe (nižja smrtnost,
daljša življenjska doba, visoka rodnost). In rast svetovnega prebivalstva se še nadaljuje.
Trenutno šteje 6,8 milijarde ljudi, leta 2050 pa naj bi po demografskih projekcijah štelo 9,1
milijarde. EU ima skoraj 500 milijonov prebivalcev, leta 2050 naj bi se to število povzpelo na
506 milijonov (v Sloveniji naj bi takrat živelo 1,88 milijona ljudi, torej manj kot zdaj).
Zastrašujoče je, da se prebivalstvo sveta intenzivno stara (do leta 2050 naj bi bilo število
starejših oseb za več kot dvakrat večje od števila otrok), večino povečanja populacije pa bodo
prispevale države v razvoju. V Sloveniji se je konec lanskega leta prebivalstvo povečalo za
1,1 % (okoli 22.000 ljudi), na to povečanje pa je bistveno vplival delež tujih državljanov med
prebivalci Slovenije. (vir: Statistični urad RS, AJ)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

VZPOSTAVITVE E‐VSEBIN IN E‐STORITEV
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PROJEKTOV VZPOSTAVITVE E‐VSEBIN IN E‐
STORITEV JAVNIH IN ZASEBNIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 2009 IN 2010
Predmet razpisa: sofinanciranje vzpostavitve e‐vsebin in e‐storitev javnih in zasebnih
organizaciji, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji e‐dostopnosti
najširšemu krogu uporabnikov, na naslednjih tematskih področjih:
−
e‐vsebine in e‐storitve na področju kulture,
−
znanstvene in izobraževalne e‐vsebine in e‐storitve,
−
e‐vsebine in e‐storitve za potrošnike,
−
e‐vsebine in e‐storitve na področju zdravja,
−
e‐poslovanje,
−
e‐storitve s področja lokalne samouprave,
−
e‐vsebin in e‐storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.
Upravičenci:
Javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih (Ur. l. RS., št 12/1991 in
spremembe), Zakonu o Kobilarni Lipica (Ur. l. RS, št. 106/2006 – UPB) in Zakonu o
Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 95/2005, in spremembe)
Občine in reprezentativne organizacije registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 94/2007‐UPB in spremembe),
Društva, registrirana po Zakonu o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006 in spremembe),
Univerze, samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov.
Upravičeni stroški: neposredno povezani s projektnimi aktivnostmi; plače in drugi stroški
dela, stroški svetovanja in drugih storitev, investicije v razvoj e‐vsebin in e‐storitev, stroški
potovanj doma in v tujini,
Višina sofinanciranja: od 50.000 EUR do 300.000 EUR, do največ 95 %
Rok za oddajo: 17.8.2009, do 14.00 ure. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
KONEC BREZDOMOVINSTVU ROMOV
»Države morajo uporabiti vse možne ukrepe, da naredijo konec brezdomovinstvu Romov in
jim zagotovijo narodnost,« je v svojem novem mnenju povedal komisar za človekova pravice
Sveta Evrope Thomas Hammarberg. »V številnih evropskih državah živijo Romi, ki nimajo
narodnosti in tako živijo zunaj socialne varnosti. Soočajo se z dvojno nevarnostjo, saj
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brezdomovinstvo ljudem, ki so že tako ali tako stigmatizirani in se soočajo z veliko resnimi
in z diskriminacijo povezanimi težavami, še otežuje življenje. Za tiste, ki so poleg tega še
migranti, pa je situacija še slabša.« Mnenja komisarja, ki so objavljena vsakih 14 dni, so lahko
objavljena v medijih brez prejšnjega dogovora pod pogojem, da tekst ni spremenjen in je vir
naveden na naslednji način: »Prav tako na razpolago na spletni strani komisarja
http://www.commissioner.coe.int/.«
LOKALNE REŠITVE ZA GLOBALNO GOSPODARSKO UPOČASNITEV
V času globalne gospodarske krize je Local Government House izdala že drugo publikacijo
o odzivanju na globalno gospodarsko krizo na lokalnem nivoju, predvsem o vlogi mestnih
svetov, z naslovom Global Slowdown: Local Solutions II. V publikaciji so predstavljeni
načini, na katere mestni sveti pomagajo ljudem, podjetjem in drugim skupinam v teh težkih
ekonomskih časih.
Publikacija dokazuje, v času ekonomske krize lokalizem in
decentralizacija postaneta bolj in ne manj pomembna. Publikacijo v angleščini lahko
brezplačno najdete tukaj. (BA)
PROJEKT SUGAR ZA IZBOLJŠANJE LOGISTIKE TOVORA V MESTIH
V Evropi se vse več pozornosti namenja mestni logistiki. SUGAR (sustainable urban goods
logistics achieved by regional and local policies) je projekt v okviru evropske pobude
INTERREG IVC, ki se loteva problema neučinkovitega upravljanja distribucije tovora v
mestih in poskuša z odkrivanjem primerov dobrih praks in tehničnih rešitev v različnih
evropskih mestih vplivati na ustvarjalce politik mestne logistike. Projekt SUGAR se je
uradno začel novembra 2008 in bo trajal do februarja 2012. Projekt, ki ga koordinira regija
Emilia Romagna, združuje 17 partnerjev iz 10 različnih držav. V projektu sodeluje 11
lokalnih in regionalnih oblasti. Spletne strani Good Practice Sites vključujejo vodilne
partnerje kot so regija Emilia Romagna, London, Pariz in Barcelono. Na SUGAR Transfer
Sites so predstavljena tako malo kot velika mesta in regije: Palma de Mallorca, Kreta,
Poznan, Vratsa, Celje in Usti nad Labem. Glavne dejavnosti v okviru projekta SUGAR so: (1)
zbiranje in analiziranje primerov dobrih praks, (2) izmenjava izkušenj v okviru okroglih miz,
usposabljanje izvajalcev in organiziranje skupnih načrtovalnih delavnic ter (3) razvoj
akcijskih načrtov za vse spletne strani projekta SUGAR. V projektu bo lahko sodelovalo tudi
pet zunanjih administratorjev v okviru programa Enlarged Transfer Programme. Več
informacij lahko najdete na spletni strani projekta SUGAR http://www.sugarlogistics.eu/.
Prvo informativno glasilo SUGAR je na voljo tukaj. (BA)
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POTEKEL ROK ZA USKLADITEV ODLAGALIŠČ ODPADKOV V EU
16. julija je potekel osemletni rok za uskladitev odlagališč odpadkov v EU, ki ne ustrezajo
standardom, s pravili EU. To pomeni, da morajo vse države članice EU, ki jim ni bilo
odobreno podaljšanje, za odlagališča, ki ne ustrezajo standardom, ter so obstajala pred
uvedbo direktive o odlagališčih, zagotoviti uskladitev z zahtevami. Od sedaj naprej morajo
države članice zmanjšati količino biološko razgradljivih komunalnih odpadkov poslanih v
odlagališča za polovico glede na leto 1995. Odlagališča, ki ne ustrezajo standardom,
predstavljajo nevarnost za zdravje državljanov in okolje. Zaradi njih se sproščajo emisije v
zrak in nastaja smrad, onesnažujejo zemljo in vodo ter tudi podtalnico. Tiste države, ki bodo
kršile zakonodajo, čaka pravni ukrep. Nedavno je Komisija sprožila pravni ukrep proti
Španiji, Italiji, Irski in Grčiji, ker niso izpolnile obveznosti glede odlaganja odpadkov. Več
informacij najdete tukaj. (BA)
OGROŽENE ŠTEVILNE NAJBOLJ RANLJIVE VRSTE IN HABITATI V EU
Komisija je 13. julija objavila poročilo o stanju ohranjenosti preko 1150 vrst in 200 habitatnih
tipov, zaščitenih z zakonodajo EU. Poročilo, ki se nanaša na obdobje 2001‐2006, je
najobsežnejši prikaz biotske raznovrstnosti EU do sedaj. V dobrem stanju ohranjenosti je le
majhen del teh ranljivih habitatov in vrst. Najbolj so ogroženi travniški habitati, mokrišča in
habitati ob morski obali, predvsem zaradi upada tradicionalnih načinov kmetovanja, razvoja
turizma in podnebnih sprememb. Čeprav cilj, da do leta 2010 zaustavimo izginjanje biotske
raznovrstnosti v Evropi, ne bo dosežen, pa so določeni znaki, da zaščitni ukrepi učinkujejo
ter da se stanje nekaterih habitatnih tipov in vrst izboljšuje. Na mnogih območjih so si vrste
kot so rjavi medved, volk, ris, vidra in bober, opomogle in se tam ponovno naseljujejo.
Vendar bodo morale države članice v prihodnosti vložiti še več truda za izboljšanje trenutne
situacije, pri čemer bosta naravovarstvena zakonodaja EU in omrežje Natura 2000 ključna
elementa pri doseganju ciljev za zaščito biotske raznovrstnosti v EU. Več informacij najdete
tukaj. (BA)
3, 2 MILIJARDE EVROV ZA OKREVANJE GOSPODARSTVA
Evropska komisija in industrija sta 13. julija napovedali prvi krog javnih razpisov za zbiranje
predlogov s področja raziskav, v okviru katerih nameravata trem strateškim področjem trga
nameniti 268 milijonov evrov. S tem želita sprožiti okrevanje gospodarstva ter zagotoviti, da
bo bolj vzdržno in bo temeljilo na znanju. Skupaj je namenjenih 3,2 milijarde evrov za
evropska javno‐zasebna partnerstva, ki naj bi razvila nove tehnologije v predelovalni
industriji, gradbeništvu in avtomobilskem sektorju. To sodelovanje med Komisijo in
industrijo naj bi povečalo svetovno konkurenčnost evropskih podjetij, zmanjšalo
prekomerno porabo energije stavb, ki povzročajo eno tretjino emisij CO2 v EU, in pomagalo
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razviti nove in vzdržne oblike cestnega prometa. Razpis bo uradno objavljen 30. julija za
projekte, ki se bodo izvajali do sredine leta 2010. Več informacij najdete tukaj. (BA)
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