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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SESTANEK NA MOP – PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O PROSTORSKEM
NAČRTOVANJU
V sredo, dne 09.09.2009 so se na MOP sestali predstavniki SOS in predstavniki MOP z
namenom usklajevanja pripomb na predlog sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju.
Predlog zakona je bil predhodno poslan v obravnavo, vendar je bil rok za posredovanje
pripomb izredno kratek, zato je bil dogovorjen predmetni sestanek. Na sestanku so
predstavniki Komisije za prostor pri SOS predstavili pripombe ter stališča do predlaganih
sprememb zakona ter splošna stališča v zvezi z problematiko postopkov sprejemanja
občinskih prostorskih načrtov. Na sestanku je s strani predstavnikov MOP bilo rečeno, da
radikalnih sprememb zakona ne bo, saj Vlada temu stališču ni naklonjena. Zato so
predlagane spremembe zakona takšne kot so. V preteklosti je bilo predvsem veliko govora o
nesprejemljivosti roka za sprejem OPN. Ker ZPNačrt za primer, če občine v zakonsko
določenem roku ne bi sprejele svojih OPN, ne predvideva nobenih neposrednih pravnih
sankcij, podaljšanje roka za pripravo OPN po mnenju MOP dejansko ni potrebno. Tudi po
izteku tega roka se bodo namreč lahko še naprej uporabljali vsi trenutno veljavni prostorski
akti občin kot podlaga za izvajanje upravnih postopkov v zvezi s poseganjem v prostor. Večji
problem za občine pa predstavlja to, da je na navedeni rok vezana tudi možnost
spreminjanja in dopolnjevanja še veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov, ki jih
namesto OPN trenutno pripravlja preko 50 slovenskih občin. Zato se s predmetnim
predlogom zakona spreminja tudi rok, do katerega morajo občine zaključiti postopke
priprave sprememb in dopolnitev še veljavnih prostorskih sestavin občinskih planskih aktov
tako, da se podaljšuje za več kot leto dni, in sicer do konca leta 2010.
Na sestanku je bilo dogovorjenih 5 konkretnih sprememb predloga zakona, splošna
pripomba pa je bila, da MOP mora vzporedno pripraviti tudi popravke podzakonskih
predpisov (pravilniki) v nasprotnem to ne bo imelo nobenih učinkov na poenostavitev in
skrajšanje postopkov. Predlogi glede sprememb podzakonskih predpisov so bili posredovani
Direktoratu za prostor v predhodnih razgovorih v pomladanskem času letošnjega leta. (SP)
SESTANEK NA MJU – USKLADITEV PRIPOMB NA UREDBO O STVARNEM
PREMOŽENJU….
V sredo, dne 09.09.2009 so se na MJU sestali predstavniki SOS in predstavniki MJU za
namenom usklajevanja pripomb na predlog Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin. SOS je predhodno v času obravnave MJU posredovala nekaj pripomb na uredbo.
Na sestanku sta prisotni strani prišli do zaključka, da se glede vsebine predloga načeloma ne
razhajata, predvsem pa so predstavniki MJU podrobneje predstavili ter pojasnili nekatere
odprte dileme v zvezi z besedili posameznih členov predloga uredbe. Predvsem lahko
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izpostavimo pojasnilo 4. člena uredbe. Po predlogu uredbe v letni načrt stvarnega
premoženja občine ni več potrebno vključevati nepremičnin, ki jih občina pridobi z menjalno
pogodbo. Pojavljala se je dilema ali je v letni načrt potrebno vključevati nepremičnine, ki jih
občina na podlagi menjalne pogodbe odsvoji. Stališče in razlaga MJU je, da je odsvojitev na
podlagi menjalne pogodbe v nasprotju s pridobitvijo, še vedno potrebno vključiti v letni
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem. (SP)
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA MLADINSKO POLITIKO
V Ajdovščini se je danes 11. septembra sestala delovna skupina za mladino in obravnavala
predlog Zakona o mladini in spremno besedilo, ter sprejela naslednje sklepe. DS za
mladinsko politiko pri SOS podpira spejem zakona o mladini, ker pa pogreša natančnejša
določila na lokalni ravni bo podala svoje konkretne pisne pripombe. DS računa da bo
aktivno vključena v pripravo nacionalnega programa mladih, kjer se bodo pristojnosti v
lokalni skupnosti še natančneje opredelile. DS predlaga, da se področje mladine delno uredi
tudi s spremebmo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin. (SK)
PLAKATI, KAKO SE ZAVARUJEMO PRED PANDEMSKO GRIPO
Glede na povečano stopnjo ogroženosti s pandemsko gripo, ki jo povzroča virus A (H1N1),
bo Skupnosti občin Slovenije na svojih dogodkih predstavnikom občin posredovala plakate z
osnovnimi navodili, kako se zavarovati pred to akutno okužbo dihal. Plakate je možno
prevzeti tudi na sedežu sekretariata SOS, na Partizanski 1 v Mariboru. Občine naprošamo, da
plakate, ki so jih v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije
pripravili na Ministrstvu za zdravje, v prostorih občinske zgradbe izobesite na najbolj vidna
mesta oziroma tja, kjer se zadržuje največ ljudi. Obenem vas pozivamo, da upoštevate vse
postopke in navodila za preprečevanje širjenja pandemske gripe, saj je vedenje naša najbolj
učinkovita obramba. Podrobnejše informacije so vam na voljo na spletnem naslovu
www.ustavimo‐gripo.si ali brezplačni telefonski številki 080 42 00.
V PRIŠTINI O PODOBNOSTIH IN RAZLIČNOSTIH
Kosovsko združenje občin je v začetku tega tedna za svoje županje in župane ter zaposlene v
občinskih upravah ograniziralo delovni posvet, na katerem so predstavnice in predstavniki
prijateljskih asociacij predstavili področja delovanja in organiziranja v matičnih državah in to
pri izvajanju javnih služb, prostorskem planiranju ter preglednosti delovanja občin. S strani
Skupnosti občin Slovenije je sodelovala Jasmina Vidmar, generalna sekretarka. Svoje
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predstavitve pa so pripravili tudi predstavniki Makedonske asociacije, Albanske asociacije
ter mreže Nalas.
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
SPREMEMBE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
V obravnavo je bil posredovan »PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU – skrajšani postopek«, ki
ga je poslalo Ministrstvo za okolje in prostor. Naprošamo vas, da nam svoje mnenje oz.
morebitne pripombe posredujete na elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si,
najkasneje do 11. septembra 2009.
Predlog zakona
NAPOVEDNIK DOGODKOV
14.09/SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA
V ponedeljek, 14.09.2009 bo v Litiji skupna seja predsedstva SOS in ZOS. Na seji bodo
županje in župani ter ostali predstavniki občin članic obeh predsedstev govorili o predlogu
višine povprečnine za leti 2010 in 2011.
16.09. / JAVNO‐ZASEBNO PARTNERSTVO KOT PRILOŽNOST
UniCredit Banka Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin
Slovenije vabi na Poslovni zajtrk, ki bo v sredo 16. septembra 2009 ob 10. uri, na Brdu pri
Kranju. Tema srečanja bo javno‐zasebno partnerstvo. Letošnje leto je prineslo številne
spremembe na gospodarskem področju, zato so nekatere občine in gradbena podjetja
izrazila željo po skupnem sodelovanju v obliki javno‐zasebnega partnerstva. Glede na to, da
je ta oblika sodelovanja v tujini že precej razširjena praksa, je morda pravi čas, da se tudi v
Sloveniji združijo moči in pospeši razvoj tovrstne oblike sodelovanja, ki omogoča tudi v
težjih gospodarskih razmerah občinam izgradnjo zastavljenih projektov, gradbenim
podjetjem pa nove gradbene priložnosti. Srečanje bo namenjeno predvsem združitvi
povpraševanja občin in ponudbe gradbenih podjetij ter iskanju skupnih rešitev v korist obeh
partnerjev. Strokovnjak z Ministrstva za finance pa bo prestavil ekonomske in pravne vidike
ter nacionalne in evropske predpise s tega področja. Na okrogli mizi, ki bo osrednji del
dogodka, bodo s strani gradbenih podjetij, občin in ministrstva predstavljeni do sedaj
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realizirani uspešni projekti, iz katerih se bodo poskušale izluščiti najpogostejše težave in
napake ter poudarile usmeritve za dobro delo na tem področju. Poskušal se bo najti skupen
jezik in ideje za način izvedbe projektov izgradnje občinske infrastrukture. (AJ)
20.‐27.09. / DEDIŠČINA IN ZAKONODAJA
Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP organizira v sodelovanju z European Heritage
Legal Forum, v zadnjem tednu septembra (20.‐27.9.2009) v Piranu mednarodni seminar o
pravnem varstvu dediščine ʺCultural Heritage and Legal Aspects in Europeʺ. V sedmih
tematskih sklopih bodo tuji in domači predavatelji predstavili nekatere ključne teme s tega
področja, kot so okoljska in prostorsko‐načrtovalska zakonodaja, zaščita zasebne lastnine vs.
javne dobrine, prekupčevanje s premično dediščino, trajnostni razvoj in upravljanje
dediščine, preventivno konservatorstvo, usklajevanje evropske zakonodaje ter mednarodnih
listin o varstvu kulturne dediščine z nacionalnimi zakonodajami. Dopoldanskim
predavanjem bodo sledile popoldanske ekskurzije in delavnice. Predavatelji iz Švice, Italije,
Velike Britanije, Norveške, Francije in Slovenije bodo spregovorili o zakonodaji s področja
dediščine in regulativami, ki vplivajo na načrtovanje. Predvideni sta ekskurziji v Sečoveljske
soline in na Kras. Več o tem na http://www.dediscina‐heritage.si/seminar.html. (vir: Trajekt )
23.,24. 09. / INOVATIVNI PRISTOPI ZA NAPREDEK OBMOČIJ NATURE 2000
V okviru zaključka projekta Inovativni pristopi za napredek območij Nature 2000 (naročnik
SVRL) bodo 23. septembra v Poljčanah predstavili rezultate projekta in projektne ideje
izbranih občin v okviru 3. mednarodne ekoremediacije (ERM) konference. Na delavnicah, ki
bodo sledile predstavitvi rezultatov, bodo udeleženci spoznali možnosti za prijave projektov
na območjih Nature 2000 in drugih zavarovanih območjih. 24. septembra projektna skupina
vabi na oglede objektov in ukrepov po Severovzhodni Sloveniji, kot so rastlinske čistilne
naprave za naselje, odlagališče odpadkov ter industrijo, naravne ERM za vidro, ERM
kanaliziranega vodotoka in ERM sistem za iztok iz jezera. Na konferenco se lahko prijavite
na e‐naslov ana.vovk@uni‐mb.si.
24.,25.09. / SEMINAR OBČINA IN MLADI
Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI v sodelovanjem s Skupnostjo občin
Slovenije pripravlja seminar »OBČINA IN MLADI: EU podpora za razvoj področja
mladine na občinski ravni.« Seminar bo potekal 24. in 25. septembra v Hotelu Metropol,
Portorož. Namenjen je predvsem zaposlenim v občinskih upravah, ki so odgovorni za
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področje mladine in si želijo poglobiti strokovno poznavanje svojega delovnega področja.
Več informacij, razpis in prijavnico najdete v tukaj. (AJ)
29.09./DELOVNI POSVET ‐ CENE STORITEV GJS VARSTVA OKOLJA

VABILO
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, vljudno vabi
na delovni posvet:

»CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA PO NOVEM«
Ki bo v TOREK, dne 29.09.2009, s pričetkom ob 10.00 uri,v Austria Trendhotelu Ljubljana,
Dunajska 154, Ljubljana .
Gre za izredno pomembne spremembe v sistemu določanja cen komunalnih storitev, zato
so na posvet v prvi vrsti vljudno vabljeni župani ter občinski uslužbenci, ki se
vsakodnevno srečujejo s predmetno problematiko. Prav tako so vabljeni uslužbenci
javnih podjetij oziroma drugih podjetij, ki opravljajo komunalne storitve.
Vljudno vabljeni!
Vabilo.

Prijavnica

16.10. / KONFERENCA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU
Objavljamo vabilo in prijavnico za Konferenco o čezmejnem sodelovanju Avstrije, Hrvaške,
Italije, Madžarske in Slovenije (Mednarodni obrtni sejem Celje, sreda, 16. 9. 2009, ob 10.00
uri). Dokumenta vsebujeta podatke o konferenci in podrobna navodila za pošiljanje
prijavnice. » Vabilo (1.3M) » Prijavnica (1.8M)
43. SEJA VLADE RS, 10.09.2009
VLADA NASPROTUJE PREDLOGU ZPDUP SOS
Vlada RS je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela mnenje o predlogu
Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči, ki ga je Državnemu zboru
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Republike Slovenije v obravnavo predložil poslanec Janez Ribič na pobudo Skupnosti občin
Slovenije.
Ministrstvo za gospodarstvo je letos pripravilo nov (kompromisni) osnutek ZPDUP, ki loči
med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja kot regulirana gospodarska dejavnost, in urejanjem
pokopališč, ki naj bi postalo gospodarska javna služba. Osnutek ZPDUP se trenutno
dopolnjuje na podlagi prispelih pripomb in mnenj po opravljenem medresorskem
usklajevanju v mesecu juliju 2009 in posvetovanji z zainteresiranimi stranmi. Predvideva se,
da bo končni predlog ZPDUP poslan v obravnavo in sprejem na Vlado Republike Slovenije
še ta mesec.
Enako kot predlog zakona, ki ga je predložil v obravnavo poslanec Janez Ribič, tudi predlog
ZPDUP, ki ga pripravlja Ministrstvo za gospodarstvo, loči med pogrebno dejavnostjo in
upravljanjem s pokopališči. V obeh predlogih urejanje pokopališč ostaja gospodarska javna
služba. Bistvena razlika med predlogoma pa je pri načinu opravljanja pogrebne dejavnosti.
Predlog zakona, ki ga je predložil v obravnavo poslanec Janez Ribič, predvideva, da so
pogrebne storitve razdeljene na pogrebne storitve, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti in se
izvajajo kot javna gospodarska služba (pokop pokojnikov, prvi prevoz pokojnika in
zagotavljanje stalne dežurne službe za prevoz pokojnikov znotraj lokalne skupnosti,
priprava pokojnikov za pokop, storitev grobarjev, priprava in izvedba minimalnih
pogrebnih slovesnosti) ter pogrebne storitve, ki se opravljajo na prostem trgu (upepelitev
pokojnika, balzamiranje pokojnika, prevoz pokojnika, če ne gre za prvi prevoz in pogrebne
slovesnosti, ki presegajo minimalni obseg).
Predlog ZPDUP Ministrstva za gospodarstvo pa predvideva, da se vse pogrebne storitve,
razen prvega prevoza pokojnika, opravljajo kot regulirane gospodarske dejavnosti na
prostem trgu. Po mnenju Vlade Republike Slovenije predlagana delitev pogrebnih storitev
na pogrebne storitve, ki naj bi bile v pristojnosti lokalne skupnosti in bi se izvajale kot javna
gospodarska služba, in pogrebne storitve, ki bi se opravljajo na prostem trgu, ni ustrezna
rešitev.
Poleg tega predlog zakona, ki ga je predložil v obravnavo poslanec Janez Ribič, tudi ne
vsebuje jasne delitve pogrebnih dejavnosti na tržni in javni del in se spričo tega zastavlja
vprašanje, kdo bi opravljal pogrebne storitve, ki presegajo minimalni obseg in kdo vse ostale
pogrebne storitve. Storitve, ki naj bi se opravljale na prostem trgu (upepelitev pokojnika,
balzamiranje pokojnika, prevoz pokojnika, če ne gre za prvi prevoz in pogrebne slovesnosti,
ki presegajo minimalni obseg) pa bi po predlogu zakona ostale brez ustrezne regulacije. Gre
torej za tako obsežne neustrezne rešitve, da jih v postopku sprejemanja zakona ne bi bilo
mogoče popraviti z amandmaji. Ustrezno rešitev pa bo po mnenju Vlade Republike Slovenije
mogoče sprejeti na podlagi predloga zakona, ki ga pripravlja Ministrstvo za gospodarstvo.
Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije nasprotuje rešitvam, ki jih vsebuje predlog
Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči. (Vir: Vlada RS)
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VLADA SE JE SEZNANILA Z OCENO ŠKODE
Vlada RS se je seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z
deževjem v Sloveniji 9. in 10. julija 2009 na prizadetih območjih občin Dol pri Ljubljani,
Laško, Litija, Polzela, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji, Šoštanj in Velenje v skupni višini
5.870.642,37 evra. Delna škoda na stavbah znaša 312.298,50 evra, škoda na gradbenih
inženirskih objektih (lokalne in gozdne ceste itd.) pa je ocenjena v višini 1.731.640,85 evra.
Škoda na vodotokih znaša 3.826.703,02 evra.
Skupno je škodo na stvareh 9. in 10. julija 2009 prijavilo 244 oškodovancev v osmih občinah.
Škodo na stvareh je verificirala državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah 13. avgusta 2009. Ocenjena neposredna škoda zaradi posledic neurja z deževjem 9.
in 10. junija 2009 presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna v letu
2009 (2.634.799,62 evra) in tako je dosežen limit za pomoč skladno z Zakonom o odpravi
posledic naravnih nesreč.
Takoj po neurjih na posameznih območjih so bile aktivirane poklicne in zlasti prostovoljne
gasilske enote, komunalne in druge službe, v najbolj prizadetih občinah štabi Civilne zaščite
ter druge službe in organi, še posebej tisti, ki upravljajo z različno infrastrukturo. Aktivirana
sta bila tudi regijska štaba Civilne zaščite v operativni sestavi ter Logistični center Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Neposredni ukrepi za vzpostavitev osnovnih
pogojev za življenje so bili v večini prizadetih območjih vzpostavljeni v prvih dveh dneh.
Posamezne intervencije na poškodovanih objektih zaradi plazenja tal pa so se izvajale tudi v
naslednjih dneh.
Ocenjevanje neposredne škode so občinske komisije začele 13. julija 2009 na podlagi sklepov
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, delo pa so končale 20. julija 2009. (Vir:
Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
POPOLNOMA PRENOVLJENA OŠ DOBRNA
Čeprav z enotedenskim zamikom, so otroci in učitelji OŠ Dobrna 7.9.2009 stopili v
popolnoma prenovljene šolske prostore. Občina Dobrna je v sklopu novogradnje kulturnega
doma in krajevne knjižnice pristopila tudi k popolni prenovi OŠ Dobrna. V dobrih treh
mesecih je izvajalcu del CM Celje, d.d. uspelo prenoviti celotno šolo. Od stare šole so tako
ostali samo zidovi in stropovi. V kleti je popolnoma nova šolska kuhinja in jedilnica, celotna
prenova šole pa je zajemala zamenjavo vseh oken, vodovoda, kanalizacije, centralne
napeljave, strehe, fasade, na novo so prepleskani vsi prostori, nova pa je tudi oprema.
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JAVNA PREDSTAVITEV OSNUTKA
KAMNIŠKO‐SAVINJSKE ALPE

UREDBE

O

REGIJSKEM

PARKU

Območje predlaganega regijskega parka Kamniško‐Savinjskih Alp sega na območje petih
občin: Solčave, Luč, Kamnika, Jezerskega ter Preddvora in obsega dobrih 26.000 hektarov. V
območju predlaganega parka živi približno 650 prebivalcev. Na tem območju je dejavnih
okoli 30 kmetij.
Izjemen pomen območja za ohranjanje narave se kaže v visokem naravovarstvenem
vrednotenju območja kar dokazujejo že obstoječi varstveni statusi. Na obravnavanem
območju je 16 zavarovanih območij, od tega je eno območje naravni rezervat, 2 krajinska
parka in 13 naravnih spomenikov. Naravnih vrednot je 212, od tega jih ima 110 državni
pomen, 102 naravni vrednoti pa lokalnega. Med naravnimi vrednotami vsekakor velja
izpostaviti najmarkantnejše in najbolj poznane. Nekatere med njimi imajo že sedaj status
naravnega spomenika. Te so: Igla ‐ skalni samotar, vodotok Savinja s pritoki, slap Rinka,
Snežna jama na Raduhi. Posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) je 5, od tega je
eno posebno območje varstva (SPA) in štiri potencialna ohranitvena območja (pSCI). Na
obravnavanem območju sta dve ekološko pomembni območji. Med naravnimi vrednotami
prevladujejo po zvrsteh geomorfološke naravne vrednote, na tem območju je največja gostota
ekosistemskih naravnih vrednot, ki so imele nekdaj status gozdnih naravnih rezervatov v
slovenskem merilu.
Temeljni namen ustanovitve Regijskega parka Kamniško‐Savinjske Alpe je vzpostavitev
zavarovanega območja narave, v katerem bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti,
obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili in ga radi obiskovali. Več informacij na
http://www.ksa.si. (Vir: obvestila za javnost Vlade Rs, jv)
JAVNI SEKTOR JE LAHKO VEČ KOT SAMO “POŽREŠNA BIROKRACIJA”
Policisti, vojaki, učitelji, vzgojiteljice, medicinske sestre, reševalci, poklicni gasilci, državni
uradniki, zaposleni v javnih podjetjih in zavodih bi v prihodnjih dveh letih morali delati za
enak denar kot zdaj, pravi ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. O učinkovitosti
javnega sektorja, o tem, ali državljani za denar, ki ga kot davkoplačevalci namenjajo zanj,
dobijo res najboljše storitve, očitno enkrat več ne bo govora.
Bruseljski inštitut EPC je leta 2005 objavil analizo, v kateri ugotavlja, da države članice
konkurenčnost zmotno povezujejo le z zasebnim sektorjem in dobrim delovanjem trga, na
javni sektor pa preprosto pozabijo. Povezovanje javnega sektorja s konkurenčnostjo je za
mnoge morda celo protislovno, saj ga vidijo le kot “sovražnika” konkurenčnosti, kot
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statičnega igralca, ki igra negativno vlogo ‐ vlogo regulatorja.
Javni sektor je torej več kot zgolj “obširna birokracija”, njegov namen ni zgolj podpirati
pravično in enakopravno družbo, navajajo na EPC. Je tudi spodbujevalec razvoja, on je tisti,
ki zagotovi učinkovito okolje za poslovanje podjetij, pa tudi sam lahko zagotavlja trg, recimo
za pomoč in nego (staranje prebivalstva), pa tudi za okoljske tehnologije. Večina denarja, ki
ga ima na voljo javni sektor, se tako ali drugače vrne v družbo. Več na: www.razgledi.net
IŽANSKI SEJEM
Občina Ig pripravlja 19. septembra 2009»6. IŽANSKI SEJEM ».Sejem ima tudi svoj podnaslov
in sicer. »ČEBELNI SEJEM« kot so rekli včasih sejmu, ki je bil značilen za ižanske kraje. Poleg
čebelarjev bodo svoje izdelke ponudila društva tako iz naše občine kot okolice ‐ lončarji,
izdelovalci suhe robe, žene in dekleta z domači pecivom, ogledali si boste pletenje iz slame,
svoje slike bodo predstavili domači slikarji, in še marsikaj se bo dalo videti in kupiti. Vse
dogajanje bodo spremljali nastop podkrimskih harmonikarjev, skupine ʺCoklarjiʺ, plesne
točke in otroške delavnice. V času sejma bo tudi vodena degustacija medu. Sejem bo na
parkiriščih pred stavbo Občine Ig med 10.00 in 17.00 uro Tudi za jedačo in pijačo bo
poskrbljeno. Več: 0/2802318 ‐ Občina Ig. Vabljeni!
SPREJEM ŠTIRIH POROČIL O PODNEBNIH SPREMEMBAH
Odbor za okolje, kmetijstvo ter lokalne in regionalne zadeve Parlamentarne skupščine SE je
sprejel 4. septembra v Parizu štiri poročila s področja podnebnih sprememb. Prvo poročilo
poudarja potrebo po sprejetju zavezujočega sporazuma o zmanjšanju emisij CO2 na naslednji
konferenci Združenih Narodov o podnebnih spremembah, ki bo decembra letos v
Kopenhagnu. Drugo poročilo ponovno potrdi pravici dostopa do vode status temeljne
človekove pravice. Sprejem dodatnega protokola k Evropski konvenciji o človekovih
pravicah o pravici do zdravega okolja je predlagano v tretjem poročilu. Zadnje poziva k
novemu upravljanju oceanov, ki je nujno v boju proti naraščajočemu morskemu
onesnaževanju. O teh poročilih bo potekala razprava med naslednjim plenarnim zasedanjem
skupščine od 28. septembra do 2. oktobra v Strasbourgu. n Zmanjšanje emisij CO2; o
Dostop do vode: temeljna človekova pravica; p Protokol o pravici do zdravega, trajnostnega
okolja; qNovo upravljanje oceanov. (vir: Svet Evrope)
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MLADINSKI
EVROPE

DOGODEK

OB

PRAZNOVANJU

60.

OBLETNICE

SVETA

V okviru slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope 3. in 4. septembra 2009
na Brdu pri Kranju poteka mladinski dogodek, ki ga skupaj z Evropskim mladinskim
forumom v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije pripravlja Urad RS za mladino. V
letu 2009 obeležujemo 60. obletnico Sveta Evrope. V teh letih je bil Svet Evrope glavni
promotor človekovih pravic v Evropi. In kot je ob otvoritvenem nagovoru poudarila
generalna direktorica generalnega direktorata SE za izobraževanje, kulturo, dediščino,
mladino in šport Gabriella Battaini‐Dragoni se Svet Evrope že vsa ta leta zaveda, kako
pomembno vlogo lahko igrajo mladi pri zbliževanju nacij. Predsednik državnega zbora dr.
Pavel Gantar pa je poudaril, da »moremo in moramo v vsakem kriznem času uvideti nove
priložnosti, da okrepimo zavedanje in skrb za uveljavljanje človekovih pravic, saj je to nikoli
končana zgodba«. In prav o človekovih pravicah, s poudarkom na pravicah mladih
razpravljajo udeleženci konference, ki prihajajo iz celotne Evrope. Dogodek namreč služi kot
osnova za diskusije in razprave s ciljem, da bi prišli do skupnih stališč. Svetu Evrope bo
predana tudi slavnostna deklaracija o nujni obravnavi mladih, ki bo temeljila na pravicah, ter
naj bi se uporabila kot orodje pri stalnem prizadevanju za te pravice mladih. (vir: Svet
Evrope)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
ENERGETSKE PRENOVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB

IZGRADNJE

IN

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.
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- 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.
Višina kredita: višina posojila, ki se odobri po posamezni vlogi je odvisna od doseženih
učinkov (standardov) energetsko varčne gradnje in jo SSRS ugotovi po merilih tega razpisa.
Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 6 mesečnega EURIBOR + 0,3% in se
obračunava na stanje glavnice.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2009. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 42PO09
Predmet razpisa: krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov posameznikov na območju Republike Slovenije.
Upravičenci: občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki
posamezniki.
Upravičeni nameni:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene:
najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za
naslednje namene: Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene: najvišji delež kredita je 80 % priznanih
stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene: najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov
naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo za: najvišji delež kredita je 50 %
priznanih stroškov naložbe.
Višina kredita: od 50 % do 90% priznanih stroškov naložbe, višina posameznega kredita je
omejena na 2 mio EUR, najnižji znesek kredita pa znaša 50.000,00 EUR.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 12. 2009. Več info TUKAJ.
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JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO
KULTURE (JPR25‐OB‐2009)

OBČINSKIH

INVESTICIJ

NA

PODROČJU

Predmet razpisa: izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele izvajati v
proračunskem letu 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih
trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Upravičenci: občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture. Razpis vključuje naslednjo
občinsko kulturno infrastrukturo:
– splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. 5. 2005 do
30. 4. 2015, RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005),
– kulturne domove.
Upravičeni stroški: Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo:
– nabavo nepremičnin,
– gradnjo,
– investicijsko vzdrževalna dela,
– nabavo opreme.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje v proračunskem letu 2010 znaša 500.000
Rok za objavo: 28. 9. 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
ODLOČNO UKREPANJE EU PROTI SPLETIŠČEM,
ELEKTRONSKE IZDELKE ŠIROKE UPORABE

KI

PRODAJAJO

Evropska komisarka za varstvo potrošnikov, Meglena Kuneva predstavila rezultate
preiskave zavajajočega oglaševanja in nepoštenih praks pri spletni prodaji elektronskih
izdelkov široke uporabe. V preiskavi je sodelovalo 26 držav članic EU, Norveška in Islandija.
Ostri ukrepi zajemajo 369 spletišč, ki prodajajo šest med evropskimi potrošniki najbolj
priljubljenih elektronskih izdelkov, tj. digitalni fotoaparati, mobilni telefoni, prenosni
glasbeni predvajalniki, predvajalniki DVD, računalniška oprema in igralne konzole. Bilo je
preiskanih dvesto največjih spletišč, ki prodajajo elektronsko opremo, ter več kot sto spletišč,
ki so bila preiskana na podlagi pritožb potrošnikov. S kontrolami, izvedenimi maja letos, so
bile ugotovljene nepravilnosti pri 55 % od 369 preiskanih spletišč. Nepravilnosti so bile
povezane zlasti z zavajajočimi informacijami glede pravic potrošnikov: zavajajočimi
informacijami o končni ceni izdelka ali nepopolnimi kontaktnimi podatki o trgovcu.
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Kontrolam, ki so jih izvedli nacionalni organi, bo sledilo izvrševanje, ko bodo nacionalni
organi od podjetij zahtevali, da popravijo spletišča oziroma pojasnijo svoje dosedanje
ravnanje. V tej prvi fazi so tri države (Islandija, Latvija in Norveška) objavile imena spletišč,
zajetih v preiskavi (glej MEMO/09/379). Primeri dobrih in slabih spletišč, ki prodajajo
elektronske
izdelke:http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods/index_en.htm
(Vir: obvestila za javnost EU, jv)
ZA REŠEVANJE VEČ ŽIVLJENJ NA EVROPSKIH CESTAH
Danes je sistem eCall, tj. vgrajen evropski avtomatični sistem za klic v sili, v celoti podprl
evropski sektor mobilne telefonije. Predstavniki združenja GSM znotraj sektorja so poudarili
svojo zavezo tej tehnologiji za reševanje življenj, tako da so podpisali Memorandum EU o
soglasju za izvajanje sistema eCall po vsej Evropi. Ko je avtomobil udeležen v hudi nesreči,
sistem eCall samodejno pokliče enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili 112 in pošlje
informacijo o lokaciji avtomobila najbližji reševalni službi, tudi če potniki ne vedo, kje se
nahajajo, ali tega ne morejo povedati. Uvedba sistema eCall zahteva tesno sodelovanje med
javnimi organi, avtomobilskimi družbami in mobilnimi operaterji ter bi lahko, ko bo
zaključena, vsako leto v EU rešila do 2 500 življenj in zmanjšala resnost poškodb za 10 do
15 %. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
PREDŠOLSKA VZGOJA BI MORALA BITI OBVEZNA ZA VSE OTROKE
»V večini držav članic Sveta Evrope je predšolska vzgoja urejena na temelju prostovoljnosti,
pogosto pa tudi ni brezplačna. Vendar pa so raziskave pokazale, da je zagotovitev
kakovostnega predšolskega izobraževanja ključna za zagotovitev pravičnosti in družbene
vključenosti otrok«, je namestnica generalnega sekretarja Sveta Evrope Maud de Boer‐
Buquicchio poudarila ob začetku 19. konference Evropskega raziskovalnega združenja za
izobraževanje otrok v Strasbourgu 26. avgusta. Celoten govor v angleščini. (vir: Svet Evrope)
EVROPSKI MOBILNI OPERATERJI SO PODPRLI NAČRT KOMISIJE ZA
SAMODEJNI KLIC V SILI OB PROMETNI NESREČI (ECALL).
Operaterji mobilne telefonije so izrazili podporo prizadevanjem Evropske komisije, ki želi
vsa nova vozila opremiti z napravo, s katero bi ob prometnih nesrečah centri za obveščanje
samodejno prejeli nujni klic. Podpora svetovnega združenja mobilnih operaterjev GSM
Association pomeni trdno spodbudo za uvedbo sistema eCall . Za uvedbo sistema je
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potrebno

sodelovanje

telekomunikacijskega

sektorja,

proizvajalcev

avtomobilov

in

reševalnih služb. Evropska komisarka za informacijsko družbo Viviane Reding upa, da bo
izjava o podpori, podpisana 9. septembra, države članice EU spodbudila k hitrejši uvedbi
sistema eCall. Za zdaj je uvedba sistema neobvezna, Evropska komisija pa premišljuje o
strožjih pravilih, če do konca leta ne bo vidnega napredka.
Novo tehnologijo naj bi predvidoma začeli uporabljati že letos jeseni, vendar sistem eCall še
vedno ni operativen v nobeni državi članici, čeprav projekt poteka že štiri leta. V Sloveniji
naj bi sistem eCall predvidoma začel delovati v začetku prihodnjega leta. Komisija
predvideva, da bi z uvedbo samodejnega klica ob prometnih nesrečah v Evropi lahko rešili
približno 2 500 življenj na leto in zmanjšali število hujših poškodb za 10 %. Pobuda zadeva
samo nova vozila, vozil starejšega datuma ne bo treba prirediti.
Več držav je že izrazilo zaskrbljenost zaradi stroškov uvedbe sistema, ki naj bi znašali
približno 100 EUR na avto. V nekaterih državah pa le počasi posodabljajo centre za reševanje
in usposabljajo osebje za sprejem klicev eCall. Sistem eCall se sproži, ko posebna naprava
zazna močan trk in nato samodejno pokliče številko za klic v sili 112. Center za reševanje
takoj prejme podatke o kraju nesreče. Klic eCall se lahko sproži tudi s pritiskom na gumb. V
obeh primerih se med centrom za reševanje in vozilom poleg prenosa podatkov vzpostavi
tudi glasovna povezava. Tako lahko voznik in sopotniki, če to zmorejo, sporočijo dodatne
podatke o nesreči. Več o klicu eCall si lahko preberete tukaj. (vir: EK,MM)
ČE BI JAZ BIL ŽUPAN
Skupnost Kosovskih občin je izvedla projekt z naslovom Če bi jaz bil župan. Namen projekta
je spodbuditi sodelovanje prebivalcev občin z vprašanjem kaj bi prebivalci naredili, če bi bili
župan/županja v svoji občini in seveda kako bi to naredili. Kriterij za izbiro najboljših
predlogov so bili: vodstvena vloga, dobra kvaliteta storitev za občane ter vključenje
prebivalcev v proces odločanja. Ideja je lahko dobila dodatne točke če je zadostila naslednjim
kriterijem: noviteti, učinkovitosti, kvaliteti, izvedljivosti in trajnosti.
Po končanem projektu je Asociacija Kosovskih občin objavila brošuro z 23. najboljšimi
predlogi. Brošuro lahko najdete tukaj.
Občan, ki je posredoval najboljšo predstavo je za nagrado lahko spremljal svojega župana en
dan pri delu in mu pomagal pri njegovih odločitvah. (MM)
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VODNIK PO LIZBONSKI POGODBI
Evropska Komisija je izdala vodnik po Lizbonski pogodbi, v katerem je na kratek in
enostaven način razloženo delo Evropske unije in pomen pogodbe za prihodnost Evropske
unije in njene državljane. Predstavljene so informacije o najpomembnejših določbah
Pogodbe, novi postopki odločanja, z institucionalnimi spremembami in vlogo Evropske
unije v svetu. Po ratifikaciji Lizbonske pogodbe bo EU bolj demokratična, učinkovitejša in
preglednejša. Državljane in parlamente bolje seznanja s tem, kar se dogaja na evropski ravni,
ter daje Evropi jasnejši in odločnejši glas v svetu, obenem pa varuje nacionalne koristi.
Pogodba uvaja novo državljansko pobudo, s katero lahko državljani, če zberejo najmanj
milijon podpisov, Evropsko komisijo pozovejo, naj predloži nov predlog na področju neke
politike. Nacionalni parlamenti držav članic bodo imeli večjo vlogo pri pregledu zakonodaje
EU pred sprejetjem, da se zagotovi, da EU ne bo presegala svojih pristojnosti pri zadevah, ki
bi jih bilo treba urejati na nacionalni ali lokalni ravni. Evropski parlament bo imel več
pristojnosti, tako da bodo neposredno izvoljeni evropski poslanci dobili večjo moč odločanja
pri večjem številu zadev. (vir: EK, MM)
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