© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali
kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje,
snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti
občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije
ali občin članic SOS.

»Ta teden praznujejo občinski praznik Mestna občina Maribor ter občini Loška
dolina in Trnovska vas, čestitamo!«
Skupnost občin Slovenije
NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
20. okt

TOR

•

Sestanek DS za avtorske pravice pri SOS

21. okt

SRE

•

Dobre prakse v slovenski javni upravi

•

Posvet o vidikih ukinitve sredstev v upravljanju

•

Učinkovita razsvetljava na lokalnem nivoju

•

Vloga lokalne skupnosti pri družbeni odgovornosti

22. okt

ČET

KAZALO
22.10. / Vloga lokalne skupnosti pri druženi
odgovornosti
22.10. / Učinkovita razsvetljava na lokalnem
nivoju

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SOS ne bo popuščala pri povprečnini
Izredna seja predsedstva, 13.10.2009
Varnost v cestnem prometu na lokalni ravni
Interaktivna Slovenija
Investicijske priložnosti v grajske objekte
sestanek DS za prostorsko načrtovanje mreže
NALAS
Pokliči, preden koplješ!
Peršak SE JE udeležil srečanja o gradbenih
izzivih

49. SEJA VLADE RS, 15.10.2009
Izvajanje javne službe na področju kulture
poročilo o zadolženosti občine
NOVIČKE DRUGIH
Vsi občinski predpisi na portalu Tax‐Fin‐Lex
Prihodnost skupne kmetijske politike
Živeti na pragu revščine

MEDRESORSKA OBRAVNAVA
Usklajene spremembe Zakona o prostorskem
načrtovanju
Hidromelioracijski sistemi
Določitev prispevka za pridelavo GSR

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
Najava 2. skupnega javnega razpisa za izbor
projektov v okviru OP SI‐AT 2007‐2013
MEDNARODNE NOVIČKE
17. Plenarno zasedanje kongresa
Razpis za ozaveščanje javnosti o širitvi EU
Visoki cilji Norveške v smeri zmanjšanja emisij
Enostavnejši zapuščinski postopki

NAPOVEDNIK DOGODKOV
20.10. / Sestanek DS za avtorske pravice
21.10. / Dobre prakse v slovenski javni upravi
22.10. / Vsebinski, računovodski in davčni
vidik ukinitve sredstev v upravljanju
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Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta
(19.‐22. OKT)
Kakšne spremembe prinaša Lizbonska
pogodba?
Digitalna knjižnica EU Bookshop
Svetovni dan hrane 2009

Proces širitve EU: napredek za Zahodni Balkan
in Turčijo
Vzdržnost javnih financ

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SOS NE BO POPUŠČALA PRI POVPREČNINI
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se dne 16. oktobra, 2009 na
ministrstvu za finance sestali na usklajevalnem sestanku, v zvezi s pripravo dogovora o
višini povprečnine za občine za leti 2010 in 2011. Pogajanja, katera so potekala že pred enim
mesecem, so se danes nadaljevala, saj Skupnost takrat ponujene ponudbe ni sprejela in tako
ni popustila pri določanju višine povprečnine. Predlog ministrstva za finance namreč ni bil
ustrezen, saj ni upošteval številnih področjih, kjer se obveznosti občin izredno povečujejo. Ni
dovolj, da se upoštevajo samo vrsta in obseg dodatnih nalog občin, temveč je potrebno
vključiti še povečanje obsega izvajanja nalog, kadar to izhaja iz zakonskih ali podzakonskih
okvirov. Namreč stroški opravljanja nalog morajo biti realno ovrednoteni in zajeti v celoti.
Predstavnice in predstavniki Skupnosti so poudarili, da se pričakuje, da bo dejanska raven
stroškov iz leta 2009 in z Vlado RS usklajen znesek povprečnine za leto 2009, predstavljala
osnovo za izhodišče za znesek povprečnine za leto 2010. Poudarili so, da nerealizirani stroški
iz prejšnjih dveh let, ne vključujejo novih razmerij in stanj v občinah in so tako neprimerna
osnova za nadaljnja pogajanja. Predstavniki iz ministrstva za finance so poudarili, da se
zavedajo številnih pripomb občin in so podali zadnjo ponudbo za višino povprečnine za
občine in sicer v višini 556 eur na prebivalca za leto 2010. Predstavnice in predstavniki
Skupnosti občin Slovenije so bili mnenja, da je ta neustrezna in zahtevajo, da se pogajanja
nadaljujejo. Prav tako so ministrstvu za finance predstavili dodatne zahteve, za katere se
pričakuje, da se bodo upoštevala ob hkratnem sodelovanju z reprezentativnimi asociacijami
občin. Te si lahko preberete tukaj.
IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA, 13.10.2009
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije, največje reprezentativne asociacije lokalnih
skupnosti, se je 13. oktobra 2009, na svoji izredni seji sestalo v prostorih Mestne občine
Ljubljana. Osrednja tema in razlog za sklic izredne seje je bila pobuda o združitvi SOS in
ZOS v enotno asociacijo, ki jo je podalo Združenje mestnih občin v ustanavljanju. Generalna
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sekretarka SOS Jasmina Vidmar je uvodoma predstavila prve rezultate vprašalnika o stališču
občin do združevanja obstoječih asociacij ter povedala, da bodo odgovore občin, ki
vprašalnika še niso vrnile, pridobili v naslednjih dneh. Prav vsi člani predsedstva so si bili
enotni, da bi bilo edino smiselno ustanoviti enotno in močno združenje občin, ki bi lahko
nastopilo kot kompetenten sogovornik državi. Večina je podprla idejo o nujnosti narediti vse
za združevanje, ki mora biti cilj tako ene kot druge asociacije, če te mislijo resno s svojim
delom za občine. Vsaj prvi korak bi morala biti vzpostavitev skupnega koordinativnega
telesa, ki bi vodil pogajanja z državo pri najpomembnejših temah (npr. povprečnina,…), saj si
vodstvi ne ene, ne druge asociacije ne bi smeli dovoliti stanja na nasprotnih bregovih.
Skupnost bo nadaljevala s prizadevanji za čimprejšnjo združitev obeh asociacij. Prav tako so
se članice in člani predsedstva dotaknili trenutno aktualnega vprašanja o združljivosti
funkcij župana in poslanca. Mnenja na to temo so bila deljena. (SP)
VARNOST V CESTNEM PROMETU NA LOKALNI RAVNI
Ministrstvo za promet je poslalo vsem občinam dopis, v katerem opozarjajo na resnost
problematike varnosti v cestnem prometu. Navajajo, da so najpogostejši vzroki prometnih
nesreč na cestah v naselju neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti, nepravilno
prehitevanje in še več. Hkrati nagovarjajo, da naj občine v okviru oblikovanja proračuna za
leti 2010 in 2011 predvidijo zagotovitev sredstev za preventivno varnost v cestnem prometu.
V te namene bodo s strani države zagotovljena dodatna usposabljanja, gradiva, vse v smeri
podpore varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni. Celoten dopis ministrstva tukaj. (AJ)
INTERAKTIVNA SLOVENIJA
Ob predsedovanju Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope je Slovenska delegacija v
Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) dobila priložnost za
predstavitev. SOS je v sodelovanju z drugimi akterji pripravila predstavitev v Strasbourgu v
času 17. plenarnega zasedanja CLRAE. Vsebine, ki smo jih želeli predstaviti več kot 400
udeleženkam in udeležencem iz 47 držav, smo združili pod tremi vsebinskimi sklopi. Prvi je
Informacijska družba, ki predstavlja dosežke Slovenije na področju informatike in katerih
uporabniki so predvsem občine. V drugem sklopu so predstavljeni razni projekti, mladinski
ali čezmejni, v kateri so pomembno vlogo odigrale tudi občine. V tretjem sklopu pa se
predstavljajo naravne lepote Slovenije, bogastvo s katerim je potrebno dobro gospodariti in
občine se tega še kako zavedajo. Slednji sklop smo poimenovali I feel Slovenia, saj se v večini
navezuje na turistično dejavnost. Ob klasični predstavitvi s plakati in zloženkami smo
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vsebine prikazali tudi z interaktivno informacijsko točko. Predstavitev Interaktivna Slovenija
je obiskala tudi ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko, mag. Zlata
Ploštajner. Več… (SK)

INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI V GRAJSKE OBJEKTE
Sekretariat SOS je vsem občinam po elektronski pošti poslal pisno informacijo glede
investicijskih priložnosti v grajske objekte s pripadajočo prilogo (vprašalnik z obrazcem), s
prošnjo, da nam do 5. novembra 2009, z uradnim dopisom in izpolnjenim obrazcem
odgovorijo, ali v njihovi občini ostaja določen grajski objekt ali več, kot so grad, dvorec,
vila…in ali so zainteresirani za tuje investicije. Iz zbranih odgovorov bosta SOS in JAPTI v
sodelovanju z Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za gospodarstvo pripravili seznam
grajskih objektov, v katere je mogoče takoj investirati oz. so primerni za takojšno
promocijsko ponudbo s strani države. Promocija tujih neposrednih investicij v grajske
objekte lahko pripelje do dejanske tuje investicije, ki lahko predstavlja možnost
diverzifikacije turistične ponudbe in seveda razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest na
lokalni ravni. Več…

(SK)

SESTANEK DS ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE MREŽE NALAS
V četrtek in petek se je v Ljubljani odvijalo srečanje delovne skupine za prostorsko
načrtovanje v mreži NALAS (Network of Local Associations of South East Europe). V
delovni skupini, ki jo vodi Skupnost občin Slovenije, sodelujejo strokovnjaki, zaposleni na
področju prostorskega načrtovanja v državah članicah NALAS‐a. Tokratnega sestanka, na
katerem je bilo predstavljeno dosedanje delo na projektih: Analiza zakonodaje na področju
prostorskega načrtovanja v šestih državah mreže NALAS (vodi Skupnost občin Slovenije) ter
projekta legalizacije neformalnih naselij v občinah Sukth (Albanija) in Prijedor (R Srbska). Po
predstavitvah je bil udeležencem predstavljena center znanja na spletni strani www.nalas.eu,
na kateri lahko najdete vso dosedanje delo in dokumente delovne skupine. Na sestanku so
bili udeležencem predstavljene tudi projektne ideje za naslednje projekte na področju
prostorskega načrtovanja v državah članicah NALAS. (MM)
POKLIČI, PREDEN KOPLJEŠ!
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Marsikdo je že naletel na težave, ko je potreboval informacijo o objektih gospodarske javne
infrastrukture, kot so vodovod, električni kabli, plinovodi, telekomunikacije ipd. Zato se je
pred štirimi leti v Sloveniji začel obnavljati in vzpostavljati sistem evidenc gospodarske javne
infrastrukture. O tem in podobnem je bilo govora na II. konferenci ʹʹEvidentiranje
gospodarske javne infrastrukture v Slovenijiʹʹ, ki je 13. oktobra potekala v Ljubljani. Otvoril
jo je minister za okolje in prostor Karl Erjavec. Kako pomembno je voditi natančne evidence
dokazuje podatek, da je v Sloveniji ocenjena neposredna in posredna škoda na objektih javne
infrastrukture v znesku 9,5 milijona EUR letno. Zelo visoka številka, če vemo, da je trenutno
pri nas evidentiranih 3 milijone tovrstnih objektov. Ta znesek je le eden izmed razlogov,
zakaj se splača evidentiranje. Natančno vodene evidence so namreč podlaga za učinkovito
vodenje prostorskih, okoljskih, nepremičninskih, stanovanjskih, energetskih, obrambnih in
drugih politik. Za slednje pa se zahteva tesno sodelovanje tako države, lokalne skupnosti kot
tudi lastnikov in upravljavcev gospodarske javne infrastrukture. Za ta namen je Geodetska
uprava RS izdelala prototip sistema z imenom ʹʹPokliči, preden koplješʹʹ. Namenjen je
izmenjavi podatkov o gospodarski javni infrastrukturi, kateri so evidentirani v zbirnem
katastru GJI. S tem se pripomore k varovanju okolja, hkrati pa se tako prepreči škoda na teh
objektih. Pa tudi znesek, ki gre za odpravljanje škode, bi se v prihodnje lahko namenil
razvojni dejavnosti in izboljšanju učinkovitosti oskrbe prebivalcev z osnovnimi življenjskimi
viri.
PERŠAK SE JE UDELEŽIL SREČANJA O GRADBENIH IZZIVIH
Poslovnega zajtrk županov in predstavnikov gradbenih podjetij, ki je v okviru dogodka na
temo javno‐zasebnega partnerstva, potekal 15. oktobra 2009, se je v imenu Skupnosti občin
Slovenije udeležil njen podpredsednik Anton Peršak. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru in
izmenjavi izkušenj tako med župani kot tudi predstavniki uspešnih gradbenih podjetij ter
države. Osrednji del dogodka je bila okrogla miza, na kateri so povabljeni priznani
strokovnjaki delili z občinstvom svoje dileme, predloge in rešitve. Prisotni so bili mnenja, da
so lahko le združeni dovolj močni pri iskanju novih idej in izzivov. (AJ)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
USKLAJENE SPREMEMBE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
S strani MOP smo prejeli v obravnavo usklajen predlog sprememb Zakona o prostorskem
načrtovanju. Prosimo, da nam vaša mnenja ter pripombe posredujete najkasneje do
ponedeljka 19.10.2009 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, saj je podan rok s strani MOP
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prekratek, zato smo jim tudi posredovali sporočilo, da jim bomo pripombe posredovali v
začetku naslednjega tedna. (SP) Predlog zakona.

Dopis MOP.

HIDROMELIORACIJSKI SISTEMI
Na spletni strani MKGP (Zakonodaja in dokumenti, predlogi predpisov, predlogi –uredbe) je
objavljen predlog Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe upravljanja in javne službe
vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: uredba). Predmetni
predlog uredbe vam podajamo spodaj in vas prosimo, da posredujete vaša stališča do uredbe
do 27. 10.2009. Predlog uredbe.
DOLOČITEV PRISPEVKA ZA PRIDELAVO GSR
V javni obravnavi je predlog Uredbe o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih
rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko
nespremenjenih rastlinah in pridelkih. Predlog je objavljen na spletni strani MKGP. Vaše
pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 16. novembra 2009, na e‐naslov:
info@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
20.10. / SESTANEK DS ZA AVTORSKE PRAVICE
V torek, 20. oktobra, se bo v Trzinu sestala Delovna skupina za avtorske pravice pri SOS. Na
sestanku se bodo predstavniki SAZAS‐a in Skupnosti občin Slovenije pogovarjali o
posebnem dogovoru v zvezi s plačevanjem avtorskih nadomestil iz repertoarja Združenja
SAZAS, ki bo veljal posebej za občine.
21.10. / DOBRE PRAKSE V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI
Ministrstvo za javno upravo organizira že deveto konferenco s področja kakovosti in
poslovne odličnosti na temo Dobre prakse v slovenski javni upravi 2009. Konferenca bo 21.
oktobra 2009, z začetkom ob 9.00 uri v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju. Na
konferenci bodo predstavljeni posamezni primeri dobrih praks v slovenski javni upravi kot
tudi strateške usmeritve za nadaljnjo delovanje na področju kakovosti, skupaj s projekti, s
katerimi se želi doseči še višjo kakovost slovenske javne uprave. Udeležba je brezplačna,
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vendar je število udeležencev omejeno, zato bo Ministrstvo za javno upravo prijave
potrjevalo. Dodatne informacije! Vljudno vabljeni!
22.10. / VSEBINSKI, RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK UKINITVE
SREDSTEV V UPRAVLJANJU
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za
finance

ter

podjetjem

Jerman&Bajuk

d.o.o.,

vabita

na

seminar:

»VSEBINSKI,

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK UKINITVE SREDSTEV V UPRAVLJANJU«ki
bo v četrtek, dne 22.10.2009, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trend hotela,
Dunajska 154, Ljubljana – dvorana Kronos. Z 31. decembrom 2009, je na podlagi spremembe
Slovenskega računovodskega standarda 35 (2006) odpravljena možnost računovodskega
izkazovanja sredstev v upravljanju po štiriletnem prehodnem obdobju, tudi pri javnih
podjetjih. Urejanje razmerij med lastniki infrastrukture in izvajalci GJS bo pomembno
spremenilo način urejanja teh razmerij, še posebej glede izvajanja posameznih nalog pri
evidentiranju in obračunavanju stroškov povezanih z infrastrukturo, posledično pa tudi pri
obračunavanju in plačevanju stroškov uporabe infrastrukture (najemnine). Prijavnice
pošljite po faksu 02 234 15 03, ali skenirane po e‐pošti (metka@skupnostobcin.si)
najkasneje en dan pred dogodkom. Vabilo
22.10. / VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI PRI DRUŽENI ODGOVORNOSTI
Svetovna kriza je posredno prizadela tudi lokalne skupnosti, družbena odgovornost pa je
lahko ena izmed poti za izhod iz nje. Kaj lahko pri tem storijo lokalne skupnosti boste
izvedeli na praktičnem seminarju VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI PRI RAZVOJU
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI, ki bo 22. oktobra 2009 od 9.00 do 14.00 ure v prostorih
Mariborske razvojne agencije, Pobreška c. 20, 2000 Maribor (I. nadstropje, velika sejna
soba).Seminar organiziramo IRDO ‐ Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Skupnost
občin Slovenije in Mariborska razvojna agencija, ki bo tokrat naš gostitelj. Vabimo vas, da si
v preberete vabilo z natančnejšim pregledom vsebine seminarja. Prijavite se čim prej (rok za
prijavo je 19. oktober), saj je število udeležencev omejeno. Udeleženci iz Občin članic SOS
imajo 50 % popust pri kotizaciji.
22.10. / UČINKOVITA RAZSVETLJAVA NA LOKALNEM NIVOJU
Vabimo vas na delavnico ”Učinkovita razsvetljava na lokalnem nivoju”, ki bo v četrtek 22.
oktobra 2009 v hotelu Piramida v Mariboru, od 10.00 do 14.00 ure. Septembra 2007 je
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Slovenija dobila Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS št.
81/2007; v nadaljevanju Uredba). To predstavlja dejstvo, da bo morala sleherna slovenska
občina v času, ki ga predpisuje zakon uskladiti sisteme javne razsvetljave z to Uredbo.
Dogodek je organiziran v sklopu projekta ‘BOTTOM UP TO KYOTO’ in v sodelovanju z
Energetsko agencijo za Podravje, Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje ter
Skupnostjo občin Slovenije (SOS). Delavnica je namenjena predstavnikom lokalnih
skupnosti, ki so zadolženi za lokalne energetske sisteme, upravljavcem razsvetljave,
proizvajalcem električne opreme, ponudnikom storitev prenove sistemov razsvetljave,
potencialnim financerjem… Na delavnico se lahko prijavite do petka, 16. oktobra! Kotizacije
ni! Več informacij o programu in prijavi tukaj. Vljudno vabljeni!
49. SEJA VLADE RS, 15.10.2009
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU KULTURE
Vlada RS je določila spremembo Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun
sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.
S predlogom spremembe se v skladu s 27. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo podrobneje določi metodologija za določitev osnov za izračun obsega javnih
sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture oziroma dejavnosti, ki se zagotavljajo
pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo. Uredba velja tako za javne zavode
kot tudi za javne agencije in javne sklade s področja kulture.
Sedaj veljavna uredba je namreč nepravilno opredeljevala vsebino stroškov za plačilo dela,
saj so vanj vključeni tudi stroški dela zunanjih sodelavcev (avtorske pogodbe). S predlogom
nove uredbe se kot stroški dela opredeljujejo le stroški dela za zaposlene v okviru
kadrovskega načrta, kar je usklajeno tako s priporočili Računskega sodišča Republike
Slovenije kot tudi strukturo proračuna Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS)
POROČILO O ZADOLŽENOSTI OBČINE
Vlada RS je obravnavala Poročilo o zadolženosti občin na dan 30.6.2009. Komisija Državnega
zbora za nadzor javnih financ je pozvala Vlado naj pripravi poročilo o zadolženosti občin na
dan 30. 6. 2009, ga obravnava in ugotovi prikrite načine zadolžitve občin. V odgovoru
Komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ Vlada posreduje razpoložljive podatke o
višini zadolžitve občin na dan 30.6.2009 z ustreznimi obrazložitvami.
Vlada je med drugim, v obravnavanem gradivu izpostavila, da podatke, ki jih posredujejo
občine Ministrstvu za finance na podlagi Pravilnika o poročanju in ki izkazujejo stanje
zadolženosti ob koncu preteklega leta primerja s podatki, ki so zajeti v premoženjskih
bilancah občin, ki jih le‐te prav tako pošljejo ministrstvu. Primerjava podatkov, zbranih na
podlagi Pravilnika o poročanju in podatkov iz premoženjskih bilanc je bila prvič opravljena
v letu 2006, kar se je izkazalo za zelo pozitivno, saj so bile ugotovljene precejšnje razlike pri
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prikazovanju teh podatkov. Vsem občinam pri katerih so bile ugotovljene napake je vsako
leto poslano pisno opozorilo s prošnjo, da jih odpravijo.
Ministrstvo za Finance je na podlagi prejetih podatkov o stanju odplačila dolga občine in
pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine povzelo v poročilu o zadolženosti občin stanje
zadolžitve občine in pravnih oseb na dan 30.6.2009. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je še
vedno 47 občin takšnih, ki nimajo nikakršne obveznosti iz naslova zadolžitev, kar predstavlja
22 odstotni delež, 163 občin pa ima vsaj eno obveznost iz tega naslova. Celotno poročilo
lahko preberete tukaj. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
VSI OBČINSKI PREDPISI NA PORTALU TAX‐FIN‐LEX
Na javnem razpisu DURS‐a, je družba Tax‐Fin‐Lex, ki je naročilo dobila od 1. julija 2009 na
portalu vzpostavila vse predpise s področja davščin in dajatev v časovnici za vse slovenske
občine. To je edino mesto na spletu, kjer so le‐ti zbrani na enem mestu, skupaj z referencami
in vsemi viri. (vir: Tax‐fin‐lex)
PRIHODNOST SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE
Na Dunaju je potekala konferenca na temo ʹʹPrihodnost Skupne kmetijske politikeʹʹ, katere se
je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik.
Predstavniki 11 držav članic EU so govorili med drugim tudi o mlečni krizi ter sprejeli
skupno stališče za zagotovitev ukrepov, katere bodo naslovili na Predsedstvo in Komisijo za
razpravo na zasedanju Sveta EU v Luksemburgu. V stališču so zajeti predvsem ukrepi za
zagotovitev stabilizacije trga, za prilagoditev skupnega tržnega reda na področju mleka ter
zahteva za dodatna sredstva za mlečni sektor v prihodnjem letu. Minister Pogačnik je
poudaril, da se Slovenija zavzema za ohranitev in nadaljnjo izgradnjo plačil za zagotavljanje
kmetijske dejavnosti v gorskih območjih in ostalih območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijstvo. Pomembno je, da se zavzemamo za enakomeren in trajnostni razvoj kmetijstva
po vseh delih EU, saj se lahko le tako ohranja biotska raznovrstnost. Prav tako je se je
potrebno zavedati nujnosti skupnega prilagajanja podnebnim spremembam. Čeprav ne gre
preko razlik med državami, je vendarle potrebno doseči skupen, koordiniran pristop, saj bi
bil učinek ukrepov bistveno večji, če bi jih izvedli na evropski ravni. Ministri so razpravljali
tudi o vlogi kmetijstva pri zagotavljanju javnih dobrin ter diverzifikaciji podeželskega
gospodarstva. (vir: MKGP, AJ)

9
Tedenske novice SOS / 12.10.‐16.10.2009
Št. 36

ŽIVETI NA PRAGU REVŠČINE
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2008 po pragom revščine živelo
kar 12,3 % ljudi, stopnja tveganja revščine se je tako dvignila za 0,8 %. Letni prag revščine za
enočlansko gospodinjstvo je znašal 6.535 eur. Tako je štiričlanska družina, z dvema
odraslima, mlajšima od 14 let, morala imeti vsaj 1.144 eur razpoložljivega neto dohodka na
mesec, da je bil nad pragom revščine, dvočlansko gospodinjstvo pa vsaj 817 eur na mesec.
Revščino trpijo predvsem gospodinjstva brez delovno aktivnih članov, še posebej tista z
vzdrževanimi otroki, sledijo jim enočlanska in enostarševska gospodinjstva ter starejši pari
brez vzdrževanih otrok. Med ogrožene spadajo tudi brezposelne osebe, starejše ženske in
najemniki stanovanj. Potrebno je dodati, da v kolikor se socialni in družinski prejemki ne bi
šteli v dohodek, bi se stopnja tveganja revščine skoraj podvojila in tako znašala 23 %.
Porazdeljenost dohodka med prebivalce se meri z Ginijevim količnikom. V letu 2008 je bila
njegova vrednost 23,4 %, kar pove, da je dohodek dokaj enakomerno porazdeljen. Naj
dodamo, da je imelo 20 % najbogatejših oseb v Sloveniji 3,4 – krat več dohodka od 20 %
najrevnejših oseb. (vir: Statistični urad RS, AJ)

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NAJAVA 2. SKUPNEGA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV V
OKVIRU OP SI‐AT 2007‐2013
Dne 23. in 24. septembra 2009 je potekal 4. skupni nadzorni odbor OP SI‐AT 2007‐2013, ki je
potrdil razpisno dokumentacijo in datum objave 2. skupnega javnega razpisa.
Organ upravljanja bo predvidoma dne 23. oktobra 2009 objavil 2. skupni javni razpis za
izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007−2013.
Rok za oddajo: Predviden 1. rok za oddajo vlog je 11. januar 2010. Več info TUKAJ.

MEDNARODNE NOVIČKE
17. PLENARNO ZASEDANJE KONGRESA
V Strasbourgu je med 13. in 15. oktobrom 2009 potekalo 17. plenarno zasedanje Kongresa
lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Kongresa se je udeležila vodja slovenske
delegacije, gospa Bernardka Krnc, županja Šmarjeških Toplic. Skupnost občin Slovenije je ob
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tej priložnosti pripravila posebno izdajo Evropreglednika SOS, v katerem boste našli kratke
informacije o Svetu Evrope, Kongresu, povzetke obravnavanih vsebin 17. plenarnega
zasedanja in aktivne povezave do sprejetih dokumentov ter druge zanimivosti.
Evropreglednik:http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/TEDENSKE_NOV
ICE/Evropreglednik_SOS_‐_17._zasedanje_CLRAE.pdf (SK)
RAZPIS ZA OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O ŠIRITVI EU
Generalni direktorat Evropske komisije za širitev je objavil razpis za zbiranje predlogov za
podporo projektom ozaveščanje javnosti o širitvi Evropske unije. S spodbujanjem javne
razprave o trenutnih načrtih EU bi se povečalo javno razumevanje širitvenega procesa Unije.
Predlagajo se lahko komunikacijske dejavnosti, ki pa naj obsegajo produkcijo in širjenje
avdiovizualnih programov ali organizacijo dogodkov za povečanje ozaveščenosti o temah,
povezanih s širitvijo EU. Namen je prav tako prebivalce držav članic EU predstaviti države
kandidatke in potencialne kandidatke za članstvo v EU. Rok za oddajo predlogov je 30.
november 2009. Več informacij je na voljo na spletni strani.
VISOKI CILJI NORVEŠKE V SMERI ZMANJŠANJA EMISIJ
Na podnebnih pogajanjih v Bangkoku so se v okviru delovne skupine za obveznosti
zmanjšanja emisij razvitih držav po letu 2012 (AWG‐KP) delegacije pogajale o zmanjšanju
emisij razvitih držav. Tema pogovorov so bile tudi možne posledice politik in ukrepov na
države v razvoju, mehanizmi ter gozdovi kot ponor CO₂. V pripravi je precej neformalnih
dokumentov, kateri se osredotočajo na glavne probleme. Predvsem glede načina zbiranja
finančnih sredstev za pomoč državam v razvoju pri spoprijemanju s podnebnimi
spremembami, pa tudi o aktivnostih držav v razvoju za zmanjšanje oz. omejitev emisij
toplogrednih plinov, o merljivosti ipd. Zanimiva je bila napoved Hrvaške, da bo do leta 2020
»zmanjšala« svoje emisije za + 6 % (plus šest!) glede na leto 1990. V okviru razprave o
LULUCF je bil pripravljen t.i. »non‐paper«, kamor so bili vključeni predlogi skupne držav
G77, Avstralije, Nove Zelandije in EU. Sodelujoči so skupno pozvali, da je potrebno do
naslednjih pogovorov v Barceloni nastopiti s konkretnimi številkami in jasno opredeliti,
katero metodologijo bi katera država rada uporabila pri obračunavanju gozdov kot ponora
CO₂. Z aplavzom pa je bila sprejeta naznanitev Norveške, da bo ta v primeru, če bodo tudi
druge države sprejele primerljive cilje, svoje emisije toplogrednih plinov do leta 2020
zmanjšala za 40% glede na izhodiščno leto 1990.
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ENOSTAVNEJŠI ZAPUŠČINSKI POSTOPKI
Prebivalci evropskih držav, ki podedujejo premoženje v drugi državi EU, se pogosto
zapletejo v nepregledne administrativne zanke. Predpisi o dedovanju se razlikujejo od
države do države in pogosto je težko ugotoviti, katero nacionalno zakonodajo bi bilo treba
uporabiti. Reševanje takšnih zapuščinskih zadev je za dediče pogosto izguba denarja in časa.
Nekateri se preprosto naveličajo in se odpovedo premoženju v drugi državi. Evropska
komisija je zdaj pripravila predlog, ki poenostavlja dedovanje v čezmejnih zadevah. Tako bi
ljudje, ki živijo v tujini, lahko sami določili, da se bo za njihovo zapuščino uporabila
zakonodaja njihove matične države. Sicer se bo uporabila zakonodaja države, v kateri je
pokojnik živel, ne glede na to, ali je imel premoženje tudi v drugi državi EU. Nova pravila
naj bi odpravila nasprotujoče si odločbe sodišč različnih držav EU glede iste zapuščinske
zadeve. Celotno zapuščino bi reševal en sam pristojni organ, bodisi v matični državi bodisi v
državi prebivališča. Komisija predlaga tudi uvedbo potrdila, s katerim bi dediči in izvršitelji
oporoke laže dokazali svoj status v tuji državi. Države EU zdaj namreč ne priznajo vedno
zapuščinskih dokumentov druge države. Celotno novičko si lahko preberete tukaj. (EK,MM)
PLENARNO ZASEDANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA (19.‐22. OKT)
Evropski poslanci bodo na oktobrskem plenarnem zasedanju glasovali o proračunu EU za
leto 2010, pri čemer bodo zahtevali dodaten denar za oživitev gospodarstva in 300 milijonov
evrov za sklad pomoči mlekarski industriji. Na dnevnem redu bosta med drugim tudi
razpravi o svobodi obveščanja v Italiji in o prihajajočem Evropskem svetu. Evropski
parlament bo v torek popoldne prvič uporabil svojo novo pristojnost, čas za vprašanja
predsedniku Komisije. Več o plenarnem zasedanju si lahko preberete tukaj. (EP, MM)
KAKŠNE SPREMEMBE PRINAŠA LIZBONSKA POGODBA?
V desetih točkah vam predstavljamo novosti, ki jih prinaša tristo strani dolgi dokument.
Lizbonska pogodba naj bi zagotovila bolj demokratično, učinkovitejšo in preglednejšo EU,
državljane in parlamente bolje seznanja s tem, kar se dogaja na evropski ravni, Evropi pa
daje jasnejši in odločnejši glas v svetu.
1. Pogodba povečuje število področij, o katerih Evropski parlament in Svet ministrov
odločata skupaj. To pomeni, da imajo evropski poslanci, ki jih vi neposredno izvolite, veliko
več besede pri sprejemanju zakonodaje in proračuna EU.
2. Slovenija bo imela osem poslancev v Evropskem parlamentu, torej bo dobila enega več.
3. Predsednika Komisije bo izvolil Evropski parlament na predlog Evropskega sveta.
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4. Nova državljanska pobuda pomeni, da lahko že milijon državljanov iz več držav članic
Evropsko komisijo pozove, naj pripravi nov predlog na področju določene politike.
5. Pogodba uvaja novo mesto visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko, ki bo tudi podpredsednik Komisije.
6. Evropski svet bo dobil predsednika, ki bo izvoljen za največ pet let.
7. Prvič je vključena tudi določba, da države članice lahko izstopijo iz Evropske unije, če tako
želijo.
8. Lizbonska pogodba priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah,
ki bo postala pravno zavezujoča. Države članice so Listino podpisale že leta 2000.
9. Uveden bo sistem zgodnjega opozarjanja, nacionalni parlamenti pa bodo imeli osem
tednov časa za ugovor, če bodo menili, da ni primerno predlog obravnavati na ravni EU.
10. Zaradi boljšega obveščanja o tem, kako EU sprejema odločitve, bodo zasedanja Sveta
ministrov poslej javna. Glasovanje s kvalificirano večino pomeni, da bo po letu 2014 Svet
ministrov potreboval podporo 55 odstotkov držav članic, ki bodo predstavljale vsaj
65 odstotkov evropskega prebivalstva. Ta sistem odločitvam zagotavlja dvojno legitimnost.
Za pomembna področja politik, kot sta obdavčevanje in obramba, pa bo še naprej potrebno
soglasno odločanje. (EP,MM)
DIGITALNA KNJIŽNICA EU BOOKSHOP
S skeniranjem 12 milijonov strani je v digitalni knjižnici EU Bookshop več kot 110 000
publikacij EU na voljo za brezplačen prenos. Knjižnica je bila predstavljena 16. oktobra na
knjižnem sejmu v Frankfurtu, ponuja pa vse publikacije, ki jih je od leta 1952 izdal Urad za
publikacije v imenu institucij EU, agencij in drugih organov. Digitalna knjižnica Urada za
publikacije je nastala kot odziv na vedno večje povpraševanje po publikacijah v digitalni
obliki, katerih natisnjena izdaja je že pošla. V letu 2007 je Urad za publikacije predstavil
storitev PDF‐on‐demand, pri čemer so uporabnice in uporabniki lahko zaprosili za iskanje,
skeniranje in pripravo publikacij v obliki PDF. Povpraševanje je bilo tako veliko, da je bila
storitev v šestih mesecih preobremenjena. Storitev je bila izboljšana tako, da se je skenirala
celotna vsebina arhiva. Manj kot dve leti pozneje je rezultat tega elektronska knjižnica, ki
javnosti brezplačno ponuja več kot 14 milijoni strani v obliki PDF, primerni za spletno
objavo. Vsebina knjižnice EU Bookshop bo dostopna tudi prek Europeane, ki je projekt
mnogih pomembnih nacionalnih knjižnic in arhivov v Evropi na področju digitalizacije.
Tako bo knjigarna EU Bookshop z vidika institucij EU dopolnila nacionalne zbirke
Europeana. (Vir:Obvestila za javnost EU, JV)
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SVETOVNI DAN HRANE 2009
Letošnji svetovni dan hrane, 16. oktober 2009, zaznamujejo vse izrazitejša prizadevanja EU
za izboljšanje preskrbe s hrano po svetu. Z instrumentom za hrano, ki zagotavlja 1 milijardo
evrov namenskih sredstev, in zavezami s srečanja G‐8 v LʹAquili, na podlagi katerih sta bili
sproščeni dve dodatni milijardi evrov, je prispevek EU h globalni preskrbi s hrano največji
tovrstni prispevek na svetu. Več kot milijarda ljudi po svetu oziroma kar 15 % ali šestina
svetovnega prebivalstva je podhranjenih. To število narašča zaradi posledic podražitve hrane
in finančne krize. Negotovosti v zvezi s hrano resnično ogrožajo doseganje razvojnih ciljev
novega tisočletja, v skladu s katerimi naj bi se skrajna revščina izkoreninila do leta 2015. Od
uvedbe instrumenta za hrano v višini 1 milijarde evrov decembra lani naj bi pomoč na
podlagi začetnih projektov, ki se trenutno izvajajo, dosegla več kot 33 milijonov ljudi, prvi
rezultati pa so že vidni. Več informacij o politikah EU in strategijah o varnosti preskrbe s
hrano:http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food‐facility_en.htm,
http://ec.europa.eu/europeaid/what/food‐security/index_en.htm (Vir: Obvestila za javnost
EU, JV)
PROCES ŠIRITVE EU: NAPREDEK ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO
Komisija je sprejela svojo letno strategijo širitve EU. V sporočilu je poudarjen napredek, ki so
ga države Zahodnega Balkana in Turčija kljub težkim razmeram zaradi svetovne
gospodarske krize lani dosegle v smeri evropskega povezovanja ter so navedeni preostali
izzivi, s katerimi se bodo te države soočile v prihodnjih mesecih in letih. Ob upoštevanju
doseženega napredka se je Komisija odločila, da predlaga začetek pristopnih pogajanj z
Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Liberalizacija vizumskega režima v državah
Zahodnega Balkana, ki bo zelo napredovala v letu 2010, je bistven korak naprej v tej regiji.
Proces širitve EU zdaj poteka v času globoke in široko razširjene recesije, ki je prizadela tako
EU kot tudi države širitve. Dvostranske spore morajo reševati vpletene strani in ti ne smejo
zavirati pristopnega procesa. Odprava vizumske obveznosti za potovanja bo državljanom
Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore in Srbije od začetka leta 2010 dalje
prinesla dejanske koristi. Komisija bo v prvi polovici leta 2010 vložila predloge tudi za
Albanijo ter Bosno in Hercegovino, če bosta ti dve državi izpolnili postavljene pogoje. (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)
VZDRŽNOST JAVNIH FINANC
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Fiskalna politika v EU je morala biti v zadnjem letu osredotočena na reševanje gospodarstva
iz recesije in je to nalogo tudi uspešno opravljala. Diskrecijski ukrepi in notranje fiskalne
spodbude so omejili nazadovanje konjunkture ter prispevali k nedavnemu izboljšanju.
Vendar je to povzročilo poslabšanje javnih financ, ki je bilo poleg predvidenega
demografskega razvoja zaradi staranja prebivalstva vzrok za to, da je dolgoročna vzdržnost
javnih financ postala pereč izziv, kakor je bilo navedeno v sporočilu Komisije o dolgoročni
vzdržnosti javnih financ za oživitev gospodarstva. Vlade morajo še naprej spodbujati
gospodarstvo in si prizadevati, da ne bi ustavile njegovega oživljanja. Vendar morajo že zdaj
določiti svoje strategije za konsolidacijo in oceniti, kako je kriza vplivala na vzdržnost
njihovih javnih financ. Dolgoročna vzdržnost javnih financ predstavlja problem za vse
države EU, čeprav se resnost tega problema po državah članicah zelo razlikuje. Sporočilo in
tehnično poročilo na podlagi vrste podrobnih kazalcev in analize občutljivosti podajata
splošno oceno tveganj glede vzdržnosti, s katerimi se spopadajo različne države članice.
Vrzeli v vzdržnosti so se zaradi gospodarske krize v večini držav povečale in več držav je
sedaj uvrščenih v kategorijo z višjim in dolgoročnim tveganjem. (Vir: Obvestila za javnost
EU, JV)
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