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V NASLEDNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE DIVAČA, BENEDIKT in IZOLA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NA UPRAVI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE O OBVEZNOSTIH OBČIN Z VIDIKA
NARAVNIH NESREČ

V četrtek, 1.7.2010 je na Upravi za zaščito in reševanje na pobudo Delovne skupine za
kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije potekal delovni sestanek na temo naravnih nesreč z
vidika obveznosti občin. Srečanja so se s strani uprave udeležili Miran Bogataj (višji sekretar
URSZR), mag. Boris Balant (generalni direktor URSZR) in Ana Jakšič (Podsekretarka za
ocenjevanje škode), v imenu delovne skupine za kmetijstvo pa sta nastopala Gorazd Maslo
(predsednik delovne skupine, MOL) in Karin Jurše (podpredsednica delovne skupine,
Selnica ob Dravi).
Delovna skupina za kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije je izpostavila problematiko
popisovanja škode na področju kmetijstva. Iz prakse izhaja, da so občine tako finančno
kot kadrovsko obremenjene za delo, od katerega ni učinkov, njihovo delo v primeru
naravnih katastrof pa vse tako kaže, da služi za statistiko.
S stališča Delovne skupine za kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije je najbolj problematično,
da so občinske komisije tiste, ki namesto regijskih in državne komisije izvedejo vsa
tehnično administrativna dela pri oceni škod na kmetijskih pridelkih, vključno z vnosom
podatkov v računalniško aplikacijo Ajda. Ob tem je pomemben podatek, da ima več kot
polovica občin zaposlenih manj kot 10 ljudi. Evropska unija omogoča izplačevanje škod na
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zasevkih (razen suše). Sprašujemo se, ali je smiselno, da se škoda sploh popisuje s strani
občin, saj ni pravega ravnovesja oziroma razmerja med stroški, ki jih ima občina s
popisovanjem škode ter oprostitvijo dela dohodnine, do katerega so upravičeni oškodovanci
(do olajšave niso upravičeni vsi oškodovanci, temveč po določenih merilih).
Srečanje predstavnikov Skupnosti občin Slovenije in predstavnikov URSZR je bilo
konstruktivno, prišli pa smo do naslednjih zaključkov:
1. Glede na to, da je popisovanje škode občinskih komisij časovno in finančno zapletena
zgodba z nič efekta, se bo v prihajajočih mesecih iskala finančna rešitev za
občinske komisije. Zakon predvideva namreč, da škodo ocenjujejo tudi občinske
komisije, na podlagi česar smo v delovni skupini za kmetijstvo zaključili, da bi prve
škodo naj ocenjevale regijske komisije.
2. Ugotovljeno je bilo, da zaradi ne-učinka, lokalne skupnosti škode ne prijavljajo. Po
besedah Bogataja brez sodelovanja občin v prihodnosti ne bo šlo, saj je vzpostavljen
individualiziran sistem, prav občine pa so zaslužne za podatke s katerimi razpolaga
država v primeru večjih naravnih nesreč. V zvezi s tem je potrebno ugotoviti, kaj je
namen ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji in po Bogatajevem bo
potrebno graditi na sistemu, da občine za to delo prejmejo dodatna finančna sredstva.
3. Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da občine podvajajo svojo delo s tem, ko s strani
drugih ministrstev (npr. MOP) prejmejo zahtevo za dostavo podatkov iz AJDE, je bilo
dogovorjeno, da se vsaka taka zahteva drugega ministrstva po posredovanju
podatkov sporoči URSZR, saj imajo dostop do AJDE vsa ministrstva in tako občinam
ni potrebno podvajati svojega dela.
4. Tako predstavniki URSZR kot predstavniki SOS so prišli do zaključka, da je s
konstruktivnim iskanjem ustreznih rešitev potrebno nadaljevati v okviru Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupnost občin Slovenije ima pri tem
zagotovljeno vso podporo in dejansko prisotnost Uprave za zaščito in reševanje.
5. Delovna skupina za kmetijstvo bo v naslednjem mesecu pripravila analizo škod v
kmetijstvu, analizo dela občinskih komisij ter primerjalno analizo koliko davčnih
olajšav na podlagi ocenjene škode je bilo občankam in občanom priznanih. Stališča
bomo uskladili s predstavniki URSZR in predstavniki delovne skupine za zaščito in
reševanje pri SOS, tako usklajene predloge pa predstavili predstavnikom Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (jt)
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PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVEGA
SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

ZAKONA

O

SPODBUJANJU

V ponedeljek, 28.06.2010 je na sedežu Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko minister gostil predstavnike združenj občin z namenom predstavitve predloga
novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Minister je uvodoma na
kratko predstavil predlog zakona. Po njegovih besedah je v predlog zakona v zadnjih
mesecih bilo vloženo mnogo dela. Poudaril je, da je trenutno na podlagi obstoječega zakona
regionalna politika namenjena samo kohezijski politiki ni pa dovolj fleksibilna, da bi lahko
učinkovito reagirala na zaostrene razmere v posameznih regijah– skratka ni interventna. Na
področju regionalne politike je po besedah ministra potrebna sistemska rešitev, iz starega
zakona vzeti dobre stvari in dodati nove, ki bi pripomogle k učinkovitemu prilagajanju
spremembam v zaostrenih gospodarskih razmerah. Glavna paradigma zakona temelji na
delitvi odgovornosti med državo in regijami. Zakon temelji na 3 ključnih predpostavkah:
porazdelitev odgovornosti; poenostavitev struktur; pozicija in samodelovanje razvojnih
institucij v regijah. Namen zakona naj bi bil potegniti ves razvojni potencial posamezne
regije. Predlog zakona predvideva prav tako ukinitev dveh teles Sveta regij ter Regionalnih
razvojnih svetov, vzpostavlja pa nov organ Razvojni svet regije.
Prav na zadnje omenjeno novost zakona v zvezi s sestavo Razvojnega sveta regije so
predstavniki združenj imeli največ pripomb in komentarjev. Trenutno Svet regij sestavljajo
vsi župani iz posamezne regije in po besedah le teh ti organi večinoma delujejo dobro in
razvojno brez kakršnihkoli političnih interesov. Ni logično, da bodo občine primorane
sofinancirati projekte na drugi strani pa ne bodo imele možnosti pri odločanju, saj ne bodo
predstavniki vseh občin iz regije člani organa odločanja. Prav tako se zdi problematičen
predlog, da poleg predstavnikov občin Razvojni svet regij sestavljajo predstavniki
gospodarstva, ki dejansko ne bodo na eni strani nič sofinancirali, po drugi strani pa bodo
iskali vir ustvarjanja dobička. Po mnenju županov gre za nepremostljive razlike med
omenjenima sferama in si ne morejo predstavljati, da bi le ti lahko delovali v sožitju in pod
skupnimi interesi. Prav obravnavana rešitev zakona zna že v začetku blokirati predlog
zakona, ki sam po sebi mogoče ni tako slab in ima dober namen. V povezavi s tem je bilo
predstavnikom SVLR očitano, da v postopku priprave zakona ne sodelujejo z občinami, ki
so tiste, ki zakon v končni fazi izvajajo. Prva tako bi bilo potrebno natančno konkretizirati
kako bo nov sistem dejansko potekal, da ne bo vse skupaj ponovno mrtva črka na papirju.
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Na koncu sestanka je minister na kratko povzel, da je predlog zakona v medresorski
obravnavi in je seveda odprt za spremembe. Na očitek kaj trenutno ne funkcionira je
minister poudaril, da se razlike med regijami enostavno niso zmanjševale in je potrebna
ustrezna rešitev, ki bo ta cilj zadovoljila. »Statični« del zakona bo še vedno temeljil na
koheziji, t.i. »dinamični«, nov del zakona pa bo pokrit z integralnimi sredstvi. Prav tako je na
očitek o nevključenosti gospodarstva poudaril, da država živi od gospodarstva in bi morali
na podjetja gledati kot partnerje pri realizaciji projektov. Na drugi strani so predstavniki
občin ponovno poudarili, da bo potrebna drugačna rešitev o vključitvi predstavnikov občin
v Razvojnih svetih regij, saj je interes vsakega župana, da o stvareh, ki jih sofinancira, lahko
tudi odloča.
Po besedah ministra bodo na SVLR pripombe proučili in na obravnavano temo ponovno
sklicali sestanek. (sp)
SOS V DS RS O KINOLOGIJI

V okviru Državnega sveta RS deluje delovna skupina za pripravo celovite in sistematične
zakonodajne ureditve področja kinologije v Sloveniji, v kateri sodelujejo predstavniki
Kinološke zveze Slovenije, VURS-a in Veterinarske zbornice. S pripravo zakona se poskuša
celovito urediti področje kinologije, ki je sedaj razpršeno v različnih zakonskih kot tudi
podzakonskih aktih.
Področje kinologije zadeva tudi lokalno samoupravo, saj morajo občine že po sedaj
veljavni zakonodaji (Zakon o zaščiti živali) zagotavljati zavetišča, saj gre za zadevo
lokalnega javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800
registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Žal za izvajanje te naloge
občinam niso bila in še vedno niso zagotovljena finančna sredstva.
Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in Kinološke zveza Slovenije mag. Blaž
Kavčič je iz zgoraj navedenih razlogov želel izmenjati stališča tudi s predstavniki občinskih
krovnih organizaciji kot sta Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Danes,
30.6.2010 je tako potekal v Državnem svetu sestanek, katerega se je udeležila tudi
delegacija Skupnosti občin Slovenije. Delovna skupina želi med drugim doseči izboljšanje
na tem področju, okrepiti evidenco nad lastništvom psov, bolje poskrbeti za dobrobit psov
ter predvsem in bolje zaščiti javni interes.
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Povabili so nas, da skupaj preverimo lokalni interes, delegacija Skupnosti občin Slovenije pa
je predstavila nekatere poudarke z vidika lokalnih skupnosti. Med drugim smo opozorili na
financiranje zavetišč. Po prepričanju SOS bi zavetišča morala biti organizirana regijsko,
opozorili smo na nujnost vzgoje lastnikov psov za ravnanje z živalmi katere lastniki so,
izpostavili pa smo tudi problematiko čipiranja psov ter posledično možnost, da bi se uvedla
taksa nad lastništvom psov v urbanih okoljih. Opozorili smo tudi na potrebo obravnavanja
problematike zapuščenih muc v urbanih okoljih, predvsem z vidika številčnosti, kakor tudi
nujnost večje kontrole za izvajanje zakonodaje.
Po prepričanju SOS še tako dobra zakonodaja ne more rešiti te problematike, če se njeno
izvrševanje ne kontrolira. V nadaljevanju smo jih pozvali tudi, da predstavnike obeh
asociacij vključijo v delovno skupino, s ciljem poiskati najboljše možne rešitve. (jv)
ODGOVOR SVLR NA PROTESTNO PISMO MSS

V zvezi z vsebino protestnega pisma Mladinskega sveta Slovenije, o katerem smo vas že
obveščali v Tedenskih novicah SOS, so na SVLR pripravili odgovor. Pojasnili so, da so se s
predsednikom MSS in drugimi udeleženci sestali v mesecu maju. Na sestanku so pojasnili,
da za uresničitev predlogov ni utemeljeno posegati v Zakon o lokalni samoupravi, da pa je
potrebno večje prizadevanje za uresničevanje določb Zakona o mladinskih svetih in
uveljavitev Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Predlog MSS, da se dopolni
21. Člen ZSL, vsebinsko in sistemsko za SVLR ni sprejemljiv. V SVLR so še dodali, da so
pripravljeni sodelovati z MSS in Uradom RS za mladino pri vzpostavljanju stikov in
aktivnemu sodelovanju z občinami z namenom uveljavljanja enakopravnega sodelovanja v
občinah. (SK)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O RDEČEM KRIŽU

V DZ RS je Predlog Zakona o Rdečem križu RS. Kljub temu, da je v medresorski razpravi
MORS upošteval stališča SOS in spremenil dikcijo določbe, smo DZ RS obvestili, da veljavni
27. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije določa, da občina lahko zagotavlja sredstva za
tiste dejavnosti Rdečega križa Slovenije, ki jih ne zagotavlja Republika Slovenija. S
predlagamo spremembo oziroma dopolnitvijo 27. člena država posega v pristojnosti lokalne
skupnosti – občine. Predlagane zakonskem spremembe v 27. členu predstavljajo poseg v
ustavne pravice lokalne samouprave iz 140. in 144. člena Ustave RS ter v pravice lokalne
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samouprave, ki izhajajo iz 4. člena Evropske listine lokalne samouprave (Ur.l.RS, MP
15/96) in jim velika večina občin članic nasprotuje.
Rdeči križ je nevladna organizacija. S predlagano določbo predloga zakona bo prišla v
veljavo neposredna pogodba, kar pomeni, da se bo financiranje izvršilo brez razpisa, na
podlagi ustreznega programa, iz katerega naj bi občina zagotavljala namenska sredstva, ki
so tudi opredeljena v zakonu. Predlagana dikcija pripravljavca razpisa ne prepoveduje,
vendar ga postavlja v povsem drug program, ki ga iz njihove dikcije ni razumeti. Iz dikcije je
moč razbrati, da občina mora zagotoviti sredstva za določeno dejavnost, ki naj bi jo izvajali
območne izpostave Rdečega križa. V predlogu zakona so občine tako ponovno tiste, ki
morajo zagotoviti določena sredstva. Ob tem država dodatnih finančnih sredstev v smislu
dviga primerne porabe občinam ni zagotovila, kar je navsezadnje v nasprotju z Ustavo RS.
PREDLOG PRAVILNIKA O POSREDOVANJU PODATKOV O STANJU KAPACITET
V VRTCIH

Na spletni strani MŠŠ je objavljen Predlog Pravilnika o posredovanju podatkov o
stanju kapacitet v vrtcih. Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča, predloge in
pripombe posredujete na jasmina@skupnostobcin.si.
Besedilo predloga je dostopno na tej povezavi:
PREDLOG PRAVILNIKA
KAPACITET V VRTCIH

O

POSREDOVANJU

PODATKOV

O

STANJU

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBEO PREPOVEDI
VOŽNJE Z VOZILI V NARAVNEM OKOLJU

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen osnutek Uredbe o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju:
- OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O PREPOVEDI
VOŽNJE Z VOZILI V NARAVNEM OKOLJU.
Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča, predloge in mnenja posredujete na
sasa@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
13.07. / SKUPNA SEJA KOMISIJE ZA PRAVNA IN ZAKONODAJNA VPRAŠANJA IN
KOMISIJE ZA REGIONALIZACIJO

Vabimo vas na skupno sejo komisije za pravna in zakonodajna vprašanja in komisije za
regionalizacijo, ki bo v TOREK, 13. Julija 2010 ob 9,00 v prostorih MO Velenje, Titov trg 1.

Na dnevnem redu bo obravnava predloga Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja.
Vabilo na sestanek.

Predlog ZSRR.

14.07. / RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJE ZA PRORAČUN IN KOMISIJE ZA PROSTOR

Vabimo vas na razširjeno sejo komisije za proračun in komisije za prostor SOS, na kateri
bodo udeleženci seje oblikovali skupna stališča Skupnosti občin Slovenije do pomembnega
predloga novega Zakona o davku na nepremičnine. Seja bo potekala v sredo, dne 14.07.2010
v Mestni občini Kranj (1. nadstropje, sejna soba št. 16) s pričetkom ob 10.00 uri.
Na sejo bodo vabljeni tudi predstavniki pristojnega ministrstva, ki so predlog zakona
pripravljali. V kolikor predloga zakona še nimate, ga lahko najdete tukaj.
Na tem mestu lahko najdete še davčne stopnje za stanovanja in predstavitev ZDN.
Prosimo, da v kolikor se boste razširjene seje udeležili, to sporočite na
metka@skupnostobcin.si in vaše pripombe v kolikor imate možnost, še pred sestankom
pošljite na info@skupnostobcin.si.
16.07. / SKUPNA SEJA IN ZOS

V sredini meseca julija bo potekala skupna seja SOS in ZOS. Člani in članice bodo
razpravljali o predlogu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga je
Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 24. 6. 2010, poslala v javno
razpravo.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
05.07. / PREDAVANJE:ZUNAJPOLITIČNE PRIORITETE BOSNE S POUDARKOM NA
REGIONALNEM SODELOVANJU

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vljudno vabi na
predavanje Svena Alkalaja, ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine z naslovom
»ZUNANJEPOLITIČNE PRIORITETE BOSNE IN HERCEGOVINE S POUDARKOM NA
REGIONALNEM SODELOVANJU«, ki bo v ponedeljek, 5. julija 2010, ob 16. uri v
avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.
Minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Sven Alkalaj bo predstavil zunanjo
politiko Bosne in Hercegovine in njene prioritete pri regionalnem sodelovanju na Zahodnem
Balkanu. Pri tem bo izpostavil pomen dvostranskih in večstranskih odnosov v regiji.
Dotaknil se bo tudi zunanje politike EU, ZDA in Rusije in njihove vloge na Zahodnem
Balkanu ter nestalnega članstva Bosne in Hercegovine v Varnostnem svetu OZN od 1.
januarja letos. Po predavanju bo sledil pogovor z gostom, ki ga bo vodil mag. Zijad
Bećirović.
Predavanje bo potekalo v bosanskem/srbskem/hrvaškem jeziku. Udeležba na dogodku je
brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost obvezno potrdite na telefonsko številko
(01) 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org .
16−22.09 EVROPSKI TE DEN MOBILNOSTI 2010 - „POTUJ SKROMNEJE, ŽIVI
BOLJE“

Danes začenja Ministrstvo za okolje in prostor s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti
2010, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. K sodelovanju vabijo vse slovenske občine.
Osrednja tema letošnjega tedna mobilnosti se glasi „Potuj skromneje, živi bolje“. Prostorsko
načrtovanje, trajnostna mobilnost in skrb za zdravje so tista kombinacija, ki izboljšuje
kakovost življenja v mestih, saj zmanjšuje onesnaženost zraka, obremenjenost s hrupom,
manjša število prometnih nesreč, odpravlja cestne zastoje ter omogoča več prostora za
srečevanje ljudi. S sodelovanjem v kampanji "Potuj skromneje, živi bolje", boste tudi vi
prispevali k izboljšanju telesnega in duševnega počutja in življenju v manj onesnaženem
zraku.
Podrobnejše informacije o pripravah na evropski teden mobilnosti 2010 lahko najdete na
http://www.mobilityweek.eu/, o aktivnostih v Sloveniji pa bodo informacije na voljo na
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spletnih straneh Ministrstva (www.tedenmobilnosti.si). (Vir: Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za okolje in prostor)
NOVICE DRUGIH
KAMPANJA KOMISIJE ZA OBVEŠČANJE POTNIKOV O NJIHOVIH PRAVICAH

Evropska komisija je začela oglaševalsko kampanjo v 23 jezikih, ki bo zajela vso Evropsko
unijo in katere namen je potnikom omogočiti lažji dostop do informacij o njihovih pravicah
pri uporabi železniškega ali letalskega prometa.
Čeprav je Komisija v zadnjih letih uvedla zakonodajo, ki potnikom v železniškem in
letalskem prometu po vsej Evropski uniji zagotavlja enake standarde obravnave, se vsi
potniki ne zavedajo, do česa so upravičeni. Da bi to odpravili, bodo danes, ob začetku
sezone dopustov, po letališčih in železniških postajah po vseh državah članicah obesili
plakate, ki bodo potnike opozarjali na njihove pravice. Potniki bodo informacije lahko
poiskali tudi na brezplačnih letakih in namenskem spletišču v vseh uradnih jezikih
Evropske unije.
Več informacij o kampanji lahko najdete tukaj.

Pravice potnikov.
89. SEJA VLADE, 1.7.2010
VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNE STABILNOSTI V EUROOBMOČJU

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o poroštvih Republike
Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju. Cilj predloga zakona je
sodelovanje RS pri vzpostavitvi posebnega mehanizma za zagotavljanje finančne stabilnosti
v euroobmočju skupaj z drugimi državami članicami euroobmočja, v skladu z zavezo
predsednikov držav oziroma vlad na zasedanju držav članic območja eura. Sedanja
institucionalna ureditev EU namreč ne zagotavlja učinkovitega mehanizma za morebitno
finančno pomoč državam območja eura, če katera izmed njih ne bi mogla pridobiti
zadostnih finančnih sredstev na trgu.
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Na izrednem zasedanju Sveta EU je bilo dogovorjeno, da bodo države članice območja eura
ustanovile družbo, ki bo izdajala dolžniške vrednostne papirje z namenom zagotavljanja
finančne pomoči v obliki posojil državi članici območja eura s poroštvom drugih držav
članic območja eura. Zakon ureja kapitalsko udeležbo RS v družbi, ki znaša 0,4711 %,
kolikor znaša delež RS v kapitalu Evropske centralne banke. Družba bo ustanovljena z
ustanovnim kapitalom v višini 31.000 EUR, kar pomeni, da bo RS ob pridobitvi njenega
deleža prispevala 146 EUR, ter možnostjo povečanja kapitala do 30 milijonov EUR, kar
pomeni udeležbo RS v višini do 141.335 EUR. Vsaka država članica euroobmočja bo izdala
poroštva za navedene instrumente financiranja v skupnem obsegu do svojega deleža,
izračunanega skladno z deležem v kapitalu Evropske centralne banke, kar v primeru RS
pomeni poroštva v obsegu do 2,073 milijarde EUR. Države članice območja eura in družba
bodo sklenile sporazum, v katerem so določeni pogoji za posojila državam članicam
območja eura v finančnih težavah, pogoji financiranja teh posojil, pogoji najemanja kreditov
ter pogoji, pod katerimi države članice izdajajo poroštva za dolžniške vrednostne papirje,
kredite in druge sklenjene posle, ki jih izdaja, najema oziroma sklepa družba. (Vir: Vlada RS)
VLADA

DOLOČILA

BESEDILO

PREDLOGA

ZAKONA

O

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o bančništvu. Namen revizije direktive je okrepiti stabilnost finančnega
sistema, zmanjšati izpostavljenost bank tveganjem in izboljšati nadzor nad bankami, ki
delujejo v več kot eni državi EU.
Poglavitne rešitve predloga zakona so izboljšanje kvalitete kapitala bank preko opredelitve
lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati hibridi in drugi instrumenti za vključitev v temeljni
kapital bank, boljše obvladovanje tveganja koncentracije in zmanjšanje sistemskega tveganja
preko razširjene definicije skupine povezanih oseb, do katerih banke ugotavljajo svojo
izpostavljenost, strožjega omejevanja izpostavljenosti bank do drugih kreditnih institucij in
investicijskih podjetij z omejitvijo v višini 25% kapitala oz. alternativnim absolutnim
zneskom v višini 100 milijonov evrov. Predlog zakona predvideva tudi učinkovitejše
izvajanje čezmejnega nadzora nad bankami, ki poslujejo v več državah, trajno povišanje
zneska zajamčene vloge, za katerega jamčijo banke s sedežem v Republiki Slovenije, s 50.000
evrov na 100.000 evrov, skrajšanje roka za odločitev Banke Slovenije, da je vloga postala
neizplačljiva, skrajšanje roka za izplačilo zajamčenih vlog iz sedanjih treh mesecev na
dvajset delovnih dni in zagotavljanje pravne podlage za poročanje o zunanjih izvršbah
(sodnih in davčnih) fizičnih oseb, v sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so
fizične osebe. Predlogu zakona je dodana definicija neizplačljive vloge in spremenjena
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definicija zajamčene vloge, zagotovitev podlage za učinkovitejše delovanje sistema jamstva
za vloge preko zahteve glede vzpostavitve informacijskega sistema za zagotavljanje
podatkov za izvajanje sistema jamstva za vloge v bankah in obveznosti Banke Slovenije za
redno preverjanje mehanizmov delovanja sistemov jamstva za vloge ter uskladitev
zakonskih določb v zvezi s prevzemanjem obveznosti Banke Slovenije za izplačilo
zajamčenih vlog s prepovedjo monetarnega financiranja. (Vir: Vlada RS)
PREDLOG ZAKONA O UMEŠČANJU PROSTORSKIH UREDITEV DRŽAVNEGA
POMENA V PROSTOR

Na današnji seji je Vlada sprejela predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor. Glavnino zakona predstavlja postopek priprave državnih
prostorskih načrtov, po katerem se načrtuje navedene prostorske ureditve, s poudarkom na
celostni sinhronizaciji tega postopka s postopki celovite presoje vplivov na okolje ter presoje
vplivov na okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave.
Zakon kot novost uvaja tudi dovoljenje za umestitev teh objektov in omrežij v prostor kot
instrument, namenjen črpanju evropskih sredstev, dodatno pa ureja tudi določena vprašanja
glede začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, urejanja mej in parcelacije zemljišč
v območju državnih prostorskih načrtov ter pridobivanja nepremičnin in pravic na njih,
potrebnih za izvedbo objektov in omrežij, načrtovanih z njimi. (Vir: Vlada RS)
VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, s
katero želi vlada zagotoviti večjo pravno varnost za vse uporabnike. S predlogom zakona se
uveljavlja način vpisov v glavno knjigo zemljiške knjige. Vpis lastninske ali druge izvedene
stvarne pravice na nepremičninah bo po sprejetju zakona v državnem zboru izveden v
največ 4 dneh od prejema zemljiškoknjižnega predloga (zdaj je povprečni čas vpisa 1,4
meseca), s čimer bo onemogočena zloraba s strani nepremičninskih špekulantov.
Drugi cilj novele zakona je celovita informatizacija vseh procesov, povezanih z odločanjem
o vpisih, uvaja pa se tudi informatizirana zbirka listin. Prav tako se s predlogom zakona
določa obvezno elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlog in vodenje elektronskega
spisa. Zasebne listine se ne bodo zemljiškoknjižnemu predlogu več predložile v izvirniku,
temveč v elektronskem prepisu, ki ga bo s svojim elektronskim podpisom overil notar kot
oseba z javnim pooblastilom. Notar pa bo hranil izvirnike zasebnih listin, priloženih k
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zemljiškoknjižnemu predlogu. Prav tako novela spoštuje načelo "vse na enem mestu". Z
uvedbo sprememb Zakona o zemljiški knjigi se bodo znižale tudi sodne takse in notarske
tarife. (Vir: Vlada RS)
SPREJET PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
SODNIH TAKSAH

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah,
ki pa ne spreminja osnovnega koncepta in načel veljavnega zakona, temveč predstavlja
njegovo nadgradnjo, ki se je v praksi sodišč pokazala za potrebno.
Cilji predlagane novele so predvsem izboljšanje postopka plačevanja in ugotavljanja
plačanih sodnih taks, zagotovitev pravne varnosti v postopkih, ki se nanašajo na odločanje o
obveznosti plačila sodnih taks in ustreznejša in popolnejša določitev sodnih taks v okviru
taksne tarife. V zvezi s plačilom sodne takse bo uveden tudi nov institut vrnitve v prejšnje
stanje, natančneje pa bo tudi urejen postopek o ugovoru zoper plačilni nalog. (Vir: Vlada RS)
SPREJET PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga bo po rednem postopku v obravnavo
ter sprejem poslala Državnemu zboru Republike Slovenije. Sprejeti predlog o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na doseženo
stanje organiziranosti, pripravljenosti in usposobljenosti pripadnikov različnih enot, služb in
drugih operativnih sestav tako v Civilni zaščiti kot tudi v sestavah, ki jih organizirajo
nevladne organizacije, ustrezneje ureja status reševalcev in izpopolnjuje razmerja v odnosu
do njihovih delodajalcev. Zakon bo tudi izboljšal status prostovoljnih reševalcev.
Zakon ne bo povzročil dodatnih obveznosti občin, temveč jih bo razbremenil, ker bo kritje
stroškov zdravstvenih pregledov v okviru programov usposabljanja plačano iz državnega
proračuna. Dodatni stroški v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje približno 209.000
evrov bodo pokriti s prerazporejanjem, večji del šele naslednje leto. (Vir: Vlada RS)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
WWW.OIKOS.SI

UREJA

INTELLIGENT ENERGY CALL FOR PROPOSALS 2010

Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetske učinkovitost in racionalna raba virov (izboljšanje energetske učinkovitosti
ter podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje);
- novi in obnovljivi viri energije (promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo elektrike, gretje; biogoriva; podpora diverzifikaciji energetskih virov);
- energija v prometu (diverzifikacija goriv, promocija obnovljivih goriv in učinkovite
rabe energije v prometu, podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje).
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.
ECO-INNOVATION – POZIV 2010

Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko-inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
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Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OP IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, tj. ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih
akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih
ciljev.
Predmet razpisa sta 2 prednostni nalogi z naslednjimi ukrepi:
• prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj (turizem in razvoj podeželja,
razvoj podjetnišva, socialna integracija);
• prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo okolja,
ohranjanje območij varstva naravne in kulturne dediščine).
Upravičenci: neprofitne pravne osebe (regionalne in lokalne oblasti, skladi, zavodi, agencije,
raziskovalne in razvojne ustanove, nevladne organizacije, gospodarske, kmetijske, obrtne
zbornice…), pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofiten status (društva,
regionalne agencije, zasebni zavodi, turistična društva…). Programsko območje zajema
naslednje regije:
• v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osrednjeslovenska (20
%) regija;
• v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko‐Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20 %).
Minimalno število partnerjev v projektu: 2 (po eden iz Slovenije in Hrvaške).
Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, investicijski stroški,
administrativni stroški.
Višina sofinanciranja: EU bo financirala 85 % upravičenih stroškov projektov, višina
upravičenih stroškov od 75.000,00 do 1.000.000,00 EUR za 1. prednostno nalogo ter od
75.000,00 do 1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo.
Trajanje projektov: največ 27 mesecev.
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Rok za oddajo: 30.06.2010 do 15:30. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV - LIFE+ CALL FOR PROPOSALS 2010

Namen:
Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
- okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
- informiranje in obveščanje.
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni
organi, subjekti ter institucije.
Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja projektov znaša od 50-75% (pri projektih, ki se
nanašajo na prednostne habitate je delež sofinanciranja 75%). Za slovenske prijavitelje so
predvidena sredstva v višini 5,2 mio EUR.
Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
2.

JAVNI

RAZPIS

V

OKVIRU

OPERATIVNEGA

PROGRAMA

SLOVENIJA-

MADŽARSKA 2007-2013

Predmet poziva:
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k
splošnemu cilju programa: umestitev čezmejnega področja na evropski zemljevid kot
kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in delo.
Upravičenci:
1. Na splošno biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
• regionalni in lokalni javni organi;
• osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali občina,
kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
• nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
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•
•

•

gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot
neprofitne pravne osebe;
pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe, kjer
imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.

Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja;
2. Stroški zunanjih izvajalcev;
3. Investicijski stroški;
4. Administrativni stroški.
Višina sofinanciranja:
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje
Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85 % javnih sredstev. Vsaj 15 % se mora zagotoviti
iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora vsak partner
zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja, z izjemo tistih madžarskih organizacij, ki so
financirane iz državnega proračuna.
Trajanje projektov: do 36 mesecev.
Rok za oddajo: 30.09.2010 do 15:30 TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN
PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
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Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI

Predmet javnega razpisa:
V javnem razpisu je navedenih 5 predmetov podpore, ki jih podpira Ukrep 322:
• urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih,
• urejanje vaških jeder,
• urejanje infrastrukture in povezav v naseljih,
• obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno
dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju,
• preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme) in
splošni stroški. Pri preselitvi kmetij iz vaških jeder so upravičeni stroški: stroški naložbe
(stroški odkupa zemljišč in nepremičnin v vaškem jedru, stroški ureditve komunalne in
prometne infrastrukture do nove lokacije) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % oziroma za preselitev kmetij iz
vaških jeder do 100 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
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sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%. Najvišja vrednost naložbe
na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 500.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE
PODEŽELJA

Predmet javnega razpisa:
• nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),
• muzeji na prostem,
• eko muzeji,
• prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,
• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.
Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
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NOVI RAZPISI
Novi razpisi:
•
•
•

Nepovratna sredstva za naložbe v kmetijstvu (nakup mehanizacije, obnova
gospodarstev, sofinanciranje naložb v živinoreji, predelavi medu, ipd.)
Nepovratna sredstva za kmetije z dopolnilno dejavnostjo (predelava in trženje
lastnih kmetijskih proizvodov, predelave prve stopnje lesa,….)
Nepovratna sredstva za nove izzive v kmetijskem gospodarstvu (naložbe v
namakalno infrastrukturo, ureditev cestne in vodne infrastrukture, nakup mrež proti
toči,…)

Še vedno aktualno:
•
•
•
•

Subvencije v višini 60% za mikropodjetja na podeželju (do 9 zaposlenih, do 2 mio
prihodka) za nakup tehnološke opreme, izgradnjo elektrarn, turizem,...
Nepovratna sredstva za razvoj dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Nepovratna sredstva za nakup kotlov za individualno ogrevanje na lesno biomaso
Nepovratna sredstva za nakup kotlov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

Oglejte si razpisno dokumentacijo.
MEDNARODNE NOVICE SOS
UPRAVLJANJE Z VODO NA LOKALNI RAVNI IN RAZVOJ MEST: ČLANI ARLEM
BODO USKLADILI PREDNOSTNE NALOGE ZA LETO 2010

Danes, 2. julija, poteka srečanje članov ARLEM (Evro-sredozemske regionalne in lokalne
skupščine), ki se ga je udeležila tudi generalna sekretarka SOS, ga. Jasmina Vidmar,
posvečeno pa bo razvoju mest in lokalnemu upravljanju z vodo. V skladu z izjavami o
nameri bodo člani na podlagi konkretnih vprašanj utrdili dialog med tremi stranmi
Sredozemlja. Od ustanovitve 21. januarja v Barceloni je Evro-sredozemska lokalna in
regionalna skupščina vzpostavila svoje strukture in začela delati. V okviru pomladanskih
sej predsedstva so pri Ahmadu Masa'dehu, generalnem sekretarju Unije za Sredozemlje,
vložili uradno prošnjo ARLEM za status opazovalca v Uniji za Sredozemlje. Na sejah sta bili
ustanovljeni komisija za teritorialne, ekonomske in socialne zadeve ter komisija za trajnostni
razvoj, ki štejeta po 41 članov. Prvič se bosta sestali danes in razpravljali o razvoju mest
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oziroma o lokalnem upravljanju z vodo. Ti dve vprašanji je predsedstvo opredelilo kot
prednostno podlago za delo komisij v letu 2010.
Skupščina ARLEM je bila ustanovljena na podlagi zahteve za institucionalizacijo vloge
lokalnih in regionalnih oblasti v evro-sredozemskem partnerstvu. Partnerstvu daje
teritorialno razsežnost, njen cilj pa je tesneje povezati lokalne in regionalne skupnosti s
konkretnimi projekti Unije za Sredozemlje. Barcelonska deklaracija, ki jo je Evrosredozemska konferenca sprejela že novembra 1995, je bila jasna: "Občine in regionalne
oblasti morajo biti tesno vključene v delovanje Evro-sredozemskega partnerstva. Za
predstavnike mest in regij bo to spodbuda, da se vsako leto sestanejo in pregledajo skupne
izzive, s katerimi se morajo soočiti, ter izmenjajo izkušnje." Skupščina ARLEM, skupni
projekt Odbora regij, lokalnih in regionalnih skupnosti z vseh treh strani Sredozemlja ter
mednarodnih in evropskih združenj, ki zastopajo lokalne in regionalne oblasti, dejavne na
lokalni ravni, bo olajšala navezavo stikov, izmenjavo dobrih praks med mesti in regijami ter
krepitev sodelovanja med občinami in regijami. (bh)
PREDSTAVNIKI SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE NA SREČANJE Z NALAS

V

CARIGRAD

5. in 6. Julija bo v Carigradu potekala skupna konferenca predstavnikov asociacij občin iz
držav Jugo Vzhodne Evrope, ki jo organizira NALAS - mreža združenj lokalnih oblasti JugoVzhodne Evrope. NALAS združuje 13 združenj, ki zastopajo približno 4000 lokalnih oblasti,
ki so direktno izvoljene od več kot 80 milijonov prebivalcev v regiji.
Na konferenci bomo s skupnimi močmi izdelali strategijo za

najučinkovitejšo pomoč

občinam v JV Evropi, predstavili primere dobrih praks na različnih področjih delovanja,
delo naših asociacij in občin ter izdelali učinkovit mednarodni komunikacijski model za
fluidnost znanja med državami. (bh)
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
BELGIJA PREVZELA PREDSEDOVANJE EU

S prvim julijem je Belgija prevzela predsedovanje EU in s tem nasledila Španijo za naslednjih
6 mesecev. Kot prioritete so si zadali implementacijo lizbonske strategije, pospešitev
gospodarske rasti v Uniji, med drugim z vzpostavitvijo nove strukture nadzora finančnega
trga in predvsem v območju evra, ki se sooča z najhujšo krizo od svojega nastanka, ter
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vzpostavitev evropske diplomatske službe, ki naj bi stala na nogah pred prvo obletnico
uveljavitve nove pogodbe, torej pred 1. decembrom.
Belgija, ki je po nedavnih predčasnih volitvah še brez nove vlade, sicer pa v stalnem
notranjepolitičnem stresu zatrjuje, da bodo kos tej nalogi, ter sprejemajo vlogo predsedstva,
ki jo predvideva Lizbonska pogodba.
Več o načrtih Belgije lahko najdete tukaj. (bh)
EUROSTAT POROČA O NIŽANJU DAVKOV ZARADI KRIZE

Povprečna stopnja obdavčitve, ki združuje davke na delo, kapital in potrošnjo v Evropski
uniji leta 2008 znašala 39,3 odstotke, kar je za 0,4 odstotne točke manj kot v letu 2007. Za
primerjavo: leta 2000 je povprečna stopnja obdavčitve v 27-ih državah članicah unije znašala
40,6 odstotka. Davki v EU so po poročanju Eurostata za približno tretjino višji kot v ZDA in
na Japonskem, razlike med državami pa so precejšnje in znašajo od 28 % v Romuniji, Latviji,
Slovaškem in Irskem do 48.2 % na Danskem in Švedskem. Splošna stopnja obdavčitve v
Sloveniji znaša 37%. Najvišje obdavčitve osebnega dohodka so na Švedskem (56.4%), najnižji
pa v Bolgariji (10.0%), na Češkem in Litvi (15.0%).
Nižanje davkov je bil poskus omilitve vpliva gospodarske krize na države, kljub temu pa so
davki v Evropski Uniji višji kot drugod po svetu. Vendar pa novega zniževanja davkov ni za
pričakovati, saj so države, zaradi finančne podpore in reševanja podjetij potrošile precej
državne blaginje. (bh)
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