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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NOMOTEHNIKA ALI KAKO PRAVNO FORMALNO PRAVILNO NAPISATI
PREDPIS?
V sredo, 7.4.2010 je v organizaciji Skupnosti občin Slovenije potekal delovni posvet z
naslovom Kako pravno‐formalno pravilno pisati odloke, pravilnike, sklepe, odločbe v občinskih
upravah – najpogostejše napake in nepravilnosti. Delovni posvet je bil obarvan izrazito praktično,
udeleženke in udeleženci pa so prejeli vrsto koristnih napotkov in informacij kako ravnati v
konkretnih primerih ter kje uradniki pri pisanju splošnih in posamičnih aktov naredijo
največ napak in nepravilnosti. (JT)
DELAVNICA ZA TURISTIČNE PROJEKTE V ZADRU
V okviru mreže NALAS (http://www.nalas.eu/) se je v Zadru 6. in 7. aprila odvijala
delavnica, ki je udeležencem ponujala priložnost za pripravo projektnih idej s področja
turizma. Delavnice so se iz Slovenije udeležili župan Podčetrtka, Peter Misja, direktorica
Turizma Podčetrtek, Fanika Šket in Saša Kek iz sekretariata SOS. Župan Misja je z udeleženci
drugih držav, ki so bile zastopane po enakem ključu, župan, strokovnjak in predstavnik
asociacije, delil izkušnje pri črpanju evropskih sredstev. Poudaril je pomen vizije občine in
osredotočenosti na želene cilje, zagotovitev lastnega deleža ter smotrne in preudarne porabe
sredstev za potrebe projekta. Udeleženci so izdelali nabor projektnih idej, od NALASA pa
pričakujejo pregled oz. nabor možnih virov financiranja teh projektov po državah članicah
mreže ter podporo pri prijavah na razne razpise. SOS je predlagal, da se področju turizma v
okviru NALASA nameni več pozornosti tudi v prihodnje. Delavnico je finančno podprla
UNDP. (SK)
NA MŠŠ O PROSTORSKIH NORMATIVIH
V četrtek, 8. aprila je bil na Ministrstvu za šolstvo in šport sklican sestanek v zvezi s
predlogom sprememb in dopolnitev pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca, ki so bile pripravljene tudi zaradi zahtev Skupnosti občin
Slovenije. Ker ZOS na predlog sprememb ni imel pripomb, smo na sestanku obravnavali
samo predloge skupnosti, ki je predlagala nekaj pomembnih sprememb. Med drugim
zahtevo, da se vse spremembe prostorskih normativov uveljavljajo samo za novogradnje, kar
naj bi veljalo tudi za igralne površine. SOS je tu tudi predlagal, da potrebno uveljavitev 3m²
igralne površine na otroka zadržati, saj bodo trendi v rodnosti sploh pokazali ali bodo v
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bodoče še potrebne kakšne spremembe. Opozorili smo na nenehno večanje finančnih
obveznosti za občine ter še posebej na težave, s katerimi se občine srečujejo zaradi finančne
in gospodarske krize, ki povzročajo zastoje na vseh investicijskih področjih. Prav tako je
skupnost predlagala, da se pri modularnih objektih najprej opredeli, kaj so modularni objekti
in nato opredeli zahteve v zvezi z njimi (pogoji izgradnje, standardi in normativi), šele nato
doba uporabnosti. Predlagali smo tudi, da se v nenamenskih stavbah omogoči ustanovitev
večjega števila oddelkov ter še nekaj drugih sprememb v zvezi z izgradnjo vrtčevskih
sanitarijev (čemur pa nasprotuje MOP). Vida Starič Holobar je na sestanku povedala, da
ministrstvo intenzivno dela na predlogu in modelu za prenos plač zaposlenih v vrtcih na
državo in, da ministrstvo pričakuje, da bo predlog pripravljen za obravnavo še v tem letu.
Skupnost, kot pobudnica priprave modela prenosa plač na državo bo v analiziranju
predlaganih rešitev intenzivno sodelovala. (JV)
DOGOVOR O PRENOSU PODATKOV IZ REGISTROV
Komisija za občinsko redarsko službo se je prejšnji teden sestala v prostorih občine Vrhnika.
Na sestanku so se člani komisije s predstavnico Ministrstva za notranje zadeve in s
predstavniki Ministrstva za pravosodje dogovorili za prenos podatkov iz registra voznikov,
registra vozil in za postopek sporočanja kazenskih točk na Ministrstvo za pravosodje.
Skupnost občin Slovenije (SOS) je prejšnji teden občinam in občinskim, medobčinskim in
mestnim redarstvom posredovala pogodbo za prenos podatkov iz registra voznikov in vozil.
Na sestanku je bilo sporočeno, da pogodba ne zajema vseh podatkov, zaradi česar bo le‐to
tudi potrebni dopolniti. Tako je bilo dogovorjeno, da SOS po prejemu popravljene pogodbe
le‐to pošlje občinam in redarstvom, kateri jo dopolnijo in posredujejo na SOS. Po pregledu
izpolnjene pogodbe s strani MNZ‐ja bo pogodba vrnjena občinam v podpis. Več informacij o
pogodbi in o podatkih lahko dobite na naslovu miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)
PREDSTAVNIK SOS AKTIVNO K SPREMEMBAM KULTURNE DEDIŠČINE
Da je vsebina Zakona o varstvu kulturne dediščine potrebna celovitega pristopa, sprememb
in dopolnitev, se je v preteklih mesecih izkazalo kot še kako potrebno. Ministrstvo za kulturo
je glede na vse aktivnosti v preteklih mesecih SOS‐a, slednje pozvalo, da imenuje svojega
predstavnika za področje kulturne dediščine za sodelovanje s predstavniki ministrstva, s
katerimi bo aktivno sodeloval pri pripravah sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu
kulturne dediščine. Ostali članice in člani komisije za kulturo ter nekateri posamezniki, bodo
predstavljali posvetovalno telo s katerim se bo predstavnik imenovan za delo z ministrstvom
redno posvetoval ter usklajeval stališča. (JT)
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SESTANEK KOMISIJE ZA PROSTOR
Uvod k sestanku je pripadel predsedniku Komisije za prostor Štefanu Posiloviču, ki je
povedal, da je namen tega sestanka seznanitev predstavnikov občin s potekom aktivnosti
MOP v zvezi s težavami pri sprejemanju OPN. Med drugim je povzel aktivnosti MOP ter
spremembo zakonodaje v lanskem letu ter poudaril, da so nekateri popravki zakonodaje bili
narejeni, vendar se stanje ni bistveno izboljšalo. Problemi se pojavljajo na vseh treh
segmentih, tako na MOP, nosilcih urejanja prostora kot tudi občinah. Predstavniki SOS so ta
sestanek sklicali z namenom, da se seznanijo z morebitnimi aktivnostmi MOP na področju
priprave sprememb najbolj problematičnih podzakonskih predpisov pri sprejemanju OPN.
Dr. Mitja Pavliha, generalni direktor Direktorata za prostor je izpostavil, da je MOP v letu
2009 analiziral ter identificiral najpogostejše probleme, ki se pojavljajo pri sprejemanju OPN,
na podlagi česar je nastala novela Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
108/2009), ki naj bi rešila nekatere težave oziroma pomanjkljivosti. Vendar največja težava, to
je usklajevanje OPN z nosilci urejanja prostora, še vedno ostaja, priznava dr. Pavliha. Dodaja,
da MOP poizkuša vplivati na nosilce urejanja prostora, vendar brez večjega uspeha, saj na
žalost pravega dialoga oziroma kooperativnosti ni možno doseči, predvsem z nekaterimi
nosilci urejanja prostora (MKGP, MOP – varstvo okolja…).
Za konec je dr. Pavliha pozdravil takšna srečanja ter izrazil zadovoljstvo, da občine
posredujejo svoje težave oziroma morebitne predloge za rešitev le teh. Ponovno je poudaril
vlogo županov poslancev in možnosti, da se preko le teh bolj odločno in glasno opozori na
probleme OPN. Priznava tudi, da so občine dejansko potisnjene v »drugi plan«. Strinja se s
predlogi za spremembo nekaterih podzakonskih predpisov, zato bodo na direktoratu k tej
problematiki pristopili urgentno.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Komisija za prostor pri SOS se bo s predstavniki Direktorata za prostor pri MOP v
prihodnosti redno sestajala vsaka 2 meseca.
2. Direktorat za prostor bo na 1. naslednjem kolegiju obravnaval možnosti za
spremembo oziroma ustanovitev delovne skupine za spremembo podzakonskih
predpisov še posebej Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (v nadaljevanju »pravilniki«).
3. Člani komisije bodo do naslednjega sestanka s predstavniki MOP pripravili
predloge za spremembo pravilnikov. (SP)
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MLADI ODPIRAMO PROSTOR
V torek, 6. aprila je potekalo 1. regijsko srečanje na temo ʹʹMladi odpiramo prostor. Kje so
priložnosti za mlade.ʹʹ Mladinski svet Ajdovščine je s 16 partnerji ustanovil konzorcij, ki se v
štiriletnem projektu posveča krepitvi lokalnih mladinskih politik, pod sloganom Mladi
odpiramo prostor. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (iz Evropskega socialnega
sklada) ter Ministrstva za šolstvo in šport. Prvo izmed sedmih srečanj je potekalo v Celjskem
mladinskem centru. Osrednji namen srečanja je bil pojasniti novosti na področju
mladinskega dela, mladinske politike, predvsem pa odpreti dialog med predstavniki
mladinskih organizacij ter zaposlenimi na občinski ravni, ki se ukvarjajo z mladinsko
politiko. Udeleženci so imeli priložnost slišati nasvete, kako se uspešno prijaviti na razpise,
kje jih najti, kje pridobiti potrebna sredstva, ne navsezadnje pa tudi razširiti krog poznanstev
ljudi, ki ne samo delajo, temveč tudi živijo za mlade. Potrebno se je zavedati, da so mladi
pomembna skupina družbe, zato vabljeni, da se udeležite enega izmed sledečih regijskih
dogodkov, ki bodo potekali v tem in naslednjem mesecu širom Slovenije. Več informacij
tukaj. Naj opomnimo, da bo naslednji regijski dogodek 23. aprila v Ajdovščini. (AJ)
DODATEK C040
V preteklih tednih so se pojavljala vprašanja glede višine dodatka C040, dodatek za
specializacijo, magisterij ali doktorat, ki velja od 1.1.2010 dalje. Vprašanje se je nanašalo
predvsem v smislu, ali se slednji poviša za 0,2 %. Glede slednjega pojasnjujemo, da je nova
višina dodatka C040 objavljena v Uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
25/10) in znaša: 45,99 eur za specializacijo, 71,54 eur za magisterij, 117,53 eur za doktorat
(dodatek k osnovni plači za obračun). (JT)
KVALITETA GEODETSKIH PODATKOV
Geodetska uprava Republike Slovenije je dne 02.03.2010 prejela dopis občine, s katerim jih le
ta seznanja s težavami pri uporabi geodetskih podatkov (zemljiškega katastra, katastra stavb,
registra prostorskih enot, DOF,..) ter prosi za pojasnila glede neujemanja podatkov kot tudi
glede njihove uporabe. Enak dopis je Geodetski upravi dne 12.3.2010 odstopilo v reševanje
tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Tukaj se nahaja pojasnilo GURS v zvezi s predmetnim
vprašanjem.

5
Tedenske novice SOS / 6.4.‐ 9.4.2010
Št. 14

TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Osnutek Pravilnika o projektu posega v Predloge in mnenja nam do 16.4.2010
okolje, za katerega je treba izvesti presojo posredujte na sasa.kek@skupnostobcin.si
vplivov na okolje.
Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o pravilih cestnega prometa

Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Dopolnjen predlog Zakona o javnih cestah

Predlog Zakona o motornih vozilih:
o
o

Morebitna mnenja posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Predlog zakona
Predlagane spremembe

NAPOVEDNIK DOGODKOV
13.4. / USKLAJEVALNI SESTANEK NA MF – POVPREČNINA 2010/11
Ministrstvo za finance je sklicalo usklajevalni sestanek na temo dogovora o povprečnini za
leto 2010/11, ki bo v torek 13. aprila ob 9.00 uri. Na sestanku bodo predstavljene možne
rešitve danih zahtev občin, ki bi se naj vključile v predlog dogovora. Na sestanek so vabljeni
tudi predstavniki in predstavnice resornih ministrstev. Predstavnice in predstavniki
Skupnosti občin Slovenije, kateri se bodo udeležili sestanka, bodo poročali o sprejetih
sklepih.
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14.4. / DS ZAIZVAJANJE NPVCP
V sredo, 14.4.2010 se bo v prostorih Mestne občine Celje sestala Delovna skupina za izvajanje
Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Osrednja tema srečanja bo delovanje
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter v zvezi s tem povzetimi aktivnostmi v
zadnjih tednih; problematika nevarnih odsekov ter predlog nove cestnoprometne
zakonodaje. Vse potrebne informacije dosegljive na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si .
14. ‐ 16.4. / MEDNARODNI SEMINAR ‐ CONNECTING EU
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na mednarodni seminar za pripravo projektov,
ki spodbujajo aktivno državljanstvo v organizaciji Nacionalne agencije programa Mladi v
akciji v sodelovanju z Informacijsko pisarno programa Evropa za državljane. Seminar je
namenjen razvoju konkretnih projektov sodelovanja med občinskimi upravami in
mladinskimi organizacijami v okviru možnosti, ki jih za mednarodne projekte na tem
področju ponujata programa Mladi v akciji in Evropa za državljane.
K udeležbi na seminarju vabljene občine in njihove partnerske občine iz tujine, vsaka občina
pa za partnerja na seminarju predlaga tudi enega predstavnika mladinske organizacije iz
lokalnega okolja. Na seminarju bi tako sodelovali mednarodni projektni timi, ki bi jih
sestavljala dva predstavnika lokalnih skupnosti (eden iz Slovenije in eden iz tujine) in dva
predstavnika mladinskih organizacij (eden iz Slovenije in eden iz tujine).
Udeležba na seminarju je brezplačna. Rok za prijavo je že potekel, v kolikor pa ste še
zainteresirani za sodelovanje, pa kontaktirajte spodaj navedene osebe.
Več informacij, program seminarja (v slovenskem ter angleškem jeziku) in prijavnica so na
voljo na spletni strani: www.ezd.si, www.skupnostobcin.si in v priponkah zgoraj.
Kontaktne osebe za vprašanja :
‐ Urška Slana na urska.slana@mva.si ali
‐ Brina S. Lipovec na info@ezd.si,
‐ tel.št. :(01) 430 47 47.
PROGRAM (slo)

PROGRAM (eng)

19.4. / SODELOVANJE Z ZAHODNIM BALKANOM
Ministrstvo za okolje in prostor 19. in 20. aprila 2010 v Mariboru organizira transnacionalno
konferenco z naslovom Potenciali za teritorialno sodelovanje z Zahodnim Balkanom.
Konferenca bo odgovorila na vprašanja, kaj so to razvojni potenciali in kako te razvojne
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potenciale izkoristiti. Dodatne informacije o dogodku ter program konference bodo
objavljeni v začetku marca 2010. Več o konferenci si lahko preberete tukaj . (vir: Programi
teritorialnega sodelovanja – novice).
20.4. / KONCESIJSKE DAJATVE DIVJADI IN LOVSTVA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na ponovno poslan poziv Skupnosti
občin Slovenije reagiralo ter sklicalo dolgo pričakovani sestanek na temo koncesijske
dajatve za trajnostno upravljanje z divjadjo. V torek, 20.4.2010 bo tako na MKGP potekalo
srečanje predstavnikov SOS in MKGP. Ker so posamezni zneski koncesijske dajatve
posameznim občinam zelo nizki, bo namen sestanka znotraj zakonodaje poiskati vse
možnosti za rešitev nastale problematike.
21.4. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN HRVAŠKEGA ZDRUŽENJA
V četrtek, 21. aprila 2010 bo potekalo prva skupna seja predsedstva Skupnosti občin
Slovenije in hrvaškega združenja mest – Udruge gradova Hrvatske. Vsebinsko se bo skupna
seja osredotočila na črpanje evropskih sredstev, predvsem v okviru čezmejnega in
teritorialnega sodelovanja. Skupna seja bo v občini Podčetrtek, natančen program srečanja bo
objavljen naknadno.
21.4. / MEDNARODNA DELAVNICA OLAF
Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja, slovenski partner Transparency
International, bo 21. aprila 2010 v City hotelu v Ljubljani organiziralo enodnevno delavnico z
naslovom Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s
sredstvi EU.
Delavnica je namenjena osebam javnega sektorja, ki delujejo na področju črpanja in porabe
strukturnih in kohezijskih skladov EU. Število prostih mest je omejeno na 35 oseb, saj je
namen zagotoviti uspešno intenzivno komunikacijo in kakovostno predstavitev konkretnih
težav na tem področju. Kotizacije za delavnico ni.
Prijavnico in več o vsebini delavnice najdete v priponki. Izpolnjene prijavnice pošljite na
elektronski naslov iva.peternel@integriteta.si.
Vse nadaljnje informacije so na voljo na iva.peternel@integriteta.si ali po telefonu 05 9063
670.
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Vabilo
Prijavnica
22.4. / STROKOVNA EKSKURZIJA V GÜSSING
Spoštovane županje, spoštovani župani,
vabimo vas, da se udeležite strokovne ekskurzije v Güssing (Avstrija), ki bo 22. aprila 2010.
Güssing je z okoliškimi kraji poznan kot primer dobre prakse trajnostne energetske oskrbe.
Ogledali si bomo naprave, ki izkoriščajo biomaso za proizvodnjo plina, toplote in elektrike.
Začetki proizvodnje energije iz obnovljivih domačih goriv v Güssingu segajo v leto 1989,
danes pa regija velja za neodvisno od fosilnih goriv in elektrike, ki energijo tudi izvaža.
Povabilu sta se odzvala tudi priznana strokovnjaka na področju biološke gradnje, ekologije
prostora in energije stavb (Stojan Habjanič in dr. Janez Petek), katera bosta na voljo tudi
vašim individualnim vprašanjem.
Več informacij o strokovni ekskurziji v vabilu in programu ter prijavnici v priponki.
Vljudno vabljeni!
Vabilo, program, prijavnica
23.4. / 2. REGIJSKI DOGODEK: MLADI ODPIRAMO PROSTOR
Mladinski svet Ajdovščine je s 16 partnerji ustanovil konzorcij, ki se v štiriletnem projektu
posveča krepitvi lokalnih mladinskih politik, pod sloganom Mladi odpiramo prostor. Projekt
je sofinanciran s strani Evropske unije (iz Evropskega socialnega sklada) ter Ministrstva za
šolstvo in šport. Prvo izmed srečanj se je zgodilo 6. aprila v Celjskem mladinskem centru.
Drugi regijski dogodek ʹʹMladi odpiramo prostor. Kje so priložnosti za mlade?ʹʹ bo 23. aprila
2010 ob 9.00 uri v Ajdovščini.
Osrednji namen regionalnega dogodka je pojasniti pomembne novosti na področju
mladinskega dela in mladinske politike na nacionalni ravni; predstaviti priložnosti, ki jih
imajo mladi in, ki jih imajo lokalne skupnosti na področju razvoja mladinske dejavnosti;
opredeliti možnosti glede na aktualno stanje v lokalnih skupnosti in predstaviti primere
dobrih praks. Na regionalnem dogodku bo s svojim prispevkom sodelovala tudi Skupnost
občin Slovenije.
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Svojo udeležbo prosimo, da sporočite na rozana.muzica@msa.si oz. na gsm št.: 040 475 677
(Rozana Mužica), dogodki so brezplačni.
Več informacij o dogodku in datumih sledečih regijskih dogodkov tukaj. Natančen program
srečanja v Ajdovščini no objavljen naknadno.
76. SEJA VLADE RS, 08.04.2010
ODVAJANJE ODPADNE VODE IZ MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
smo v slovenski pravni red prenesli del določb evropske o čiščenju komunalne odpadne
vode, ki se nanašajo na ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode iz območij poselitve, z
obremenitvami manjšimi od 2.000 poselitvenih enot.
S spremembo in dopolnitvijo Uredbe se določbe, ki se nanašajo na pridobitev potrdila
izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, uskladijo z
zakonom o graditvi objektov tako, da se obveznost pridobitve potrdila nadomesti z
obveznostjo pridobitve soglasja za priključitev na javno kanalizacijo v skladu s
predpisom,

ki

ureja

graditev

objektov,

oziroma

z

obveznostjo

predložitve

okoljevarstvenega dovoljenja za malo komunalno čistilno napravo v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo. Hkrati se črtajo določbe glede obveznosti na vodovarstvenih območjih in
prispevnih območjih kopalnih voda oziroma območjih kopalnih voda, ki so že zajete v
obveznostih v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji za male komunalne čistilne naprave. (Vir:
Vlada RS)
AKCIJSKI NAČRT ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA JAVNE UPRAVE
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (v
nadaljevanju: AN SREP) in pozvala vse resorne organe, da upoštevajo usmeritve AN SREP
in koncept razvoja AN SREP na podlagi centralnih horizontalnih funkcij in storitev pri
razvoju svojih projektov informatizacije. Hkrati je Vlada RS za nadzor nad izvajanjem in
realizacijo AN SREP ustanovila Svet za informatiko Republike Slovenije v javni upravi in
imenovala člane Projektne koordinacije e‐poslovanja v javni upravi po posameznih resornih
organih za izvajanje AN SREP.
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Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 je dokument, v
katerem so na enem mestu zbrani projekti s področja informatizacije različnih resorjev
državne uprave, ki so načrtovani v obdobju naslednjih petih let. Projekti so prikazani po
prioritetah. Vsak projekt ima okvirno ocenjeno vrednost in časovnico, v kateri je načrtovana
realizacija ter potrebni kadrovski resursi. Skupna ocenjena vrednost projektov v naslednjih
petih letih znaša 268 milijonov evrov, od tega je 22% sredstev predvidenih iz evropskih
virov.
Cilj AN SREP je do l. 2015 doseči najmanj 25 % uporabo centralnih/horizontalnih storitev in
funkcij v sektorskih projektih, kar bistveno prispeva k cilju Strategije razvoja elektronskega
poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP) za uspešnejšo in bolj
učinkovito delovanje javne uprave ter k razvoju skupnih in integriranih storitev med
vsebinskimi področji in ravnmi uprave. Prav tako je cilj AN SREP povečati uporabo storitev
e‐uprave s strani državljanov za 20 % in s strani poslovnih subjektov za 10 % ter izpolniti vse
zahteve pravnega reda EU in smernice za nemoteno delovanje notranjega trga tudi pri
elektronskih storitvah javne uprave.
Celoten Akcijski načrt je dostopen na spletni strani MJU (www.mju.gov.si). (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
4. DNEVI OBČIN IN SREČANJE ŽUPANOV
Minister, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš, se je
udeležil 4. Dnevov Občin in srečanja županov, ki so potekala 8. in 9. aprila 2010 na Otočcu
pod naslovom Občine v letu 2010 na volilnem parketu. Minister je na srečanju predstavil
koncepte in izhodišča za nov sistemski zakon o skladnem regionalnem razvoju, ki ga
pripravlja SVLR. Minister dr. Gjerkeš je poudaril, da je ključna nadgradnja »tradicionalne k
trajnostni regionalni politiki«. S teritorialno koordinacijo sektorskih politik na ravni 12
razvojnih regij se želi doseči njihove sinergije in s tem večjo učinkovitost ter
komplementarnost z razvojnimi odločitvami na nižjih teritorialnih ravneh. Po besedah
ministra koncept novega zakona predvideva različne ukrepe regionalne politike, kot so
sofinanciranje izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov, izvajanje programov
evropskega teritorialnega sodelovanja, ukrepe za krepitev institucij regionalne politike in
dodatne začasne ukrepe za problemska območja, ki bodo časovno omejeni in bodo temeljili
na programskem pristopu. Zakon bo uvedel tudi nov mehanizem pravočasnega odkrivanja
območij, ki zaidejo v razvojne težave, za kar bodo zadolžene razvojne institucije v regiji. Ob
tem pričakuje, da bodo strokovne podlage s tezami za pripravo novega zakona o skladnem
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regionalnem razvoju pripravljene do konca aprila, vladna obravnava pa zaključena v juniju
2010, saj želi predlog zakona vložiti v parlamentarno obravnavo še pred parlamentarnimi
počitnicami. (vir: SVLR)
OGLAS ZA MOJO REKO
Pričel se je nagradni natečaj OGLAS ZA MOJO REKO. Organizatorja Ministrstvo za okolje in
prostor RS ter podjetje Coca‐Cola HBC Slovenija spodbujata razmislek o odgovornosti ljudi
za prihodnost rek. V sklopu natečaja bodo mladi ustvarjali televizijske, radijske in tiskane
oglase, s katerimi bodo osveščali o pomenu ohranjanja rek. Vsa prispela dela bodo na ogled
na spletu po 14. maju 2010. Najboljši oglasi pa bodo javno predstavljeni in nagrajeni na
zaključnem dogodku, 1. junija 2010, na Dan Save. Osveščanje o odgovornosti posameznikov
je ključnega pomena za ohranjanje rek. Ekošola, projekt mednarodnega združenja za
okoljevarstveno izobraževanje, bo aktivno sodelovala tudi pri natečaju Oglas za mojo reko –
sodelujejo pa lahko vse šole, ne glede na to, ali so vključene v mrežo Ekošol. Najboljše oglase
bo izbirala žirija. Prijave za sodelovanje šolskih ekip sprejemajo do 14. aprila na
elektronskem naslovu info@ekosola.si. Rok za oddajo oglasa se izteče 14. maja 2010. Več
informacij o natečaju »OGLAS ZA MOJO REKO« ter razpisnih pogojih in potrebni
dokumentaciji je objavljenih na www.ekosola.si . (vir: MOP, AJ)
NOVA ŠTEVILKA ENOVIC IZ IZRAELA
Izšla je aprilska številka ʺposlovnih eNovic iz Izraelaʺ. eNovice so objavljene na spletni
strani veleposlaništva na naslovu:
http://telaviv.veleposlanistvo.si/fileadmin/user_upload/dkp_46_vta/pdf/2010/2010_03_29_Po
slovne_novice_‐_April_2010.pdf
PRILOŽNOSTI ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO
Predstavništvo slovenskega gospodarstva za Nemčijo ima sedež v Düsseldorfu, Nemčija. V
naslednjih vrsticah zainteresirane na kratko seznanjajo s svojo dejavnostjo. V predstavništvu
sva dva zaposlena in pokrivata celotno Nemčijo. Ob normalni pomoči slovenskim podjetjem,
ki se obračajo na predstavništvo z raznimi vprašanji, so v letošnjem letu razširili našo
dejavnost tudi na oglaševanje razpisov za prihajajoča dela, ki se bodo izvajala v naslednjih 3‐
6 mesecih. Na Izvoznem oknu agencije Japti pod poslovnimi priložnostmi za državo
Nemčijo so objavljeni vsi razpisi in najave razpisov. Pri dosedanjem delu je bilo ugotovljeno,
da se slovenska podjetja premalo ali sploh ne poslužujejo teh informacij. Te informacije so za
slovenska podjetja na razpolago brezplačno. Pod posameznim razpisom ali najavo razpisa je
objavljenih več različnih del, za katera se iščejo ponudbe (zemeljska dela, gradbena dela,
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fasaderska dela, steklarstvo, keramičarstvo, pohištvena oprema, elektroinstalacije in
elektronska oprema, ogrevanje, ...). Vrednosti razpisov se gibljejo od nekaj 100.000 EUR pa
vse do 110 MIO EUR. Morda so slednje informacije koristne za posamezne slovenske občine
o obstoju teh poslovnih priložnosti in da se le‐ti angažirajo pri nadaljnjem informiranju
poslovnih subjektov v lokalnem okolju. (Matjaž Pen, JAPTI)
MEDNARODNE NOVIČKE
SLABA OBVEŠČENOST O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI
Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da večina Evropejk in Evropejcev meni, da ni
dovolj obveščena o biotski raznovrstnosti. Nova raziskava z naslovom „Odnos do biotske
raznovrstnosti“ je razkrila, da le 38 % ljudi pozna pomen strokovnega izraza, 28 % pa jih je za
termin že slišalo, vendar ne pozna njegovega pomena. Večina meni, da je izguba biotske
raznovrstnosti resen problem, vendar misli, da jih njen upad ne bo osebno prizadel; le 17 %
vprašanih priznava, da že čuti njene posledice. Ob vprašanju, kaj najbolj ogroža biotsko
raznovrstnost, je 27 % najprej navedlo onesnaženost, 26 % pa je za to krivilo nesreče, ki jih
povzroči človek. Vprašani so kot glavni razlog za svoj premajhen trud za zaustavitev izgube
biotske raznovrstnosti navajali slabo ozaveščenost glede možnih ukrepov.
Zato je komisija pričela s kampanjo, katere namen kampanje, ki naj bi zajela vso Evropsko
unijo in sovpada z razglasitvijo Združenih narodov, da je leto 2010 mednarodno leto biotske
raznovrstnosti, je poglobiti ozaveščenost o zadevnem problemu s spletno stranjo, video
posnetkom, dejavnostmi obveščanja javnosti, ulično umetnostjo in mediji, tudi socialnimi. Več
na: www.weareallinthistogether.eu Eurobarometer o biotski raznovrstnosti:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
(Vir : obvestila za javnost EU, JV)
EK POZIVA K SOCIALNEMU VKLJUČEVANJU ROMOV
Romske skupnosti, ki so največja etnična manjšina v Evropski uniji, so še vedno deležne
trdovratne diskriminacije in ločevanja. Evropska komisija je pozvala države članice, naj
uporabijo sklade EU za socialno in gospodarsko vključevanje Romov. Omenjeno poročilo
navaja, da je zagotavljanje dostopa do delovnih mest, izobraževanja brez ločevanja,
stanovanj in zdravstvenih storitev ključnega pomena za socialno vključevanje teh skupnosti.
Po ocenah je Romov 10 do 12 milijonov, kar ustreza številu prebivalcev Belgije ali Grčije,
njihovo vključevanje pa je v skupni pristojnosti držav članic in institucij EU. Napredek pri
vključevanju, dosežen v preteklih dveh letih, ocenjuje ločeno poročilo, obe pa bodo
pregledali udeleženci drugega evropskega vrha o Romih, ki bo potekal od 8. do 9. aprila v
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Córdobi v Španiji. Vsprejetem sporočilu Komisija predstavlja ambiciozen srednjeročni
program za odpravo največjih težav pri vključevanju Romov, ki vključuje tudi:
• uporabo sredstev iz strukturnih skladov, vključno z Evropskim socialnim skladom, ki
skupaj pomenijo skoraj polovico proračuna EU, za podporo vključevanju Romov;
• upoštevanje romskih vprašanj na vseh zadevnih področjih politik na nacionalni ravni in na
ravni EU, vse od zaposlovanja do urbanističnega razvoja ter od javnega zdravja do širitve
EU;
• izkoriščanje potenciala romskih skupnosti v podporo vključujoči rasti kot del strategije
Evropa 2020.
(Vir: obvestila za javnost EU, JV)
PROGRAM ESPON 2013
Informativni dan in ʺPartner Caféʺ programa ESPON 2013 se bosta letos odvijala 18. maja
2010 v Bruslju. ESPON je kratica za opazovalno mrežo za preučevanje teritorialnih politik in
kohezijo, financira pa ga Evropski sklad za regionalni razvoj. Na dogodku bodo organizatorji
‐ generalni direktorat za regionalno politiko ‐ 2013 predstavili nove razpise in možnosti
financiranja v okviru programa ESPON. Udeleženci bodo izvedeli več o teh razpisih in
pogojih sodelovanja in imeli možnost postavljati vprašanja, poleg tega pa bo v
popoldanskem času odprta tudi t.i. kavarna, ki bo namenjena iskanju potencialnih projektnih
partnerjev in vzpostavljanju čez nacionalnih projektnih skupin.
Spletna stran programa ESPON, kjer lahko najdete okvirni program dogodka:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday100518.html
Prijave na dogodek zbirajo do 6. maja 2010 do 15h na spletni strani:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/form_infoday100518.html
Za več informacij pišite na naslov: info@espon.eu (AJ)
84. PLENARNO ZASEDANJE
Evropska komisija je pred kratkim sprejela svoj program dela za leto 2010, člani OR pa bodo
plenarnem zasedanju (14. in 15. april 2010) sprejeli prednostne naloge za letos. Na podlagi
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novega ravnovesja v EU, ki ga prinaša Lizbonska pogodba, bodo prispevali k razpravam o
politikah z močnim vplivom na lokalno raven, kot sta reformi skupne kmetijske politike in
kohezijske politike, ter k smernicam EU za prihodnost, zlasti na gospodarskem in okoljskem
področju. OR organizira 13. aprila forum o evropskih makroregijah, ki bo prva priložnost za
povezavo različnih geografskih pojmov, s katerimi se poskuša opredeliti glavne prednostne
projekte EU za skupine regij oziroma držav. Strategija za regijo Baltskega morja je prvi
primer takega pristopa in se že izvaja. Pauliina Haijanen (FI/EPP) je ocenila to strategijo in
pripravila osnutek mnenja, ki bo sprejet 14. aprila. Člani OR bodo 15. aprila po razpravi
sprejeli osnutek mnenja o prihodnosti kohezijske politike, ki ga je pripravil Michael
Schneider (DE/EPP), državni sekretar za zvezne in evropske zadeve dežele Saška‐Anhalt.
Tako bo OR prva evropska institucija z uradnim stališčem o prihodnosti evropskih pomoči
regijam po letu 2013. Za več informacij o dnevnem redu plenarnih zasedanj, mnenjih, ki
bodo sprejeta in tiskovnih konferencah, ki bodo organizirane med tem plenarnim
zasedanjem, kliknite na povezave. Razprave si bo mogoče ogledati v živo na spletnem
naslovu www.cor.europa.eu. (vir: obvestila za javnost OR, AJ, MM)
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