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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO PRITRDILO SOS

Skupnost občin je tako Vlado kot Ministrstvo za šolstvo in šport sedaj že dvakrat pozvala k
spremembi pravilnika o šolskih počitnicah, saj je z združitvijo zimskih počitnic na en teden
za vso Slovenijo, povzročena velika gospodarska škoda.
Ministrstvo za gospodarstvo se je stališču Skupnosti občin pridružilo ter izrazilo mnenje,
da ta odločitev ni bila v prid slovenskemu turizmu. Tudi ministrstvo za gospodarstvo je
MŠŠ poslalo že več dopisov, s katerimi so izpostavili negativne posledice odločitve o
poenotenju zimskih počitnic za slovenski turizem, ki se bodo po njihovem mnenju odražale
v velikem neposrednem izpadu prihodka (10‐15 mio EUR). Temu je po njihovem potrebno
prišteti tudi dolgoročno izgubo domačih gostov zaradi letovanja v tujini, preobremenjenosti
prometnic, večjo gnečo na smučiščih ipd.
Ministrstvo za gospodarstvo je tako kot Skupnost občin ministra Lukšiča pozvalo, da z vso
potrebno skrbnostjo in resnostjo ponovno pretehta svojo odločitev. Prav tako so se
predstavniki obeh ministrstev sestali, dogovorjeno pa je bilo le, da se po izteku zimskih
šolskih počitnic v letu 2011 oceni posledice njihovega poenotenja in da bo minister za šolstvo
in šport na temelju te ocene odločil o morebitni spremembi njihovega razporeda.
Ministrstvo za šolstvo in šport tako prevzema vso odgovornost za posledice ukrepa, ki ga
je sprejelo, Skupnost občin Slovenije pa je za rešitev nastale situacije predlagala:
Skupnost občin Slovenije Ministrstvu za šolstvo in šport predlaga:
1. Jesenske oziroma krompirjeve počitnice naj se prestavijo v zimski čas
2. Zimske počitnice (v februarju) se nato določijo v trajanju dveh tednov, od tega je en
teden določen enotno za vse slovenske občine, v drugem pa so občine razdeljene v
skladu z izbranim kriterijem.
Z ukrepom v drugi točki se zadovolji tako stališču Skupnosti občin in prizadetim
slovenskim občinam ter stališču ministrstva za gospodarstvo na eni strani, na drugi strani pa
se zadovolji stališču Ministrstva za šolstvo in šport ter se omogoči družinam, ki imajo otroke
v šolah v različnih občinah, skupno preživljanje počitnic v enem tednu.
O odzivu ministra Lukšiča vas bomo obvestili. (jt)
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SOS
Z
MINISTRICO
PAVLINIČ
FUNKCIONARJEV ZA LETI 2011/2012

KREBS

O

PLAČAH

IN

PREJEMKIH

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se včeraj, 20.09.2010, s predstavniki javnega
sektorja sestali na delovnem sestanku z ministrico Irmo Pavlinič Krebs, na katerem so bili
osrednja tema ukrepi na področju plač funkcionarjev v letih 2011 in 2012.
Ministrica je uvodoma povedala, da pogajanja za sklenitev aneksa intenzivno tečejo že od
junija 2010, slednji pa kljub temu vse do danes še ni bil sklenjen. Ministrstvo ima velike
težave tudi pri pripravi proračuna 2011 in 2012, saj je državo zaznamovalo veliko
problemov in nepričakovanih situacij. Proračun v letu 2010 tako ni vzdržal, za kar preko 560
milijonov EUR so se zmanjšale investicije.
V skladu z makroekonomsko situacijo v državi, je Ministrstvo za finance naložilo
Ministrstvu za javno upravo, da zmanjša predviden obseg plač funkcionarjev za 200
milijonov evrov. Slednje predstavlja zmanjšanje plač za 11%. Politika plač funkcionarjev je
bila v letu 2009 in 2010 zaradi nujne solidarnosti že deležna znižanja plač. Vlada zasleduje
cilj, da doseže stagnacijo plač, da ohrani regres na ravni iz leta 2010 in ne posega v druge
stroške dela. S strani ministrstva sta bila podana dva možna predloga: uskladitev plač in
nevtralizacija z ohranitvijo mase plač na ravni iz leta 2010, torej odprava in znižanje, kar
poleg že obstoječega 4% znižanja plač funkcionarjev pomeni še dodatno 6,68 % znižanje
plač, ali pa časovni odmik usklajevanja plač na 1. 10. 2012 (zamrznitev posameznikove plače
v letu 2010).
Predlagano s strani ministrice je bilo tudi, da se splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2011
ne izvede. V kolikor pa dejanska rast cen življenjskih potrebščin v RS od decembra 2010 do
decembra 2011 preseže 2%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko
nad 2%. Splošna uskladitev plač za leto 2012 se bo določila v roku iz 5. člena Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, regres pa naj bi tudi za funkcionarje znašal 692 evrov.
Prisotni predstavniki javnega sektorja so na srečanju s strani ministrstva za javno upravo
prejeli tabele, v katerih je vidna simulacija učinkov znižanja plač, izračunana na podlagi
plače za mesec maj 2010. Ministrica je napovedala ponovni sestanek v ponedeljek, 27.9.2010,
na katerem pričakuje, da se prisotni predstavniki do predlaganih ukrepov opredelijo.
Ker je Skupnost občin Slovenije mnenja, da gre za izjemno pomembno tematiko, ob kateri je
bistven enoten pristop in nastop, smo pozvali k oblikovanju skupnega stališča tako
Združenje občin Slovenije kot tudi Združenje mestnih občin Slovenije.
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Stališče SOS je, da se ‐ če res ne gre drugače ‐ ohrani sedanje stanje (odprava zadnje četrtine
nesorazmerja za plače poklicnih županov in podžupanov, vključno z znižanjem plač za 4%,
se časovno zamakne), s čimer bodo tudi funkcionarji delili usodo plač, kot bo veljala za
zaposlene javne uslužbence. Kljub temu želimo opozoriti, da uspeli poskus pravosodja, ki si
je preko odločbe US zagotovil v povprečju višje plače, ʺsolidarnostnoʺ ne bi smeli nositi tudi
drugi funkcionarji ‐ še najmanj na lokalni ravni, saj so slednji marsikje na slabšem, kot npr.
višji uradniki v istih občinah. Uslužbenci lahko po skupnem znesku plače ‐ če imajo seveda
obračunane nadure in dodatek za povečan obseg dela ‐dosežejo višje plače kot jih imajo
direktorji, slednji pa celo višje kot jih imajo župani. (jt)
SOS NA MDDSZ O PRENOSU KADRA Z OBČIN NA CSD

Danes, 21.9.2010, so se na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve sestali
predstavniki Skupnosti občin in Združenja občin glede možnosti prenosa kadra z občin na
centre za socialno delo.
Delovni sestanek je bil namenjen dogovoru o načinu sodelovanja v prihodnjih mesecih, v
zvezi s prenosi zaposlenih iz občin na Centre za socialno delo, v skladu z določili Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je stopil v veljavo s 13.8.2010. Namen zakona je
poenotiti merila in postopke za podeljevanje subvencij in prejemkov posameznika in
družine, ki so se do sedaj podeljevali v okviru različnih institucij. Na pobudo in zahtevo
skupnosti je bilo v zakonu objavljeno tudi določilo, da se zakon prične izvajati s 1.6.2011 in
ne v začetku leta 2011. Ta časovni razkorak bo omogočil preverjanje določil zakona in dobro
pripravo prenosa.
Davor Dominkuš, generalni direktor Direktorata za socialne zadeve MDDSZ, je predstavil
podatke, prejete s strani občin (odgovorilo jih je 198), v skladu s katerimi, bi naj iz občin na
centre prešlo 130 zaposlenih. Ministrstvo se zaveda, da je prenos uslužbencev postopkovno
naporen ter da bo potrebno preveriti številne možnosti, s ciljem omogočiti javnim
uslužbencem, da se odločijo v skladu z lastnimi interesi, možnostmi in pričakovanji. S strani
predstavnikov centrov za socialno delo je bil izražen nov razmislek o načinu dela znotraj in
med centri za socialno delo, prav tako pa tudi razmislek za boljšo dostopnost storitev
občankam in občanom, kar bi lahko dosegli z večjo fleksibilnostjo v organizaciji Centrov za
socialno delo.
Največ vprašanj na sestanku je bilo povezanih z zagotavljanjem enakih pravic tistim javnim
uslužbencem, katerih delovno mesto se prenaša na Centre za socialno delo. Predstavnica
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centrov je tako povedala, da se nazivi zaposlenih na socialnem področju sicer razlikujejo od
tistih na področju občinske uprave, intenca vseh pa je, da se zaposleni prestavijo na
primerljivo delovno mesto in naziv. Danes prisotni so se dogovorili, da se bo ustanovila
posebna delovna skupina predstavnikov obeh asociacij, ki bo preverjala vse korake,
potrebne za implementacijo zakona, kakor tudi, da bo v kratkem organiziran delovni posvet,
kjer bo predstavljen zakon in terminski plan prenosov. V načrtu je, da se do konca novembra
sklenejo okvirni dogovori za prenos zaposlenih iz občin na Centre za socialno delo.
V zvezi s slednjim je možnih več scenarijev. Po prvem se prenesejo vsi zaposleni, ki delajo
na dotičnih postopkih, po drugem se jih prenese le nekaj, po tretjem možnem pa se ne
prenese nobenega. Vsak scenarij ima konkretne finančne posledice, ki bodo ključne pri
odločanju o določanju, kateri scenarij bo občinam sprejemljiv.
Ob zaključku sestanka so predstavniki Skupnosti občin odprli tudi vprašanje baz podatkov,
potrebnih za izvajanje zakona. S strani predstavnikov ministrstva je bilo povedano, da se na
tem intenzivno dela, da so še težave s pridobivanjem podatkov s strani GURS (davek na
nepremičnine), ministrstvo pa je odločeno, da v primeru, da vsi podatki ne bodo dostopni
do uveljavitve zakona, uveljavitev zakona prestavi. Zavedajo se namreč, da brez ustreznih
podatkov ni mogoče stopiti v implementacijo zakona.
O implementaciji zakona vas bomo redno obveščali, kontaktna oseba na Skupnosti občin
Slovenije pa je generalna sekretarka, ga. Jasmina Vidmar. (jv)
STALIŠČA

O

UVEDBI

BREZPLAČNEGA

ČLANSTVA

V

KNJIŽNICAH

POSREDOVANA MINISTRSTVU

V tem tednu je SOS posredoval Ministrstvu za kulturo pripombe in stališča občin članic k
analizi stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice.
Glede na odzive, ki so jih prejele nekatere občine, večina direktorjev knjižnic nasprotuje
ukinitvi članarin, tako tudi v večini lokalnih skupnosti predvidevajo, da bi v tem primeru
nastopila težava pri pokrivanju materialnih stroškov in nakupu gradiva. Po podatkih, ki
smo jih prejeli, veliko knjižnic določenih kategorijam uporabnikov nudi bodisi brezplačno
članstvo bodisi popust. Ukrep, ki se predlaga z ukinitvijo članarine bi knjižnicam odnesel
okoli 1,2 milijona EUR, nadoknaditi pa bi jih verjetno morale občine v okviru svojih
proračunov. Slednjemu nedvomno nasprotujemo. Višino nadomestil za včlanitev v splošno
knjižnico je po mnenju mnogih potrebno poenotiti. Potrebno bi bilo spremeniti Uredbo o
osnovnih storitvah knjižnic, kjer se opredeli višina nadomestila za včlanitev v knjižnico.
5
Tedenske novice SOS / 20.9 – 24.9.2010
Št. 32

Prav tako je pomembno dejstvo, da je članarina simboličen element pripadnosti knjižnici in
pomeni odgovornost uporabnikov, zato smo mnenja,da bi članarino veljalo ohraniti. (jt)
DRŽAVNEMU ZBORU POSREDOVANE PRIPOMBE NA ZAKON O VOZNIKIH

Državnemu zboru RS smo posredujemo vaša stališča k predlogu Zakona o voznikih
(predvsem k 5. in 6. členu predloga) ter člane DZ RS pozvali k udeležbi na problemsko
okroglo mizo Skupnost občin Slovenije, ko bo potekala v četrtek, 30.09.2010 s pričetkom ob
13.00 uri, v prostorih Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana. (jt)
SOS POSREDOVAL MNENJE NA PREDLOG STRATEGIJE
JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010‐2015 NA MJU

IZOBRAŽEVANJA

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovala mnenje o Strategiji
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010‐2015.
Predlog strategije smo načeloma podprli in podali nekatere dodatne predloge. (sp)
VNOS PODATKOV V APLIKACIJO LV 2010 IN NAPAKE KANDIDATUR

Z Ministrstva za javno upravo so sporočili, da so ob pregledu aplikacije za lokalne volitve
2010 ugotovili, da v aplikacijo ni vnesenih nobenih podatkov, ali pa so ti v skladu s prakso
po drugih občinah, izredno pomanjkljivi. Če imate kakršnekoli tehnične težave, prosijo, da
jih o tem obvestite, da vam nudijo vso potrebno pomoč. Glede na to, da se v skladu z 61.
členom Zakona o volitvah v državni zbor seznami potrjenih list kandidatov objavijo v
medijih najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja, bodo tudi podatki, ki bodo vneseni v
aplikacijo, objavljeni s tem datumom. Tako so nekateri mediji v zvezi z objavo kandidatur na
spletni strani volitve.gov.si/lv2010/ že izrazili veliko zanimanja.
Prav tako so sporočili, da so ponovno naročili izpis napak vnosov v aplikacijo za LV 2010.
Izvajalec je sestavil seznam najpogostejših napak, in priponko, iz katere so razvidne vse
napake, ki so bile zaznane v evidenci.
NAPAKE KANDIDATUR.
Prosijo, da napake pregledate in jih odpravite. Kar se tiče napak v zvezi s kvotami, so samo
informativne in jih ni treba odpravljati, če veste, da so podatki pravilni.
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O EMISIJI
SNOVI PRI
NAPRAV

ODVAJANJU

ODPADNE

VODE

IZ

KOMUNALNIH

ČISTILNIH

TUKAJ vam posredujemo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
Prosimo,

da

nam

vaše

pripombe

in

predloge

pošljete

na

naslov

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.10.2010.
PREDLOG ZAKONA
RAZPRAVI

O

NEGOSPODARSKIH

JAVNIH

SLUŽBAH

V

JAVNI

V javni razpravi je predlog Zakona o negospodarskih javnih službah. Vsebino predloga
bodo na delovnem sestanku 1.10.2010 s pričetkom bo 10.00 uri obravnavale tudi komisija za
zakonodajna vprašanja, komisija za kulturo in delovna skupina za vrtce SOS.
Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. V
kolikor ste zainteresirani za sodelovanje na samem sestanku pa ste seveda po predhodni
prijavi (zaradi morebitne prostorske stiske) vljudno vabljeni.
OSNUTEK

PRAVILNIKA

O

OCENJEVANJU

IN

OBVEŠČANJU

JAVNOSTI

O

KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na spletni strani MOP smo zasledili objavo Osnutka pravilnika o ocenjevanju in obveščanju
javnosti o kakovosti zunanjega zraka.
‐ Osnutek pravilnika.
‐ Priloga.
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 7.10.2010 na e‐naslov:
sasa.kek@skupnostobcin.si.
OSNUTEK UREDBE O PREPREČEVANJU IN ZMANJŠEVANJU EMISIJ DELCEV IZ
GRADBIŠČ
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Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o preprečevanju in
zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ki jo lahko najdete TUKAJ.
Vljudno vas vabimo k oddaji stališč in pripomb, ki nam jih lahko posredujete do 14.
Oktobra 2010 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2007‐2013

Posredujemo vam Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007‐2013 ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Vsebina slednje se nanaša na izvajanje programa Leader, zato vas
vljudno pozivamo k posredovanju stališč, pripomb in predlogov na naslov
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Predlog uredbe.

Predloge in mnenja še zbiramo za:

PREDLOG UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH

OKOLJA

V vladni proceduri je Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih. Glede na to, da gre za predpis, ki določa višino
okoljske dajatve, ki v primeru odlaganja na odlagališčih namenjenih za izvajanje obvezne
občinske javne službe, pripada občinam, vas prosimo, da si na spodnji povezavi pogledate
predlog uredbe z vsemi prilogami.
Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih.
Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete čim prej.
PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
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V javni razpravi je Predlog zakona o negospodarskih javnih službah.
Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG
STRATEGIJE
IZOBRAŽEVANJA,
USPOSABLJANJA
IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010‐2015

IN

V medresorskem usklajevanju je Predlog strategije izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010‐2015.
Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG

ZAKONA

O

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

O

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

V javni razpravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih.
Vljudno vas prosimo, da so do vsebine danega predloga opredelite do 1.10.2010, vaše
pripombe in stališča pa posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN
POSTOPKU ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS

Posredujemo vam Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pogojih, merilih in
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij.
Ker je predlog pravilnika v obravnavi v Državnem zboru, vas vljudno prosimo, če se do
vsebine slednjega opredelite na jasmina@skupnostobcin.si.
PREDLOG ZAKONA O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU RS

V delu Vlade RS je predlog Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije ‐
prva obravnava:
‐ Novo gradivo/1
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‐ Novo gradivo/2
‐ Pripombe ministrstev
V kolikor imate kakšne pripombe in predloge vas vabimo, da nam jih posredujete na
info@skupnostobcin.si.
PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH
VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

V delu Vlade RS je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju:
‐ Predlog uredbe
Morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete na info@skupnostobcin.si.
IZHODIŠČA RS ZA RAZPRAVO O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI EU PO 2013

V delu Vlade RS je Novo gradivo št. 1 ‐ Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski
politiki EU po 2013.
Pripombe in predloge nam posredujte na info@skupnostobcin.si.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
27.09 / 2. USKLAJEVALNI SESTANEK O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN
DRUGIH PREJEMKOV FUNKCIONARJEV

2. usklajevalni sestanek v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih prejemkov
funkcionarjev v letih 2011 in 2012, bo potekal v ponedeljek, 27. septembra 2010, ob 10. uri v
Veliki dvorani na Gregorčičevi 27 v Ljubljani. Sestanka se bodo udeležili predstavniki
Skupnosti občin Slovenije. O dogovorjenem na sestanku vas bomo sprotno obveščali.
28.9 / POSVET SOS: PRIPRAVE NA KONSTITUTIVNO SEJO IN PRIČETEK DELA
OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČIN V NOVEM MANDATU
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Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na delovni posvet z naslovom ʺpriprave na
konstitutivno sejo in pričetek dela občinskega sveta in drugih organov občin v novem
mandatuʺ.
Delovni posvet je namenjen županom/županjam in zaposlenim v občinskih upravah, ki
boste pripravljali konstitutivno sejo občinskega sveta in sodelovali pri organizaciji dela
občinskega sveta v novem mandatu (direktorji občinskih uprav, sekretarji delovnih teles
idr). Na delovnem posvetu bo za kvalitetno predavanje poskrbela Neža Vodušek, sekretarka
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Delovni posvet bo organiziran v torek, 28.9.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v hotelu Epicenter
v Postojni, Kozarje 10.
VABILO.

PRIJAVNICA.

29.9. / 18. SEJA PREDSEDSTVA SOS

Sporočamo vam, da bo zadnja ‐ 18. seja Predsedstva SOS, potekala dne 29.09.2010, v viteški
dvorani mariborskega gradu, v Mariboru. Prosimo, da si vzamete čas in se zadnje seje
predsedstva v tem mandatu zanesljivo udeležite, saj nam boste le tako omogočili, da se vam
za vaš trud in prispevek tudi osebno zahvalimo.
29.09. / JAVNA RAZPRAVA IN SOOČENJE O ZAKONU O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

V okviru javne razprave in soočenja o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih, vas vabimo, da se 29.9.2010 ob 18.00 udeležite sestanka, ki bo
potekal v Domu kulture v Ljutomeru.
Vabilo se nahaja TUKAJ.
30.9. / OKROGLA MIZA O PROMETNI (NE)VZGOJI

Skupnost občin Slovenije vas, v sklopu predloga Zakona o voznikih, ki je v državno zborski
proceduri, vljudno vabi na problemsko okroglo mizo z naslovom: »Prometna preventiva
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prepuščena dobri volji posameznikov?«, ki bo v četrtek, 30.09.2010 ob 13.00 uri. Okrogla
miza bo potekala v prostorih Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.
Problemska okrogla miza bo namenjena naslednjim temam:
‐ predstavitev problematike prometne preventive
‐ predlog Zakona o voznikih
‐ razprava
Kot sogovorniki so sodelovanje na problemski okrogli mizi zagotovili:
‐ Dušan Vučko, generalni direktor Direktorata za upravne notranje zadeve Ministrstva za
notranje zadeve
‐ Boris Černilec, generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Ministrstva za
šolstvo in šport
‐ mag. Marija Urank, sekretarka iz Sektorja za osnovno šolstvo Ministrstva za šolstvo in
šport
‐ Predstavnik republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
‐ Tatjana Kocijančič, Skupnost občin Slovenije
Vljudno vabljeni k izmenjavi medsebojnih stališč. Problemska okrogla
BREZPLAČNA. Vljudno prosimo za predhodno potrditev udeležbe:
PRIJAVNICA.

miza je

VABILO.

01.10. / SKUPNO DELOVNO SREČANJE KOMISIJE ZA ZAKONODAJNA
PRAVNA VPRAŠANJA, KOMISIJE ZA KULTURO IN DS ZA VRTCE

IN

Skupno delovno srečanje Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja, Komisije za kulturo
in Delovne skupine za vrtce Skupnosti občin, bo potekalo v petek, 1.10.2010 v prostorih
Mestne občine Velenje s pričetkom ob 10.00 uri.
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V obravnavi je predlog Zakona o negospodarskih javnih službah, do katerega se je
potrebno opredeliti ter zavzeti stališča.
Vljudno vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite na metka@skupnostobcin.si, najkasneje do
četrtka, 30.9.2010.
VABILO.
5.10. / POSVET: PRIPRAVE NA KONSTITUTIVNO SEJO IN PRIČETEK DELA OS IN
DRUGIH ORGANOV OBČIN V NOVEM MANDATU

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na delovni posvet z naslovom ʺPriprave na
konstitutivno sejo in pričetek dela občinskega sveta in drugih organov občin v novem
mandatuʺ.
Delovni posvet je namenjen županom/županjam in zaposlenim v občinskih upravah, ki
boste pripravljali konstitutivno sejo občinskega sveta in sodelovali pri organizaciji dela
občinskega sveta v novem mandatu (direktorji občinskih uprav, sekretarji delovnih teles
idr.).
Na delovnem posvetu bo za kvalitetno predavanje poskrbela Neža Vodušek, sekretarka
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Delovni posvet bo organiziran v torek, 5.10.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru (predavalnica v kletnih prostorih; možnost
parkiranja: garažna hiša City, Kolosej, parkirna mesta na Lentu).
VABILO.

PRIJAVNICA.

05.10. / DELOVNI SESTANEK Z MOP

Skupnost občin Slovenije organizira delovni sestanek občin s predstavniki MOP glede
dveh aktualnih problematik in sicer obremenjevanje okolja s hrupom iz zvočnih naprav
(prireditve) in svetlobnim onesnaževanjem. Z ozirom, da je v javni obravnavi tudi Uredba
o kakovosti zunanjega zraka, smo zaprosili ministrstvo za predstavitev uredbe ter možnost
razprave.
Predlog dnevnega reda:
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1. Hrup in prireditve (Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup)
2. Svetlobno onesnaževanje (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja)
3. Predstavitev Osnutka Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
4. Razno
S strani MOP se bodo sestanka udeležili Jasmina Karba, Katarina Celič in Boštjan Paradiž.
Delovni sestanek bo 5. oktobra 2010 med 10. in 13. uro, v klubu 15 na ljubljanskem
Magistratu, Mestni trg 1 v Ljubljani.
Vljudno vas prosimo tudi za stališča k uredbi o svetlobnem onesnaževanju, do četrtka, 30.
septembra na e‐naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si in pripombam k uredbam, ob izvajanju
katerih se pojavljajo težave.
VABILO.
13.10. / 5. SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO

5. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo bo potekal v sredo, 13. oktobra 2010 ob
10.00 uri v sejni sobi prostorih Mestne občine Novo Mesto, na naslovu Seidlova 1, 8000
Novo Mesto.

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

AKTUALNI RAZPISI °
2.

JAVNI

RAZPIS

V

OKVIRU

OPERATIVNEGA

PROGRAMA

MADŽARSKA 2007‐2013

Predmet poziva:
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SLOVENIJA‐

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:
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;
• 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.
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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.
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 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,
• ekomuzeji,
• prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,
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•

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.
2.

JR

ZA

PRIDOBITEV

SREDSTEV

–

ESRR,

2.

RAZVOJNA

PRIORITETA:

GOSPODARSKO‐RAZVOJNA INFRASTRUKTURA, PREDNOSTNA USMERITEV:
2.2. INFORMACIJSKA DRUŽBA, PROJEKT GRADNJA, UPRAVLJANJE IN
VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ V LOKALNI SKUPNOSTI

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
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.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
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oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški so: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev slovenske
udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo. Rok
za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure. Več
info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU OP SLOVENIJA‐AVSTRIJA
2007−2013 – 2. ROK

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
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Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove, …
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki. Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
JAVNI

POZIV

ZA

PREDLOŽITEV

VLOG

ZA

SOFINANCIRANJE

OPERACIJ

»REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ
REGIJ« OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH
POTENCIALOV 2007‐2013 ZA OBDOBJE 2010‐2012

Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo,
določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo
javnega poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
• so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;
• so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
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Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev. Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in
28.1.2011. Več info TUKAJ.
PROGRAM KULTURA 2007‐2013

Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1:
Podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn.
50‐60 % upravičenih stroškov.
Sklop 2:
Podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega proračuna).
80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3:
Podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in raziskave
o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega proračuna).
60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
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Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013. Rok za oddajo in ostale informacije: v
Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen na TUKAJ.
DRUGI

JAVNI

RAZPIS

ZA

DODELJEVANJE

SREDSTEV

ZA

FINANCIRANJE

PROJEKTOV LOKALNE IN REGIONALNE JAVNE INFRASTRUKTURE

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
področje vodooskrbe,
področje cestnega omrežja,
podjetništvo,
okolje in prostor,
komunalna infrastruktura,
področje šolstva,
področje zdravstva,
področje socialnega varstva,
področje športa in kulture
trajnostna raba energije.
Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor‐jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor‐jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR. Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info
TUKAJ.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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27.09 / OKROGLA MIZA CNVOS‐VKLJUČEVANJE MLADIH MIGRANTOV

CNVOS v okviru festivala nevladnih organizacij LUPA organizira dogodek, namenjen
ozaveščanju o problemih, s katerimi se mladi migranti srečujejo v različnih življenjskih
situacijah. Okrogla miza z delavnico, ki bo 27.9.2010 od 13.00 ‐ 17.30 v Kinu Šiška v
Ljubljani, bo tekla pod naslovom ʺVključevanje mladih migrantovʺ. Vašo udeležbo lahko
potrdite na: 01 542 14 22 oz tina@cnvos.si.
29.09. / DELAVNICA MOP ‐ SKRBIMO ZA POREČJE ZGORNJE SAVE

Ministrstvo za okolje in prostor vabi interesente na delavnico »Skrbimo za porečje
srednje Save«, ki bo v sredo, 29. septembra 2010, od 9.30 do 14.00, v Delavskem domu
Trbovlje, Trg svobode 11a, Trbovlje. (Parkiranje v tretji etaži garažne hiše nad trgovino Spar).
Skupaj boste lahko oblikovali najboljši možni načrt upravljanja voda in prispevali k
njihovemu dobremu stanju do leta 2015. Več informacij na www.skrbimozavode.si, kjer so
na voljo strokovne podlage. Delavnica bo razdeljena na dva dela: predstavitve in
oblikovanje ukrepov. V okviru predstavitev bodo gostje spregovorili o lokalnih primerih
dobrih praks in izpostavili najbolj pomembne teme v porečju srednje Save. Ukrepe pa boste
skupaj oblikovali po prednostih, jih natančno opredelili ter iskali možnosti za sodelovanja
pri izvajanju.
Udeležbo lahko potrdite na skrbimozavode@gov.si ali na številko 041 390 229.
30.9 / ZNANSTVENI SESTANEK: PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE

V organizaciji Mednarodnega centra za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru, podjetja Limnos d.o.o za aplikativno ekologijo in Agencije za raziskovalno
dejavnost RS in Dravskih elektrarn Maribor bo potekal znanstven sestanek na tematiko
prilagajanja na podnebne spremembe v pokrajinah.
S ciljem, da se zberejo in oblikujejo konkretni ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe
za uporabo na lokalni in regionalni ravni, vas vabimo na znanstveni sestanek, ki bo potekal
30. septembra (četrtek) v prostorih občine Poljčane (Bistriška c. 65), s pričetkom ob 9.00 in
bo predvidoma trajal do 17. ure.Več o prireditvi in poteku lahko preberete TUKAJ.
04. 10 / SVETOVNI DAN HABITATA
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Obveščamo vas, da bo praznovanje Svetovnega dne Habitata, potekalo v ponedeljek 4.
oktobra 2010 pod sloganom ʺBoljše mesto, boljše življenjeʺ. Vljudno vas vabimo, da sporočite
vaše izobraževalno‐ozaveščevalne in promocijske aktivnosti, ki jih boste morebiti
organizirali ob tem dnevu, dnevu posvečenemu mestom in naseljem.
Ministrstvo bo vse prijavljene dogodke združilo pod skupno okrilje praznovanja. (Vir:
Ministrstvo za okolje in prostor)
Več o svetovnem dnevu habitata lahko preberete TUKAJ.
07.10. / FUNKCIONALNI
SREDOZEMSKIH REGIJ

TOKOVI

INOVATIVNOSTI

IN

RAZVOJNI

OBETI

V imenu projektnih partnerjev projekta In.FLOW.ence vas vljudno vabimo na otvoritveno
konferenco Funkcionalni tokovi inovativnosti in razvojni obeti sredozemskih regij, ki jo
med 7. in 8. oktobrom 2010 gosti Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Mednarodni
projekt In.FLOW.ence poteka v okviru evropskega programa MED, v katerega je vključeno
celotno območje Republike Slovenije, in je sofinanciran s strani Evropske komisije.
Kratka predstavitev projekta in prijavnica.
Aktualni program konference bo dostopen na spletni strani www.inflowence.eu od 15.
septembra 2010 dalje. Uradni jezik konference je angleščina. Udeležba na konferenci je
brezplačna, obvezna pa je prijava z oddajo prijavnega obrazca do zapolnitve mest.
Za dodatne informacije in prijave se prosimo obračajte na naslov inflowence@uirs.si ali
tajništvo Urbanističnega inštituta na telefon 01 420 13 10.
12.10. / VELIKI INFORMATIVNI DOGODEK SVLR

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko tudi letos organizira t.i. veliki
informativni dogodek, v okviru katerega bo predstavljeno izvajanje Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013.
Letošnji dogodek bo potekal v torek, 12. oktobra 2010, s pričetkom ob 9.00 v hotelu
Malovec (Divača).
Vabilo s prijavnico.
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12.10. / MEDNARODNI POSVET‐KONCEPT OD ZIBELKE DO ZIBELKE ZA 3.
INDUSTRIJSKO REVOLUCIJO

Mednarodni posvet Koncept od zibelke do zibelke za 3. industrijsko revolucijo, ki bo
organiziran v okviru projekta C2CN, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG IVC, bo potekal v torek, 12. oktobra
2010, ob 13. uri, v dvorani A, 1. nadstropje Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13,
Ljubljana.
Svoje dragocene izkušnje pri prenosu najnaprednejših razvojnih konceptov in praks bodo
predstavili domači in tuji gosti. Udeleženci se boste seznanili z osnovnimi načeli koncepta
Od zibelke do zibelke, s projektoma Vzpostavitev mreže Od zibelke do zibelke (C2CN) in
SEE ‐ Sharing Experience ter s primeri dobrih praks v industriji in oblikovanju. Ob udeležbi
na dogodku se vam lahko utrne ideja, kako nove razvojne koncepte vključite v svoje
delovanje tudi vi, in postanete med prvimi v Sloveniji, ki sledijo tretji industrijski revoluciji,
pripomorete pri prenosu najbolj naprednih razvojnih konceptov in praks ter prispevate h
trajnostnemu razvoju v naši državi.
Kotizacije za posvet ni. TUKAJ se nahajata vabilo in program posveta. Prosimo vas, da svojo
udeležbo
potrdite
do
7.
oktobra
preko
spletne
povezave:http://www.gzs.si/slo/storitve/varstvo_okolja/51447.
18. IN 19. 11 / POSVET GZS ‐ POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vas vljudno vabimo na 21. posvet »Poslovanje z
nepremičninami«, ki bo potekal 18. in 19 novembra 2010 v Portorožu.
Na posvetu se boste lahko seznanili z novim nacionalnim stanovanjskim programom, z
davkom na nepremičnine, Zakonom o zemljiški knjigi in Zakonom o nepremičninskem
posredovanju. Brošurica z vabilom in programom je na voljo na spletni strani:
www.posvetnepremicnine.si.
Ker je Skupnost občin Slovenije pri pripravi dogodka sodelovala kot soorganizator, imajo vsi
naši člani SOS pravico do dodatnega 5% popusta na kotizacijo, posebej pa bi vas še opozorili
na 10% popust, ki ga lahko koristite, če se na posvet prijavite in vplačate kotizacijo do
30.9.2010. Enodnevna kotizacija znaša 190 Eur + DDV, dvodnevna kotizacija s svečano
večerjo pa 320 Eur + DDV.
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NOVIČKE DRUGIH
SPLETNI OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠKODE V PRIMERU POPLAV

Inštitut za vodarstvo je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pripravil spletni obrazec za
prijavo škode v primeru poplav. Preko spletne strani lahko občani elektronsko poročajo, kje
ter v kakšnem obsegu je škoda nastala. Tako ne obremenjujejo telefonskih linij, hkrati pa
poročajo poleg kontaktnih podatkov tudi podatke o višini vode ter do tri fotografije.
Spletni obrazec je zasnovan kot splošen poročevalski obrazec in deluje po celi Sloveniji, saj
se podatki verificirajo glede na register prostorskih enot, možne pa so tudi dodatne
prilagoditve glede na specifične zahteve občine. Poročevalski sistem je že v operativni rabi
in zato je možno tudi neposredno aktiviranje za vsako občino.
Ker menimo, da bi, upoštevaje trenutne okoliščine, te informacije utegnile prinesti koristi
slovenskim občinam in njihovim občanom, vam tukaj posredujemo Ponudbo za storitev
elektronskega poročanja oškodovancev v poplavah.
99. SEJA VLADE, 23.09.2010
SPREMEMBE ZAKONA O PREKRŠKIH

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. S
spremembami želi vlada izboljšanje učinkovitost dela prekrškovnih organov in sodišč ter
odpraviti v praksi ugotovljene pomanjkljivosti sedanje ureditve.
S predlaganim zakonom se omogoča izrek stranske sankcije izločitve iz postopkov javnega
naročanja. Ta stranska sankcija je že urejena v dveh zakonih na področju javnega naročanja –
Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev. Stranska sankcija naj bi se, poleg globe,
izrekla v primerih, če se v postopku o prekršku ugotovi, da je ponudnik v postopku javnega
naročanja vedoma predložil neresnično dokazilo ali dal neresnično izjavo. Sankcija bi se
izrekla v trajanju 3 oziroma 5 let od pravnomočnosti odločbe o prekršku glede na to, ali je
predmet javnega naročila blago ali storitev (3 leta) ali gradnja (5 let). Te postopke o prekršku
bo vodilo Okrajno sodišče v Ljubljani (izključna pristojnost) in ne več Državna revizijska
komisija. Pogoje za izrek te sankcije bo torej presojalo sodišče, ki bo sankcijo izreklo in tudi
odmerilo.
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Prenavljajo se podlage in oblike odgovornosti za prekršek pravnih oseb, podjetnikov in
zasebnikov ter njihovih odgovornih oseb. Temelj za odgovornost pravne osebe je po
predlogu zakona, da je bil prekršek storjen v imenu, na račun ali v korist pravne osebe oz. z
njenimi sredstvi ‐ torej, da ga organ ali oseba pri kršitelju (storilec) ni storila v svojo korist,
čeprav morda med opravljanjem nalog pri pravni osebi. Zato so izrecno izključeni primeri
odgovornosti, če pravna oseba (ali drug subjekt) dokaže, da je bil prekršek storjen z
namenom škodovanja pravni osebi, ali z zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere
storilec opravlja delo ali storitev za pravno osebo ali s kršenjem navodil ali pravil pravne
osebe, ki je v okviru dolžnega nadzorstva pravočasno izvedla vse ukrepe, potrebne za
preprečitev prekrška. Storitev prekrška pravne osebe (in podjetnikov ter zasebnikov) je po
predlaganem besedilu neposredno povezana z dejanjem oziroma opustitvijo njenega
vodstvenega ali nadzornega organa ali druge pooblaščene osebe, kar je hkrati tudi navezna
okoliščina za ugotovitev položaja odgovorne osebe.
Tako naj bi veljala ureditev, po kateri za prekršek (če je tako določeno v predpisu) načeloma
lahko odgovarja tako neposredni storilec kot pooblaščena oseba, poleg njega pa oseba
odgovorna za opuščeno dolžno nadzorstvo kot tudi pravna oseba. Vedno ni mogoče
ugotoviti dejanskega storilca prekrška, ali ta iz upoštevnih razlogov ni odgovoren, zato je v
predlogu zakona posebej določeno, da pravna oseba odgovarja za prekršek tudi, če njen
organ ali pooblaščena oseba opusti dolžno nadzorstvo, s katerim bi lahko preprečila
prekršek. Ta razlog je tudi v dosedanji praksi prevladoval kot podlaga za odgovornost
pravne in odgovorne osebe.
S spremembami zakona se določa tudi jasnejša vloga upravičencev do vložitve pritožbe ter
določajo razlogi za vložitev pritožbe, kakor tudi sam postopek v zvezi s pritožbo. S
predlogom zakona se odločanje o pritožbah zoper sklepe o pridržanju in sklepe o začasnem
odvzemu dokumentov oziroma listin zaradi zavarovanja izvršitve prenaša na okrajna
sodišča.
V okviru celovite prenove cestnoprometne zakonodaje (predlagani novi zakoni o voznikih,
pravilih cestnega prometa, cestah in vozilih) se predlaga strožje sankcioniranje povratnikov v
okviru prepovedi vožnje motornega vozila, uvedba novega ukrepa začasnega odvzema
vozniškega dovoljenja zaradi storjenih najhujših prekrškov ter možnost pogojne odložitve
izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in določa pristojnost domicilnega
sodišča za odločanje o tej stranski sankciji. Določa se prednostno in hitro obravnavanje
prekrškov povezanih z začasnim odvzemom vozniškega dovoljenja ali zasegom motornega
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vozila.
Bistvena sprememba oziroma dopolnitev zakona je, da lahko prekrškovni organ na kraju
storitve prekrška nevarne voznike z začasnim odvzemom vozniškega dovoljenja takoj izloči
iz prometa. Gre za primere storitev najhujših prekrškov, kot so hude prekoračitve hitrosti,
vožnja v nasprotno smer in vožnja pod vplivom alkohola (nad določeno koncentracijo
alkohola v organizmu), prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Začasno odvzeto
vozniško dovoljenje potem prekrškovni organ skupaj z obdolžilnim predlogom pošlje v
dokončno odločitev pristojnemu sodišču po kraju storitve prekrška. O začasnem odvzemu
vozniškega dovoljenja dokončno odloči sodišče, in sicer tak začasen odvzem vozniškega
dovoljenja traja do pravnomočnosti odločitve o zadevi. Dosedanja ureditev, sicer v Zakonu o
varnosti cestnega prometa, je določala začasen odvzem vozniškega dovoljenja le za največ 24
ur, nato pa se je odvzeto vozniško dovoljenje vrnilo. Začasno odvzeto vozniško dovoljenje se
bo storilcu prekrška lahko vrnilo pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku, če
bo predlogu za predčasno vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja priložil potrdilo
o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, in če bo sodišče ocenilo, da začasen
odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa.
Druga bistvena sprememba pa je vezana na storilce povratnike, to so tisti storilci, ki so storili
prekršek po tem, ko so že bili pravnomočno spoznani za odgovorne za hujši prekršek po
zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa. Sodišče jim bo sedaj lahko izreklo stransko
sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila za daljše obdobje in sicer od treh mesecev do
dveh let. Po dosedanji ureditvi je sodišče lahko izreklo to stransko sankcijo v trajanju enega
meseca do enega leta. Strožje sankcioniranje je predvideno za povratnike, ne pa za ostale
storilce prekrškov, ki niso povratniki.(Vir: Vlada RS)
VLADA ZAVRNILA PREDLOG NOVELE ZPCP‐2C

Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP‐2C) ‐ prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru RS
predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom, in ga poslala Državnemu
zboru RS.
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bi
podaljševale linije sedanjega mestnega prometa v sosednje občine in tako vzpostavljale
dolge linije primestnega prometa, so po mnenju vlade v popolnem nasprotju s temeljnim
konceptom urejanja javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu. Skladno s
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koncesijsko ureditvijo je bila namreč avtobusnim prevoznikom podeljena izključna pravica
izvajanja dejavnosti na vseh medkrajevnih avtobusnih linijah v notranjem cestnem prometu.
Po »Tankovem predlogu« bi torej prišlo do prekrivanja ali mešanja obstoječe gospodarske
javne službe in lokalne gospodarske javne službe, s tem pa tudi do bistvene kršitve izvajanja
koncesijskega razmerja, saj na predlagani način koncesionarjem ni mogoče zagotavljati
izključne pravice.
Na koncu obširnega odgovora je vlada še zapisala, da veljavni Zakon o prevozih v cestnem
prometu že sedaj omogoča povezljivost lokalnega in državnega javnega linijskega prevoza,
in hkrati opozorila na nekatere dobre prakse v Sloveniji (Nova Gorica, Velenje, Murska
Sobota), ki so bistveno izboljšale raven ponudbe prevoznih storitev na svojem območju. (Vir:
Vlada RS)
SPREJETI AMANDMAJI K ZAKONU O GEODETSKI DEJAVNOSTI

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog uskladitvenih amandmajev k Predlogu zakona
o geodetski dejavnosti (ZGeoD‐1).
Odpravlja se neusklajenost zakonskih določb, ki urejajo pogoje za opravljanje geodetske
dejavnosti, oziroma načine sodelovanja odgovornega geodeta z geodetskim podjetjem
oziroma lokalno geodetsko službo. Geodetskim podjetjem se nalaga, da pred pričetkom
opravljanja geodetske dejavnosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovijo sodelovanje
vsaj enega posameznika, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega
geodeta. Zaradi zagotovitve enakega obravnavanja oziroma določitve enakih pogojev za
opravljanje geodetske dejavnosti se tudi za opravljanje nalog lokalne geodetske službe,
kadar se organizirana v okviru občinske uprave ali skupne občinske uprave, predpiše
obveznost zagotovitve sodelovanja vsaj enega odgovornega geodeta na podlagi pogodbe o
zaposlitvi.
Odpravljena je neusklajenost 13. in 44. člena. Amandma je redakcijske narave in zagotavlja
pravilen sklic na člen, v katerem je določena obveznost sporočanja sprememb podatkov v
imenik geodetov. (Vir: Vlada RS)
SEZNANITEV Z ZAČETNIM POROČILOM O POPLAVAH

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z začetnim poročilom o ukrepanju ob močnem
deževju in poplavah med 17. in 22. septembrom 2010.
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Vlada je ocenila, da je bilo na podlagi pravočasne meteorološke in hidrološke napovedi
aktiviranje organov, enot in služb sil za zaščito, reševanje in pomoč, pa tudi Policije,
Slovenske vojske in javnih služb, pravočasno, njihovo delovanje pa usklajeno, načrtno in
ustrezno. Na večjem delu prizadetih območij so zato vzpostavljeni osnovni pogoji za delo in
življenje. Vlada še posebno priznanje izreka prostovoljnim in poklicnim gasilcem,
pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom Policije in Slovenske vojske, aktivistom Rdečega
križa ter drugim reševalcem, pa tudi vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri zaščiti in
reševanju ter odstranjevanju posledic poplav.
Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije ter pristojnim organom in službam je vlada
naložila, da v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi in službami na območjih, na
katerih zaradi visokih poplavnih voda oziroma drugih posledic poplav še niso vzpostavljeni
osnovni pogoji za življenje, intenzivno nadaljujejo izvajanje ukrepov zaščite in reševanja ter
na ta način prispevajo k čim hitrejši vzpostavitvi varnih razmer.
Prve zbrane ocene kažejo, da bo znašala vrednost odprave posledic ujme na državni cestni
infrastrukturi 13,7 milijonov evrov, na področju železniške infrastrukture 3,2 milijona evrov
ter na letališki infrastrukturi 74.500 evrov. Skupaj ocenjena škoda na prometni infrastrukturi
tako trenutno znaša 16,97 milijonov evrov.
Problematika in ukrepi na področju prostorskega načrtovanja na lokalni ravni za
zagotavljanje poplavne varnosti s posebnim poudarkom na postopku priprave novih
občinskih prostorskih načrtov (OPNačrt) v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju: S
problemom pobud občin (v okviru priprave OPNačrt) za spremembo namenske rabe na
potencialno poplavno ogroženih območjih, se Direktorat za prostor, kot nosilec urejanja
prostora za področje razvoja poselitve, srečuje vedno pogosteje. Občine načrtujejo poselitev
tudi na poplavno ogroženih območjih ter ob tem zatrjujejo, da je za zagotavljanje poplavne
varnosti izključno pristojna država, kar pa ni res. Država je dolžna zagotavljati (in tudi
zagotavlja v Naravovarstvenem atlasu) karto poplavne ogroženosti (v merilu 1:50.000), občine,
ki pa kljub potencialni poplavni ogroženosti, planirajo poselitev na teh območjih, pa morajo
izdelati posebne strokovne podlage za zagotavljanje poplavne varnosti in protipoplavnih
ukrepov. (Vir: Vlada RS)
UREDBA O DOPOLNITVI UREDBE O ENERGETSKI INFRASTRUKTURI
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Vlada RS je danes na redni seji izdala Uredbo o dopolnitvah uredbe o energetski
infrastrukturi, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je tudi določila
prečiščeno besedilo Uredbe o energetski infrastrukturi in ga bo objavi na vladnih spletnih
straneh.
Z dopolnitvami Uredbe o energetski infrastrukturi se odpravijo zapleti, ki so se pojavili v
zadnjem času zaradi nejasnosti, ali se lahko naprave, ki proizvajajo električno energijo iz
obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim
izkoristkom in so v skladu s predpisi, ki urejajo podpore električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim
izkoristkom, uvrščene med mikro in male naprave, montirajo brez poprej pridobljenega
gradbenega dovoljenja.
S sprejetimi dopolnitvami se zato določajo pogoji za montažo takšnih naprav in njihovo
priključevanje na elektroenergetsko omrežje. Takšne naprave opredeljujejo sprejete
dopolnitve uredbe kot enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, kot pogoj, da
se jih lahko zgradi oziroma montira brez gradbenega dovoljenja, pa določajo še posebne
zahteve, za katerih upoštevanje mora poskrbeti investitor takšnih naprav. (Vir: Vlada RS)
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR‐ELAC) ŠE AKTUALEN

Razpis Ministrstva za zdravje, emancipacijo, nego in starost zvezne države
Nordrhein‐Westfalen in Svet občin in regij Evrope (CEMR), v sodelovanju z Odborom regij,
poteka pod pokroviteljstvom predsednika evropskega parlamenta in je namenjen starejšim
imigrantom. Predmet prijave so inovativne iniciative za spodbujanje vključenosti starejših
imigrantov, ki imajo trajnostni karakter in ponujajo konkretne rešitve specifičnih težav, s
katerimi se soočajo starejši imigranti.
Cilj razpisa je izboljšanje življenjske kvalitete starejših z imigracijsko zgodovino, s posebnim
poudarkom na »aktivnem staranju«, kar po definiciji WHO pomeni aktivno vključenost v
družbo, v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmogljivostmi ter nenehno socialno,
ekonomsko, kulturno in državljansko participacijo. Pomemben koncept razpisa je tudi
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vzajemna integracija. V skupino starejših z imigracijsko zgodovino štejejo starejši pripadniki
etničnih manjšin, nacionalnih manjšin z močnejšo regionalno koncentracijo, ki v državi
živijo že več generacij, priseljenci blaginje ali v upokojitvi, starejši begunci ter starejši
priseljenci z ozadjem ilegalne imigracije.
Na razpis, v višini 1000‐3000 EUR, se lahko prijavijo lokalna združenja države članice Eu,
kandidatke ali države EWR/EFTA, po odločitvi visokih uradnikov, lokalnih odborov,
okroglih miz lokalnih skupnosti (ali njihovih strokovnjakov) in organizacij starejših
imigrantov.
Prijave v angleškem ali nemškem jeziku so možne do 31. Oktobra 2010.
Več informacij v angleškem in nemškem jeziku: Razpis ELAC ‐ ANG

Razpis ELAC ‐ GER

EU ZA KREPITEV ŠIROKOPASOVNEGA INTERNETA

Evropska komisija je sprejela ukrepe za zagotavljanje hitrega in ultrahitrega
širokopasovnega dostopa do interneta v EU. V družbi, ki temelji na izmenjavi informacij, je
hiter dostop do interneta nujen pogoj za ustvarjanje novih delovnih mest in blaginje.
Evropska unija se je v evropski digitalni agendi zavezala, da bo imel do leta 2013 vsak
evropski državljan osnovni širokopasovni dostop do interneta, do leta 2020 pa hitri in
ultrahitri širokopasovni dostop.
Predstavljeni ukrepi zajemajo:
•

priporočilo o dostopovnih omrežjih naslednje generacije, ki določa regulativni okvir
za telekomunikacijske operaterje,

•

predlog za zagotavljanje radiofrekvenčnega spektra za brezžični širokopasovni
dostop do leta 2013,

•

sporočilo o načinih spodbujanja javnih in zasebnih naložb v omrežja visokih in
ultravisokih hitrosti.
Hitre širokopasovne povezave olajšajo delo od doma in na poti. Podjetjem pomagajo znižati
stroške in okrepiti konkurenčnost, v izobraževanju in zdravstvu pa omogočajo nove
interaktivne spletne storitve. Evropa je vodilna v svetu po povprečni gostoti širokopasovnih
priključkov, vendar samo en odstotek evropskih gospodinjstev dostopa do svetovnega
spleta prek hitre optične povezave, medtem ko je na Japonskem ta delež 12 %, v Južni Koreji
pa 15 %. (Vir: EK,MM)
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DRŽAVE ČLANICE O DOVOLJENJU GENSKO SPREMENJENE HRANE

Države članice EU naj bi po novem lahko same odločile, ali bodo dovolile gojenje gensko
spremenjenih organizmov na svojem ozemlju. Evropska komisija je predlagala, da bi bile
države članice EU same pristojne za odločanje, ali bodo na svojem ozemlju dovolile gojenje
gensko spremenjenih organizmov. To vprašanje je že več desetletij jabolko spora v Evropski
uniji.
Vsi gensko spremenjeni organizmi za kmetijsko pridelavo bodo še naprej potrebovali
odobritev Evropske komisije, ki bo njihovo varnost presojala na podlagi znanstvenih
dognanj. Vendar pa bodo posamezne države članice lahko same odločile, ali bodo omejile
oziroma prepovedale GSO, ki imajo dovoljenje za pridelavo v EU. Odločale bodo lahko o
posameznem organizmu ali pa o vseh, ukrep pa bo lahko veljal samo za del ozemlja ali za
celotno državo. (Vir: EK,MM)
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Avtomobilski promet je glavni krivec za hrup, onesnaženost zraka in prometne zastoje.
Zmanjšuje tudi kakovost življenja in ogroža zdravje. Onesnaženost zraka vpliva na bolezni
dihal, sedenje pa na nastanek srčno‐žilnih bolezni in debelosti. Poleg tega evropske ceste
vsako leto zahtevajo 127 000 življenj.
Evropski teden mobilnosti 2010 nas je vabil, da se namesto z avtomobilom popeljemo z
drugim prevoznim sredstvom, ki povzroča manj hrupa in manj onesnažuje okolje, ter tako
poskrbimo za manjšo obremenjenost okolja in lastno zdravje. Če gremo na delo s kolesom ali
peš, zmanjšujemo izpuste CO2 in izboljšujemo telesno kondicijo.
Mesta, ki so sodelovala v tednu mobilnosti, so od 16. do 22. septembra organizirala številne
dejavnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti in za obveščanje državljanov o prednostih
gibanja. V italijanski Bolonji so organizirali dražbo rabljenih koles. Prebivalcem francoskega
Cannesa so predstavili skupno rabo avtomobila. V Brnu na Češkem so se lahko prebivalci
preizkusili v nordijski hoji in rolanju, v Bruslju so na pločnik zelo prometne ulice položili
rdečo preprogo, prebivalci Ljubljane pa so lahko opravili brezplačen preizkus telesne
pripravljenosti, se udeležili kolesarske parade ali ustvarjalne delavnice okraševanja in
nadgradnje koles.
Evropski teden mobilnosti že od leta 2002 poteka vsako leto. Dejavnosti tedna se nato
nadaljujejo z dolgoročnejšimi ukrepi. Prejšnje leto je na tednu sodelovalo rekordno število
2.178 mest, ki so sprejela 4.441 dolgoročnih ukrepov. (Vir: EK,MM)
EVROPSKI DAN JEZIKOV
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Ocenjuje se, da 11% malih in srednjih podjetij ne sklene pogodb zaradi pomanjkljivega
jezikovnega znanja. Stroški takih izgubljenih priložnosti lahko znašajo milijone evrov in
ogrozijo delovna mesta. Praznovanje letošnjega evropskega dneva jezikov, ki se bo odvijalo
26. septembra in v dneh okoli tega datuma, se bo osredotočalo na jezike v podjetjih.
Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou
bo 24. septembra v Bruslju sodelovala na konferenci „Jeziki za MSP“ in se srečala s
predstavniki evropskih podjetij, ki so svoje jezikovno znanje uspešno uporabili v poslovnem
svetu. Evropska unija je s svojimi 23 uradnimi jeziki in več kot 40 regionalnimi in
manjšinskimi jeziki edinstvena večjezična skupnost držav in ljudi. Praznovanje evropskega
dneva jezikov, ki se je začelo leta 2001, opominja na to jezikovno raznovrstnost in poudarja
pomen jezikov v naših zasebnih in poklicnih življenjih. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
DVE

TRETJINI

EVROPSKIH

TELEVIZIJSKIH

PROGRAMOV

JE

EVROPSKE

PRODUKCIJE

V skladu s podatki iz poročila za obdobje 2007–2008, ki ga je objavila Evropska komisija,
izdajatelji televizijskih programov EU v povprečju 63 % oddajnega časa namenjajo
programom s poreklom iz Evropske unije in 35 % neodvisnim delom evropskih
producentov. Direktiva EU o avdiovizualnih medijskih storitvah vsebuje pravila o
najmanjšem deležu, ki ga mora vsak evropski izdajatelj programa nameniti delom evropske
produkcije ali neodvisnih evropskih producentov. V skladu z direktivo morajo države
članice zagotoviti, da je 50 % programskega časa sestavljenega iz evropskih del in 10 %
oddajnega časa oziroma programskega proračuna izdajatelja namenjenega neodvisni
produkciji. Poročilo kaže, da je bilo v povprečju evropskim delom v EU v letu 2007
namenjenega 62,6 % programskega časa in 63,2 % v letu 2008. Na televizijskih kanalih je bilo
v večini držav članic na ogled več evropskih del od najmanjšega deleža, ki ga zahtevajo
pravila EU. Tri države članice (Ciper, Slovenija in Švedska) niso uspele vključiti toliko
programov iz EU. Komisija te države poziva, naj svoje izdajatelje programov spodbudijo k
prikazovanju večje količine evropskih del in posebno pozornost namenijo malim
specializiranim kanalom, ki imajo težave pri doseganju zahtevanih razmerij. (Vir: objave za
javnost EU, jv)
TRGOVCI NA DROBNO IZPOLNJUJEJO SVOJE OBLJUBE O PRISPEVKU ZA
BOLJŠE OKOLJE
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Zahvaljujoč obljubam evropskih trgovcev na drobno, da bodo spodbujali potrošnjo, ki bo
bolj skladna s trajnostnim razvojem okolja, lahko evropski potrošniki na prodajnih policah
izbirajo vse več okolju prijaznih proizvodov. Poročilo o doseganju prostovoljnih ciljev, ki so
si jih zadali člani evropskega foruma trgovcev na drobno (skupne pobude Evropske komisije
in maloprodajnega sektorja), navaja, da trgovci na drobno uresničujejo svoje zaveze. Ne
samo da je na policah veleblagovnic več trajnostnih izdelkov, temveč so se trgovci na drobno
tudi potrudili in zmanjšali svoj vpliv na okolje, pri čemer so še posebej upoštevali ukrepe za
učinkovito rabo virov. Področje, kjer je treba še doseči izboljšanje, pa je komunikacija s
potrošniki o zadevah trajnostnega razvoja. V poročilu je tako predlagana uvedba sistema
podeljevanja priznanj za najboljše prakse. (Vir: objave za javnost EU, jv)
NOČ EVROPSKIH RAZISKOVALCEV

Prežarči me gor! Po vsej Evropski uniji se bo odvijalo več kot 200 dogodkov v okviru šeste
letne „noči evropskih raziskovalcev“, ki je namenjena promoviranju znanstvenih in
raziskovalnih poklicev. Pričakuje se, da bo približno 500 000 ljudi obiskalo dogodke, kot so
na primer projekcija virtualnega ekosistema v diskoteki, reprodukcije strel v laboratorijih ali
pa odkrivanje znanstvenih dejstev in fantastike, na katerih temeljijo teorije o prežarčenju in
nevidnosti. Ljubitelje Star Treka in Harryja Potterja bodo presenetile ugotovitve, da
izginjanje njihovih junakov ni nujno plod domišljije. Obiskovalci dogodkov noči evropskih
raziskovalcev po celi Evropi bodo imeli priložnost preizkusiti vrhunsko raziskovalno
opremo, srečati raziskovalce in uživati v zanimivih predstavitvah, ki jim bodo približale
znanost. Za javnost bo vrata odprlo več kot 600 muzejev, študentskih naselij in laboratorijev.
Program
dogodkov
za
„noč
raziskovalcev“
po
celi
Evropi:
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
ZA BOLJŠI POLOŽAJ ŽENSK V EVROPI

Evropska komisija je sprejela petletno strategijo za spodbujanje enakosti med ženskami in
moškimi v Evropi. Namen strategije je zlasti bolje uporabiti potencial žensk in tako
prispevati k doseganju splošnih gospodarskih in socialnih ciljev EU. Načela iz Listine žensk,
ki jo je sprejela Evropska komisija (glej IP/10/237), pretvarja v posebne ukrepe, ki segajo od
spodbujanja žensk k prevzemanju vodilnih položajev v podjetjih do preprečevanja
seksističnega nasilja. Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da 87 % Evropejcev
podpira ukrepe EU za preprečevanje nasilja v družini. Vsak četrti pozna nekoga, ki je bil
žrtev takšnega ravnanja. Strategija za enakost spolov opredeljuje vrsto ukrepov, ki temeljijo
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na petih prednostnih področjih: gospodarstvo in trg dela, enako plačilo, enakost pri
zasedanju višjih položajev, preprečevanje seksističnega nasilja ter spodbujanje enakosti prek
meja EU. Komisija bo za ocenjevanje napredka pri izvajanju strategije uvedla tudi letni
dialog o enakosti spolov na visoki ravni, ki bo vključeval Evropski parlament, predsedstva
Svetu, evropske socialne partnerje in civilno družbo. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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