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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SOS

USPEŠNA

PRI

SPREJEMANJU

NOVEGA

ZAKONA

O

STVARNEM

PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je na 23. seji, dne 7. 10. 2010 kot
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada.
Predlog zakona, ki je bil uvodoma predviden v obliki sprememb trenutno veljavnega
zakona, je bil posredovan v medresorsko obravnavo v mesecu juniju. SOS je na predmetni
predlog podala večje število pripomb. Na podlagi le teh so se predstavniki občin in
Ministrstva za javno upravo sestali na sestanku na katerem so predstavniki občin izpostavili
najbolj problematične rešitve v predlogu zakona. Predvsem je za občine bila nesprejemljiva
rešitev, da je načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sestavni del proračuna in se
sprejema po postopku in v rokih, ki veljajo za sprejem ali spremembo proračuna
samoupravne lokalne skupnosti za določeno časovno obdobje. Takšna rešitev bi bila
nesmiselna, predvsem pa nepotrebna, saj bi iz vidika lokalne skupnosti predvidena
sprememba podaljšala in otežila postopek sprejemanja in spreminjanja načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem. Poleg tega je SOS opozorila, da bi morali občinski sveti še
naprej imeti možnost odločitve ali bodo županu podelili pravico oziroma pooblastilo za
sprejemanje letnega načrta pridobivanja oziroma razpolaganja z nepremičnim premoženjem
pod določeno vrednostjo. Slednja rešitev v predlogu, ki je bil poslan Državnemu zboru v
obravnavo, ni bila upoštevana, zato je SOS tudi v postopku, ki se je odvijal v Državnem
zboru, še naprej vztrajala na omenjeni rešitvi.
Po podrobnejšem pregledu poročila Odbora za notranjo politiko, javno upravo in
pravosodje smo z veseljem zasledili, da so bili amandmaji, ki so bili oblikovani na podlagi
pripomb Skupnosti občin Slovenije, sprejeti. Predvsem bi bilo potrebno izpostaviti, da v
skladu z končnim besedilom zakona, ki je bil oblikovan po končani seji odbora, načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem ne bo sestavni del proračuna in se ne bo sprejemal po
postopku in v rokih, ki veljajo za sprejem ali spremembo proračuna, temveč ga sprejme svet
samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna
samoupravnih lokalnih skupnosti. Prav tako svet samoupravne lokalne skupnosti lahko
določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo ter načrt
ravnanja s premičnim premoženjem sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna
samoupravnih lokalnih skupnosti. Meja obveznosti cenitve nepremičnega premoženja je v
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nasprotju s prvotnim predlogom, ko je bila 2.000 EUR, po novem 5.000 EUR. Poleg tega so
bile tekom zakonodajnega postopka sprejete tudi ostale predlagane rešitve s strani SOS.
SOS je s svojo aktivnostjo skozi cel postopek sprejemanja zakona dosegla, da so domala vse
pomembnejše pripombe in predlogi v zvezi s predmetnim zakonom bili sprejeti, zato bo nov
zakon za lokalne skupnosti mnogo bolj prijazen in človeški kot je kazalo ob prvem predlogu.
(sp)
DELOVNA SKUPINA ZA PRENOS KADRA

Posebna delovna skupina za prenos kadrov iz občin na centre za socialno delo se je sestala v
četrtek, 14. oktobra v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Naloga delovne skupine bo dogovarjati in usklajevati vse postopke v zvezi s prenosom
zaposlenih, ki je povezan s sprejemom zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Na
sestanku smo uskladili dopis za občine, v katerem so opredeljeni tudi terminski plani
izvedbe prenosa. Ta naj bi se dokončno, po dogovoru med občinami in centri in po vrsti
izobraževanj dogodil s 1. 5. 2011. Na sestanku je bila pregledana baza podatkov, ki jo je s
pomočjo svojih občin članic zagotovila SOS in je pokazala izobrazbene stopnje ter delovna
mesta tistih, ki sedaj v občinah te naloge opravljajo. Največji del sestanka je bil namenjen
ravno vprašanjem prevedbe delovnih mest, nazivov iz tistih, ki obstajajo na občinah v tiste,
ki jih pozna področje sociale.
Centri naj bi kader iz občin razporejali na dve delovni področji – za vodenje postopka ZUPJS
in administrativna dela. Predstavnice skupnosti smo opozorile, da je za uspešnost projekta
prenosa potrebno zagotovit pogoje, ki bodo za ljudi sprejemljivi in uresničljivi. V tem smislu
smo ponovno opozorili, kot smo že ob spremembah zakona o socialne varstvu, da je
nesprejemljivo, da med izobrazbenimi smermi tistih, ki lahko delajo na področju sociale ni
univerzitetnih

diplomiranih

ekonomistov,

lahko

pa

so

npr.

upravni

delavci,

teologi,….Skupnost bo v tem smislu predlagala tudi spremembe zakona. (jv)
KOMISIJA ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO ZA SPREMEMBO ZAKONA O
OBČINSKEM REDARSTVU

Komisija za občinsko redarsko službo se je sestala 13. oktobra 2010 v prostorih Mestne
občine Novo Mesto. Osrednja tema je bila pobuda za spremembo Zakona o občinskem
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redarstvu (Ur. L. 139/2006). Sestanka so se udeležili tako predstavniki SVLR‐ja, MNZ‐ja kot
tudi predstavnik ZORS‐a. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo odgovorni spremenili
zakonodajo v primeru, da bo to potrebno. Predlagano je bilo, da se naredijo manjši nujni
popravki v najkrajšem možnem času. V nadaljevanju so se člani in članice Komisije za
občinsko redarsko službo seznanili še z nadzori nad delom občinskih redarjev. Predstavnika
iz MNZ‐ja sta pojasnila, da je nadzor potreben in da se pojavlja kar nekaj nepravilnosti pri
delu občinskih redarjev. Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo so namero
MNZ‐ja pozdravili, saj so mnenja, da bodo z nadzori odpravljene sistemske napake in
pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri občinskih redarjih. Poudarili so tudi pripravljenost
sodelovanja pri pripravi nadzorov nad delom občinskih redarjev s strani MNZ‐ja. (MM)
MJU POSREDOVANE PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O NEGOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽBAH

Skupnost občin Slovenije je v preteklem tednu posredovala pripombe k zakonu o
negospodarskih javnih službah na ministrstvo za javno upravo.
Ob natančnem pregledu pripomb občin menimo, da je zakon nedodelan in vsekakor ne
prinaša primernih rešitev za ureditev področja negospodarskih javnih služb. Predlagano
besedilo daje slutiti, da se želi spremeniti občinsko oz. državno lastnino v zasebno lastnino
oz. lastnino zavodov. Takšen model se ni izkazal za uspešnega. Določila v številnih členih so
nasprotujoča s cilji in načeli oziroma odgovornostmi.
Koncept zakona gre v smer samozadostnega financiranja zavoda, ki bi lahko kril polno ceno
storitve, kar pa je v nasprotju s številnimi veljavnimi zakoni. Kakšne posledice bo imelo
načelo, da zavodi ne bi smeli poslovati z dobičkom in neurejeno kritje investicij, za
uporabnike storitev, iz zakona ni mogoče razbrati. Skupnost občin Slovenije nasprotuje
»skriti« privatizaciji javnih zavodov, saj določbe 89., 90. in 91. člena omogočajo popolno
privatizacijo javnih zavodov. Kolikor je potrebno zakonsko urejati preoblikovanje javnih
zavodov, je nujno potrebno zagotoviti, da se lastnina ne odtuji lokalnim skupnostim. Ključni
problem zakona je nedorečenost definiranja negospodarskih javnih služb, saj pušča odprto
možnost tudi za druge negospodarske javne službe, ki sedaj še niso definirane v področnih
zakonih, šport pa na primer omenja kot novo javno službo, kar pa glede na veljavne
predpise ni. Posledično se seveda odpira vprašanje nadzora nad razširitvijo mreže
paradržavnih institucij kot tudi zasebnih podjetij, fizičnih oseb in drugih, ki se
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bodo

dodatno priključili »napajanju« iz proračunskih virov, saj zakon izenačuje vse izvajalce
negospodarskih javnih služb. Ker investicijskega vzdrževanja v zakonu ni obravnavanega,
kar posledično pomeni, da ostane le‐to breme občinskega proračuna v dejavnostih, kjer tako
predpisuje zakonodaja, čeprav bo občinska lastnina prešla v roke zavodov, se pojavi
vprašanje ali bodo dolžni državni in občinski ter

pokrajinski organi financirati tudi

zasebnike, da bi ohranjali zahtevani nivo javne službe. Še posebej se pod vprašaj postavlja
možnost verižne predaje lastnine države in občine zasebnemu zavodu. Torej bi morali z
zakonom jasno opredeliti, kdaj in pod katerimi pogoji ima JZ možnost soustanavljati zasebni
zavod. Predlagali smo, da se v zakonu jasno ločijo koncesionarji, ki izvajajo negospodarsko
javno službo z vlaganjem zasebne lastnine ter javni zavodi, ki javno službo izvajajo z
lastnino države ali lokalne skupnosti.
Če je torej cilj predlaganega zakona zmanjšanje proračunskih sredstev za negospodarske
javne službe in preoblikovanje javnih zavodov, ki opravljajo pretežno tržno dejavnost v
osebe zasebnega prava, po mnenju SOS predlog ni uredil ključnega problema financiranja
javnih zavodov in drugih pravnih oseb, ki izvajajo negospodarsko javno službo, razen
koncesionarjev. Odvzel je pristojnosti občinskemu svetu k potrditvi sistemizacij v JZ, s čimer
financer oziroma ustanovitelj nima vpliva na zaposlovanje. Zakon bi moral tudi jasno poseči
na področje investicijskega vzdrževanja in investicij.
Naslednja nevarnost in to najpomembnejša je nedefiniranost preoblikovanja javnih zavodov,
ki opravljajo pretežno tržne dejavnosti v osebe zasebnega prava. Kaj bodo dobili pri tem
preoblikovanju? Premoženje, ki so ga imeli v upravljanju od ustanoviteljev, denarna
sredstva na računih, ki so jih prejeli od ustanovitelja itd. V takšnem primeru ne moremo reči
ničesar drugega, kot da gre za tiho privatizacijo državnega in občinskega premoženja.
Predlog zakona torej ureja statuse izvajalcev negospodarskih javnih služb, vse ostalo pa
prepušča področnim zakonom. Torej še en zakon, ki bo vse skupaj zameglil in ne jasno in
transparentno določil pravice in obveznosti ter prispeval k racionalizaciji in gospodarnem
ravnanju posrednih proračunskih uporabnikov. Notranja organizacija javnega zavoda je
določena zelo splošno in prepuščena konkretnim pravnim aktom. Glede na trenutno stanje
lahko rečemo, da zakonodaja na področju kulture ni urejena za konkretizacijo temeljnih
ciljev in namena tega sistemskega zakona. (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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PREDLOG

ZAKONA

O

NEGOSPODARSKIH

JAVNIH

SLUŽBAH

V

JAVNI

RAZPRAVI

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.
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

OKOLJA

ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH

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.
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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

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

IN

IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010‐2015

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 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
‐ Novo gradivo/2
‐ Pripombe ministrstev
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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.
POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO MJU V ZVEZI Z MENTORSTVOM

TUKAJ lahko prederete pojasnilo Ministrstva za javno upravo v zvezi z upravičenostjo do
dodatka za mentorstvo v primeru praktičnega usposabljanja vajencev, dijakov ali študentov.
POJASNILO SVLR O NEZDRUŽLJIVOSTI

TUKAJ lahko dostopate do pojasnila SVLR o nezdružljivosti člana občinskega sveta z
delovnim mestom v občinski upravi.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
21.10. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE SOS IN SAZAS
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Sestanek delovne skupine SOS s predstavniki Združenja SAZAS, bo potekal v četrtek, dne
21.10.2010 v Trzinu na temo tarif za javno priobčitev glasbenih del na predstavitvah in
koncertih.
03.11. / POSVET SOS‐POSTOPKI ZAPOSLOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet z naslovom: ʺPostopki zaposlovanja
javnih uslužbencevʺ.
Delovni posvet bo v sredo, 3.11.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v Austria Trend Hotelu v
Ljubljani (dvorana Horus).
Število prijav je omejeno! Delovnega posveta se bo lahko udeležilo prvih 50 prijavljenih.
Ponovitev delovnega posveta ni v načrtu.
Delovni posvet je namenjen javnim uslužbencem v kadrovskih službah, vodjem
kadrovskega poslovanja ter vodilnim v upravah lokalnih skupnosti.
Cilji delovnega posveta je seznaniti udeležence s pravno ureditvijo urejanja celotnega
postopka zaposlovanja javnih uslužbencev, in sicer od trenutka ugotovitve potrebe po novi
zaposlitvi do sklenitve pogodbe o zaposlitvi ter prijave novo zaposlenega v obvezna
socialna zavarovanja.
Vsebina delovnega posveta je predstavitev pravne ureditve in praktični napotki ter
opozorila glede spremljanja izvajanja teh postopkov v praksi.
Predavala bo Mojca Ramšak Pešec, Generalna direktorica Direktorata za organizacijo in
kadre na Ministrstvu za javno upravo.

VABILO.

PRIJAVNICA.

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

AKTUALNI RAZPISI °
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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,
• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.
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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. JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA
REGIONALNI RAZVOJ – 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)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
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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 OPERATIVNEGA PROGRAMA
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
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
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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 IZ
NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE »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.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
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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

FINANCIRANJE
PROJEKTOV
INFRASTRUKTURE

LOKALNE

SREDSTEV,
IN

NAMENJENIH

REGIONALNE

ZA

JAVNE

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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16.10. /NARAVOVARSTVENA AKCIJA

V okviru projekta NATREG, katerega vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave, bo
potekala naravovarstvena akcija, ki se bo izvajala na dveh lokacijah: na območju Jezerskega
vrha blizu Ribniške koče in na območju zahodno od Rogle. Prostovoljci ste vljudno
vabljeni v soboto, 16.10.2010, med 8. in 14. uro.
Cilj naravovarstvene akcije je izboljšati kakovost in obseg travišč ‐ planj, izboljšati lastnosti
življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na
območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v Slovenskem prostoru in širše.
Več informacij o prijavi na akcijo najdete na spletnem mestu: http://www.zrsvn.si/sl/. Svojo
prisotnost
na
prostovoljni
akciji
lahko
potrdite
na
elektronski
naslov
ohranimoplanje@gmail.com, ali na tel. št. 02/ 333 13 74. S seboj imejte primerno delovno
opremo in obutev (rokavice, sadjarske škarje, žagica) in dobro voljo; za prehrano bo
poskrbljeno.
Več o naravovarstveni akciji lahko preberete TUKAJ.
19.10. / DELAVNICA ‐ ʺKAKO DO ENERGETSKO UČINKOVITE OBČINEʺ

REC Slovenija v okviru projekta INTENSE organizira in v sodelovanju s partnerji 19. 10.
2010, s pričetkom ob 9.15 uri, v OŠ Brezovici pri Ljubljana delavnico ‐ KAKO DO
ENERGETSKO UČINKOVITE OBČINE? Na delavnici bodo udeleženci obravnavali
problematiko spodbujanja energetsko učinkovite gradnje s strani občin ter energetskega
menedžmenta občinskih stavb, kritično spregovorili o novem Pravilniku o učinkoviti rabi v
stavbah, se na primeru projekta prenove Mestne hiše na Ptuju seznanili s problematiko
energetske prenove stavbne kulturne dediščine ter si pod strokovnim vodstvom ogledali
prvo OŠ v Sloveniji, prenovljeno skladno s standardi nizko energijske gradnje.
Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko preko e‐naslova: rec‐slovenia@guest.arnes.si. Več
o programu, pogojih udeležbe in projektu na: http://www.rec‐lj.si/projekti/INTENSE/home‐
intense.htm.
19.10. / OKROGLA MIZA IFIMES ‐ ZA DECENTRALIZACIJO SLOVENIJE
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Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vljudno vabi na
okroglo mizo z naslovom »Za decentralizacijo Slovenije«, ki bo potekala v torek, 19.
oktobra 2010, ob 16. uri, v avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.
Državocentričnost slovenske politike in pravnega reda je v nasprotju z evropskim načelom
subsidiarnosti, ki izhaja »od spodaj«, tako da daje prednost lokalnim enotam in »višjim«
prepušča le tiste naloge, ki jih lahko uspešneje rešujejo kot »nižje« enote. Centralizem krepi
tudi odsotnost pokrajin kot širših lokalnih skupnosti, ki bi zapolnile prazen prostor med
državo in (pre)majhnimi občinami. Država sicer nima jasnega koncepta glede lokalne
samouprave, kar bi zahtevalo posebno Strategijo razvoja lokalne samouprave, ki naj bi
izhajala iz kritične analize velikosti in učinkovitosti občin, njihovih pristojnosti in
financiranja, organizacije in delovanja lokalnih oblasti, vzrokov za (ne)uvedbo pokrajin, idr.
O teh in še drugih vprašanjih bodo na okrogli mizi uvodoma spregovorili neodvisni
strokovnjaki dr. Janez Šmidovnik, dr. Stane Vlaj, dr. Franc Grad, dr. Albin Igličar, dr. Miloš
Senčur, dr. Marjan Ravbar in mag. Vilma Milunovič.
Okrogla miza bo v slovenskem jeziku, pogovor z udeleženci bo vodil mag. Zijad Bećirović.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar svojo prisotnost obvezno potrdite na
telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org.
19.10. / OKROGLA MIZA IFIMES ‐ ZA DECENTRALIZACIJO SLOVENIJE

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vljudno vabi na
okroglo mizo z naslovom »Za decentralizacijo Slovenije«, ki bo potekala v torek, 19.
oktobra 2010, ob 16. uri, v avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.
Državocentričnost slovenske politike in pravnega reda je v nasprotju z evropskim načelom
subsidiarnosti, ki izhaja »od spodaj«, tako da daje prednost lokalnim enotam in »višjim«
prepušča le tiste naloge, ki jih lahko uspešneje rešujejo kot »nižje« enote. Centralizem krepi
tudi odsotnost pokrajin kot širših lokalnih skupnosti, ki bi zapolnile prazen prostor med
državo in (pre)majhnimi občinami. Država sicer nima jasnega koncepta glede lokalne
samouprave, kar bi zahtevalo posebno Strategijo razvoja lokalne samouprave, ki naj bi
izhajala iz kritične analize velikosti in učinkovitosti občin, njihovih pristojnosti in
financiranja, organizacije in delovanja lokalnih oblasti, vzrokov za (ne)uvedbo pokrajin, idr.
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O teh in še drugih vprašanjih bodo na okrogli mizi uvodoma spregovorili neodvisni
strokovnjaki dr. Janez Šmidovnik, dr. Stane Vlaj, dr. Franc Grad, dr. Albin Igličar, dr. Miloš
Senčur, dr. Marjan Ravbar in mag. Vilma Milunovič.
Okrogla miza bo v slovenskem jeziku, pogovor z udeleženci bo vodil mag. Zijad Bećirović.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar svojo prisotnost obvezno potrdite na
telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org.
29.10. / DELAVNICA MOP O NAČRTIH RAZSVETLJAVE

Delavnica MOP o načrtih razsvetljave bo potekala 29.10.2010 predvidoma med 9.00 in
12.00 uro v prostorih MOP v Ljubljani.
Delavnica je namenjena zlasti uslužbencem občinskih uprav, komunalnih podjetij in
projektantskih podjetij, ki so zadolženi ali za izdelavo načrta ali za izvedbo ustreznega
javnega naročila. Zainteresirani posamezniki se lahko prijavijo tako, da osebno izpolnijo
PRIJAVNICO in jo pošljejo na elektronski naslov: katarina.celic@gov.si najkasneje do petka,
22. 10. 2010. V primeru velikega števila prijavljenih bodo organizatorji poskušali razdeliti
delavnico na več terminov.
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.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
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1. KONFERENCA O KOMUNICIRANJU EVROPE

Predstavnica SOS se je na povabilo Odbora Regij udeležila 1. Konference
EuroPCom, ki je potekala v Bruslju, od 12. do 14. oktobra 2010. Zbralo se je
600 udeležencev, direktorjev za komuniciranje, informiranje in stike z
javnostmi evropskega javnega sektorja, od EU institucij, nacionalnih,
državnih do lokalnih ravni. Zbrali so se uradniki, ki so odgovorni za
komunikacijo v evropskih institucijah, asociacijah regionalnih in lokalnih
oblasti, člani raznih mrež idr. Glavne teme dvodnevne komunikacije so bile:
•
•
•
•
•
•

Branding držav, regij, mest in občin
Komuniciranje o Evropi na več ravneh
Komuniciranje na načine, ki spodbujajo sodelovanje javnosti
Bolj učinkovita in strokovna komunikacija
Odnosi s tiskom in mediji
Trajnostni poročanje

Po eni strani se je konferenca osredotočila na strokovno znanje v Evropi glede na vsako
temo, torej, kako komunicirati v Evropi. Po drugi strani pa so se govorniki osredotočili na to,
kako lahko javno priobčilo vključi evropsko perspektivo, in sicer, kako komunicirati na
Evropo. Zaključki? Evropa je zelo, zelo kompleksna zadeva, preveč zakomplicirana in s
takšno je težko komunicirati. Preveč je informacij in premalo novic. Premalo zgodb, kako
evropska politika vpliva na posameznika. Evropske institucije so se tudi zavedle da je
komunikacija enostranska, s pomočjo socialnega mreženja želijo zajeti tudi mnenja, ideje in
razmišljanja Evropejcev. Podpredsednik Evropskega parlamenta Stavros Lambrinidis je na
otvoritvenem srečanju rekel: »Če nam takšna Evropa ni všeč, jo dajmo spremeniti!«. Vam
je všeč, ali bi kaj spremenili? Ob koncu konference je svoje rojstvo doživela tudi Evropska
socialna mreža – spletna platforma (http://europcom.net/en/community) s cilji kot je
zagotavljanje možnosti povezovanja v mrežo za javni sektor strokovnjakov za komunikacijo,
izmenjava primerov dobre prakse, izvajanje raziskav in posvetovanja, spodbujanje k delitvi
in primerjavi podatkov in mnogo drugega. (SK)
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE BO SODELOVALA V DRUGI FAZI PROJEKTA

Prejšnji teden se je predstavnik Skupnosti občin Slovenije udeležil sestanka v Skopju, na
katerem so se pogovarjali o drugi fazi projekta Analize zakonodaje s področja prostorskega
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načrtovanja v državah članicah mreže NALAS (Network of Associations of Local
Authorities of South‐East Europe). Prvo fazo projekta je vodila prav Skupnost občin
Slovenije, ki je naredila analizo zakonodaje v 6 državah mreže NALAS (Albaniji, Kosovu,
Moldovi, Turčiji, Makedoniji in R Srbski). V naslednjem mesecu se bo začela druga faza
projekta, ki ga vodi Stalna Konferenca mest in občin (SKGO) iz Srbije. Skupnost občin
Slovenije bo v tem delu pripravila analizo slovenske zakonodaje na področju prostorskega
načrtovanja. Glavni cilj projekta je izboljšati zakonodajo na tem področju v državah članicah
mreže NALAS. (MM)
NOVICE DRUGIH
ANEKS ŠT. 4. H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

0bveščamo vas, da se je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne
13.10.2010 dogovorila za vsebino Aneksa št. 4. h Kolektivni pogodbi za javni sektor, s
katerim bodo sindikati najprej seznanili svoje članstvo in v primeru, da bo le‐to z njegovo
vsebino soglašalo, bo prišlo do podpisa aneksa, predvidoma 22.10.2010.
Dopis ministrstva objavljamo TUKAJ.
ENI UMIRAJO OD LAKOTE, DRUGI SE VOZIJO NA BIOGORIVA
Cilji EU za biogoriva povečujejo lakoto in uničevanje okolja, opozarjajo nevladne
organizacije. Na Inštitutu za trajnostni razvoj so letošnji Svetovni dan hrane (16. oktober)
obeležili s slovensko izdajo publikacij o vplivih posrednih sprememb rabe zemljišč zaradi
biogoriv. Publikacije so predstavili včeraj na konferenci za medije v Okoljskem centru v
Ljubljani. Tri kratka poročila pojasnjujejo vplive posrednih sprememb rabe zemljišč zaradi
gojenja soje, sladkornega trsa in oljne palme za biogoriva. Obsežnejše poročilo o grabežu
zemljišč v Afriki pa prikazuje, kako vrsta držav oziroma podjetij, večinoma iz Evrope in
Kitajske, na tej najrevnejši celini množično kupuje ali najema zemljišča, predvsem za gojenje
biogoriv za potrebe razvitega sveta. Vse štiri publikacije so na voljo na spletni strani
www.itr.si. (vir: INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ)
103. SEJA VLADE, 14.10.2010
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SPREMEMBA UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.
S sprejeto spremembo uredbe se na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dva direktorata združita v en direktorat, in sicer zaradi povezanosti delovnega področja in
racionalizacije delovanja ministrstva. Na omenjenem ministrstvu bodo torej po novem
delovali štirje direktorati, in sicer Direktorat za znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko
šolstvo, Direktorat za informacijsko družbo in Direktorat za investicije. (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 migracijsko 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
vzajemna integracija. V skupino starejših z migracijsko 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.
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Več informacij v angleškem in nemškem jeziku: Razpis ELAC ‐ ANG

Razpis ELAC ‐ GER

PROJEKT KARTIRANJA ONESNAŽENOSTI

Zahvaljujoč raziskovalnemu projektu INTAMAP, ki ga je financirala EU, ima lahko zdaj vsak
v realnem času dostop do zemljevidov onesnaženosti ozračja, tal in vode. Raziskovalci, ki so
sodelovali pri projektu INTAMAP, so razvili program, ki s pomočjo podatkov, zbranih na
določenih mestih, zriše spletni zemljevid z izohipsami, ki v realnem času prikazuje
koncentracijo onesnaženja. Ta zemljevid s pomočjo t.i. „interpolacijskih“ metod prikazuje
dogajanje med različnimi točkami merjenja in tako omogoča jasnejši opis stanja. Ker pa je za to
včasih potrebna obdelava podatkov, ki lahko traja dalj časa, program INTAMAP preveri,
koliko časa je na voljo, in določi, ali bo uporabil najnatančnejše tehnike interpolacije, s katerimi
bo izrisal zelo podroben zemljevid, ali pa je potrebna hitrejša, manj kompleksna ocena za izris
približnega stanja. Osrednja točka tega projekta je odprtokodna programska oprema za
interpolacijo, ki se z zunanjim svetom povezuje prek spletnih storitev. S pomočjo tovrstnih
podatkov lahko javni organi hitreje sprejemajo odločitve v zvezi z ustreznimi ukrepi za
uspešno spopadanje z virom onesnaženosti, ljudje pa se onesnaženosti lažje izognejo. Na tem
projektu so delali raziskovalci iz Avstrije, Belgije, Nemčije, Grčije, Nizozemske in Združenega
kraljestva, EU pa je projektu namenila sredstva v višini približno 1,8 milijona EUR. Spletna
stran INTAMAP: http://www.intamap.org/index.php. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
OCENA ZAKONIKA O SCHENGENSKIH MEJAH

Komisija v poročilu o uporabi Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z notranjimi mejami
poudarja tri posebne razloge za skrb: težave v zvezi z domnevnimi rednimi in
sistematičnimi kontrolami, ki se izvajajo na določenih območjih notranjih meja, ohranjene
ovire za tekoč pretok prometa na cestnih mejnih prehodih na notranjih mejah ter zamude pri
uradnem obveščanju o načrtovani ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Komisija je
zaskrbljena zaradi težav, o katerih poročajo potniki v zvezi z domnevnimi rednimi in
sistematičnimi kontrolami, ki se izvajajo na določenih območjih notranjih meja. Meni, da za
ustrezno spremljanje teh razmer in obravnavanje težav državljanov od držav članic
potrebuje več informacij o pogostosti in razlogih izvajanja kontrol na območjih notranjih
meja. Na te razmere se Komisija odziva z ocenjevanjem pritožb in pozivanjem držav članic k
zagotavljanju pojasnil. Če pojasnila ne bodo zadovoljiva, bo uporabila vsa razpoložljiva
sredstva, da bi zagotovila pravilno uporabo prava Unije. Komisija opozarja tudi na obsežno
infrastrukturo, ki je ohranjena na cestnih mejnih prehodih na notranjih mejah in jo pogosto
spremljajo precejšnje omejitve hitrosti. Meni, da morajo države članice odpraviti vse take
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ovire, da bi omogočile tekoč pretok prometa, zlasti vse omejitve hitrosti, ki niso izključno
namenjene varnosti v cestnem prometu. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
UPORABA INTERNETA V EU

Rezultati raziskave Eurobarometer, ki jo je naročila Evropska komisija in je zajela 27 000
gospodinjstev po vsej Evropski uniji, kažejo, da Evropejke in Evropejci vse bolj uporabljajo
digitalne tehnologije. Anketiranci so bili vprašani o uporabi interneta, telefona in televizije.
Vse več Evropejcev se naroča na pakete s pavšalno pristojbino za širokopasovni dostop do
interneta in digitalne televizije. Vse večja uporaba širokopasovnih povezav pomeni, da
vedno več ljudi uporablja internet, 35 % uporabnikov pa obiskuje tudi spletne strani za
socialno mreženje. Vendar so zaskrbljeni zaradi stroškov, kakovosti storitev, varnosti in
spletne svobode. Petina uporabnikov fiksnega in mobilnega interneta je povedala, da je
naletela na težave zaradi blokiranih vsebin ali aplikacij. Evropska digitalna agenda, ki jo je
maja letos objavila Komisija, vsebuje ambiciozne cilje za razširitev dostopa do
širokopasovnih povezav na vse državljane Evrope ter predlaga ukrepe za spodbuditev
konkurence, zaupanja in varnosti. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
EVROPSKI DNEVI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 2010

V Bruslju so 13. in 14. oktobra 2010 potekali tretji evropski dnevi varnosti v cestnem
prometu. Evropska komisija ob tej priložnosti v sodelovanju z belgijskim predsedstvom
pripravila konferenco, na kateri so razpravljali o naslednjih temah: ponesrečenci, težave, s
katerimi se srečujejo različne skupine uporabnikov, in infrastruktura. Posebna pozornost je
namenjena čezmejnemu boju proti kršitvam, ki terjajo največ življenj. Na konferenci pa so
bile predstavljene tudi strateške smernice evropske politike za varnost v cestnem prometu
za obdobje 2011–2020. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom se je od leta 2001 bistveno
zmanjšalo po vsej EU, in sicer je skupno upadlo za 44 % (vključno z ocenami za leto 2010). V
nekaterih državah so bili rezultati še veliko boljši: v primerjavi z letom 2001 se je število
smrtnih žrtev v Latviji zmanjšalo za 55 %, na Portugalskem, v Estoniji, Litvi, Španiji in v
Franciji pa za polovico. Vendar je varnost v cestnem prometu še zmeraj velik družbeni
problem. Leta 2009 je na cestah v Evropski uniji umrlo več kot 35 000 ljudi, kar ustreza
prebivalstvu srednje velikega mesta. K temu je po ocenah treba prišteti še po 4 trajne
poškodbe (npr. okvare možganov ali hrbtenjače), 10 resnih poškodb in 40 manjših poškodb
na vsako smrtno žrtev na evropskih cestah. Gospodarska škoda za družbo po ocenah znaša
130 milijard EUR na leto. Tretji evropski dnevi varnosti v cestnem prometu so bili posebej
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posvečeni čezmejnemu boju proti kršitvam, ki terjajo največ smrtnih žrtev. Več informacij:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events‐archive/2010_10_13‐14_ersd_en.htm. (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
EVROPSKA UNIJA DOSEGA VEČJA ZMANJŠANJA EMISIJ OD OBLJUBLJENIH

Evropska unija dosega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov že pred letom 2012, za katero
se je zavezala. Iz letnega poročila Komisije je razvidno, da bo 25 držav članic, ki so se
zavezale k zmanjševanju emisij, doseglo svoje obveznosti. S Kjotskim protokolom se je 15
držav, ki so bile v času sklenitve Protokola članice EU, zavezalo k zmanjšanju skupnih emisij
toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 v povprečju za 8 % v primerjavi s stopnjo emisij v
določenem izhodiščnem letu (v večini primerov je to leto 1990). Ta skupna zaveza je bila
vključena v različne nacionalne emisijske cilje za vsako državo članico EU‐15, ki so v skladu
s pravom EU zavezujoči. Za EU‐27 ni skupnih emisijskih ciljev. Deset od dvanajstih držav
članic, ki so k EU pristopile leta 2004 in 2007, ima individualne zaveze v okviru Protokola, tj.
v obdobju 2008–2012 zmanjšati emisije za 6 % ali 8 % v primerjavi z letno stopnjo emisij. Le
Ciper in Malta nimata določenih ciljev glede emisij. Evropska agencija za okolje je v ločenem
poročilu začasno ocenila, da so emisije leta 2009 močno upadle zaradi gospodarskega
položaja. Ocenjuje se, da so se leta 2009 emisije EU‐15 zmanjšale za 12,9 % pod stopnjo v
izhodiščnem letu, emisije EU‐27 pa za 17,3 % pod stopnjo iz leta 1990. (Vir: obvestila za
javnost EU, jv)
EVROPSKI CENTRI ZA VARSTVO POTROŠNIKOV

Se vam je že zgodilo, da ste prek spleta naročili blago in zanj plačali, vendar ga niste nikoli
prejeli? V tem primeru vam lahko pomaga evropski center za varstvo potrošnikov. Evropska
komisija je ob peti obletnici delovanja Evropske mreže centrov za varstvo potrošnikov (ECC‐
Net) objavila poročilo, v katerem navaja, da so se na mrežo med letoma 2005 in 2009 obrnili
potrošniki iz EU s skoraj 270 000 prošnjami za nasvet ali pomoč pri čezmejnem
nakupovanju. Za pomoč prek mreže vsako leto zaprosi vedno več potrošnikov: leta 2005 jih
je bilo 43 000, leta 2009 pa že več kot 60 000. Letna vrednost sporazumnih rešitev pritožb,
naslovljenih na trgovce (povračila in nadomestila potrošnikom), je leta 2008 znašala 3,5
milijona evrov. Mrežo ECC‐Net, ki potrošnikom ponuja brezplačne pravne nasvete in
pomoč v vseh državah EU ter na Norveškem in Islandiji, sofinancirajo Evropska komisija in
države članice. Glavni vzrok za pritožbe čezmejnih potrošnikov so še vedno spletni nakupi,
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saj so v letu 2009 predstavljali več kot polovico (55,9 %) vseh prejetih pritožb. (Vir: obvestila
za javnost EU, jv)
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