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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NOV, IZBOLJŠAN PRIROČNIK ZA OBČINSKE SVETNICE IN SVETNIKE SOS

Skupnost občin Slovenije je v začetku mandata 2006/2010 pripravila izjemno uspešen in
razprodan Priročnik za svetnice in svetnike v občinskih in mestnih svetih. Ta je tako med
svetnicami in svetniki kot županjami in župani ter zaposlenimi v občinskih upravah doživel
izjemno pozitiven odziv in številne pohvale.
Ob letošnjih lokalnih volitvah smo pripravili prenovljen, spremenjen in dopolnjen Priročnik
za svetnice in svetnike v občinskih in mestnih svetih za obdobje 2010/2014. Z njim želimo
izvoljenim predstavnikom ljudstva v občinskih in mestnih svetih predstaviti tako ureditev
države in lokalne samouprave, predstaviti pomembnost in odgovornosti pri delu v
občinskih in mestnih svetih ter podrobno predstaviti pristojnosti svetnic in svetnikov po
posameznih področjih in do sedaj sprejetih zakonih (prostorsko načrtovanje, javne
gospodarske službe, varstvo narave, vzgoja in izobraževanje, kultura in šport, varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,…). V zaključku priročnika preusmerjamo pogled še na
nekaj pomembnih tem in vsebin – kaj prinaša nov zakon o preprečevanju korupcije,

kaj pomeni etika na lokalni ravni, kako vzpostavljati skupne občinske uprave,
kakšne dodane vrednosti prinaša čezmejno povezovanje občin, o nujnih postopkih
sprejemanja prostorskih aktov, na kratko o odnosih z javnostmi in obvladovanjem
osnovnega protokola.
Občine članice in nečlanice so ponudbo prejele že po elektronski pošti, vljudno pa vas
prosimo, da nam zaradi organizacije in izvedbe tiska najkasneje do srede, 03.11.2010
sporočite, koliko izvodov priročnika bi želeli naročiti; naročilnica za občine članice SOS se
nahaja tudi TUKAJ.
V primeru, da vaša občina ni članica SOS, ne skrbite. Tudi vaša občina lahko naroči naš
priročnik: naročilnica za nečlanice.
BODIMO ENOTNI IN UKREPAJMO

V Državnem zboru poteka obravnava nove prometne zakonodaje, med drugim tudi Zakona
o voznikih, kjer je vsebina 5. člena izrednega pomena za prometno vzgojo naših otrok in
mladostnikov ter za skupno prometno varnost v občinah.
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Iz gradiva za obravnavo v Državnem zboru je razvidno, da je prišlo do spremenjene
vsebine 5. člena in to v fazi medresorskega usklajevanja ‐ zaradi nasprotovanja
Ministrstva za šolstvo in šport. Nova predlagana vsebina se glasi, citirano: »Vsebine
prometne vzgoje za varno udeležbo v cestnem prometu izvaja civilna družba in organizacije, ki se
ukvarjajo s preventivnimi dejavnostmi za področju varnosti cestnega prometa zlasti v sodelovanju z
javnimi vzgojno izobraževalnimi zavodi.«
Povsem nesprejemljivo je, da MŠŠ prelaga odgovornost za vzgojo na civilno družbo in v
prosto odločanje javnim vzgojno izobraževalnim zavodom. Obenem se s to predlagano
vsebino krši tudi Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za
obdobje 2007‐2011 (Skupaj za večjo varnost), ki jo je Državni zbor RS sprejel na seji 18.
decembra 2006. V resoluciji je med drugim pri smotrih in ciljih zapisano, da je z vzgojo in
izobraževanjem ter preventivnimi in represivnimi ukrepi spremeniti slabe načine vedenja v
prometu. Iz tega izhaja tudi ukrep št. 6. 1 – prometna vzgoja, kjer je v okviru dejavnosti
zapisano ‐ citirano: »vključitev prometne vzgoje v kurikularne izobraževalne vsebine na osnovnih in
srednjih šolah«.
Sprejetje novo predlagane vsebine 5. člena je po našem mnenju nedopustno in posledice
takšnega načina izobraževanja bodo vidne in občutene v poslabšanju prometne varnosti
tistih kategorij, za katere pravimo, da so v prometu najbolj ranljive – to so otroci in
mladostniki.
Da bodo stališča doprinesla večji teži, smo občinam posredovali dopis, naslovljen na
poslance DZ RS, s posredovanjem katerega želimo doseči enotnost in močno pogajalsko
pozicijo pri stvari, ki zadeva prometno varnost naših otrok. (jt)
SESTANEK NA SAZAS – ZNIŽANJE TARIF

V četrtek, dne 21.10.2010 je na sedežu Združenja SAZAS potekal sestanek v zvezi s tarifami
za javno priobčitev glasbenih del na različnih prireditvah in koncertih. Sestanek je potekal v
zanimivem vzdušju, vendar pa so predstavniki Sazas še enkrat več (kot že večkrat do sedaj)
nastopili brez kakršnihkoli konkretnih predlogov in rešitev, med tem ko so jim vabljeni
jasno povedali kaj si želijo in zakaj se z njimi sploh pogajajo že dalj časa. Sazas je uvodoma
podal predlog ustanovitve neke vrste manjše delovne skupine, ki bi v imenu vseh
uporabnikov avtorskih del nastopala in se pogajala s Sazasom za oblikovanje primernih
tarif. Vendar je ta predlog takoj uvodoma bil s strani vabljenih ovržen kot neprimeren saj se
uporabniki del preveč razlikujejo in je nemogoče, da bi vsi uporabniki nastopali združeno.
Po sila nekonstruktivnem, vendar zanimivem sestanku, ki je bil oplemeniten z
nevsakdanjimi vložki enega izmed obiskovalcev, je bilo sklenjeno, da bo Sazas v roku enega
tedna pozval posamezna interesna združenja na sestanke vsakega posebej. In po besedah
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predstavnikov Sazasa naj bi se iz teh »individualnih« pogovorov s posameznimi
reprezentativnimi združenji različnih uporabnikov, oblikoval neke vrste krovni sporazum
za vse, kar se v tem trenutku zdi nemogoče, vendar se bomo pustili presenetiti. (SP)
PRVI PREMIKI GLEDE ŠKODE V TURIZMU V OBČINAH

6. oktobra 2010 sta Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino ter Odbor za gospodarstvo
na skupni seji obravnavala problematiko enotnega termina zimskih šolskih počitnic.
Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za šolstvo in šport na škodo na področju turizma
zaradi navedenega ukrepa opozorila večkrat, kasneje pa obravnavo problematike predlagala
tudi matičnim odborom Državnega zbora.
Odbora sta se udeležila tudi predstavnika Skupnosti občin Slovenije, Ministrstvu za šolstvo
in šport in Ministrstvu za gospodarstvo pa je bilo naročeno natančno spremljanje učinkov
enotnih zimskih počitnic.
Med drugim sta odbora ministrstvu za šolstvo in ministrstvu za gospodarstvo predlagala,
da opravita evalvacijo učinkov enotnih zimskih počitnic in da se na podlagi le‐te ter v
skladu s predvidenimi postopki sprejme odločitev o morebitnih spremembah in
dopolnitvah pravilnikov o šolskem koledarju. Ministrstvo za šolstvo in šport je Skupnost
občin že pozvalo k sodelovanju, slednja pa se je vabilu seveda odzvala. Predstavniki
ministrstva in Skupnosti občin bomo tako sodelovali pri analizi vpliva spremembe šolskega
koledarja na druge sfere življenja in dela v Republiki Sloveniji.
O vseh podrobnostih vas bomo sproti in v prihodnje obveščali. (jt)
ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 3D JAVNE RAZGRNITVE

30.9. se je zaključilo obdobje za dokončanje vseh aktivnosti in
samega projekta, ki smo ga izvajali na Skupnosti občin
Slovenije, 3D JAVNE RAZGRNITVE. Ministrstvo za visoko
šolstvo znanost in tehnologijo, ki je projekt sofinanciralo v
okviru razpisa E‐vsebine in e‐storitve je povabilo SOS na
predstavitev rezultatov in vzorčno kontrolo dokumentacije.
Projekt so za SOS predstavili Saša Kek, Staško Vešligaj in predstavniki zunanjega izvajalca
podjetja XLAB d.o.o. Skrbniki razpisa so bili z rezultati projekta zadovoljni. Ste tudi vi?
Preverite na www.3dprostor.si in nam sporočite. Občinam, ki še niso poslale pooblastil za
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delo z orodjem v opomnik pošiljamo povezavo na obrazec pooblastila in dopis z
obrazložitvijo. (SK)
POSREDOVALI STALIŠČA OBČIN K OSNUTKU PRAVILNIKA O POGOJIH ZA
ZAŠČITO NELOVNIH POVRŠIN

V tem tednu smo Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano posredovali prejeta
stališča občin članic k osnutku Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito nelovnih površin.
V novem osnutku so združene vsebine iz Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
vsebini in vodenju katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim
namenom in Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito nelovnih površin. Skupnost občin
Slovenije je pripombe pošiljala že 13.11.2008, slednje pa ministrstvo vse do danes ni
upoštevalo. Ob borbi ministra za ohranjanje kmetijskih zemljišč, predlagani osnutek
predstavlja popolnoma nasprotje tistega kar minister zagovarja. S predlaganim osnutkom bi
se bistveno zmanjšal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi. Slovensko kmetijstvo bi bilo
zaradi dodatnih ukrepov še manj konkurenčno, neugodna posestna in velikostna struktura
bi vodila k opuščanju kmetijske pridelave. Minister mora opredeliti območja za kmetijsko
pridelavo in na teh območjih zmanjšati divjad na število, ki ne ogroža kmetijske pridelave.
Predlog osnutka pravilnika predpostavlja, da je celotna Slovenija namenjena reji divjadi,
kmetijstvo pa je hobi in ne gospodarska dejavnost.
Ker menimo, da je takšno ravnanje nedopustno, smo na ministrstvo naslovili tudi predloge
občin članic. (jt)
DRŽAVNEMU ZBORU POSREDOVANE PRIPOMBE IN PREDLOGI K PREDLOGU
ZAKONA O VOZNIKIH

Skupnost občin je v okviru nove cestno prometne zakonodaje aktivna že ves čas sprejemanja
predpisov. Delovna skupina za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem
prometu SOS, je največ pozornosti namenila 5. in 6. členu predloga. Predlog zakona je
obravnavalo tudi predsedstvo Skupnosti občin ter se do predlaganih rešitev opredelilo ter
zavzelo stališča občin članic.
Na splošno smo k 5. in 6. členu predloga pripomnili, da se s predlagano ureditvijo povečuje
na eni strani represivna dejavnost, na drugi strani pa se preventiva prepušča iniciativam, ki
so žal, v veliki večini primerov s področja pedagoškega dela neusposobljena. Celotno
financiranje Svetov za preventivo in vzgojo se prepušča lokalni ravni, finančni resursi na
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državni ravni, namenjeni v preventivo pa se nesmiselno porabljajo za tisk in druge oblike
neizkoriščenega propagiranja. (jt)
POBUDA ZA PRESTAVITEV ROKA ZA PODAJANJE PRIPOMB NA IZRAČUN
VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Lastniki nepremičnin lahko od 04.10.2010 naprej pošiljajo na Geodetsko upravo svoje
pritožbe ali pripombe na obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin.
Razgrnitev modelov vrednotenja bo po občinah trajala do 17. novembra, lastniki pa bodo
lahko pripombe prek spleta podali do 25. novembra.
Občine so same lastnice večjega števila nepremičnin na drugi strani pa tudi »asistent«
občanom v postopku razgrnitve modelov vrednotenja. Poleg tega pa po občinah še potekajo
intenzivne priprave na lokalne volitve, kar praktično pomeni, da je velik del občinske
uprave, predvsem v manjših občinah, vključen v postopke v zvezi z izvedbo lokalnih
volitev. Glede na večje število lastnih nepremičnin, ki jih občine morajo pregledati in podati
pripombe, smo GURS pozvali, da se rok za oddajo pripomb na obvestila o poskusnem
izračunu vrednosti nepremičnin ustrezno podaljša, saj v nasprotnem primeru marsikatera
občina ne bo imela možnosti podaje adekvatnih in celovitih pripomb na izračune lastnih
nepremičnin. Poleg tega davek na nepremičnine ne bo stopil v veljavo pred letom 2012, zato
bi bilo smiselno rok podaljšati in s tem omogočiti oblikovanje primerne podlage za prihodnji
davek na nepremičnine. (sp)
TERMIN ZA PREDLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBČINSKIH
JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE PRESTAVLJEN

Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je termin za predložitev predloga finančnega načrta
občinskih javnih zavodov zaradi drugega kroga lokalnih volitev, prestavljen na vključno
17.11.2010. Predloge finančnih načrtov lahko posredujete na naslov: gp.mk@gov.si. (jt)
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O RK

Obveščamo vas, da so Spremembe in dopolnitve Zakona o Rdečem križu RS bile objavljene
v UL RS. Št. 79/2010. Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občine z
območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje
delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov
lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne
organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
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zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju posamezne občine na podlagi
dogovorjenih letnih programov.« (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NOVO GRADIVO PREDLOGA
REGIONALNEGA RAZVOJA

ZAKONA

O

SPODBUJANJU

SKLADNEGA

Na spletni strani Vlade RS je objavljeno novo gradivo Predloga zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja.
Predvsem je spremenjeno V. poglavje glede na prvi predlog iz meseca julija.
Prosimo, da predlog podrobno preberete in pošljete vaše pripombe do 31.10.2010
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
PRAVILNIK O METODOLOGIJI IN OBVEZNIH VSEBINAH LEK

Ministrstvo za gospodarstvo vabi k pripravi Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah
LEK.
Prosimo vas za pripombe in morebiten interes po usklajevalnem sestanku na e‐pošto:
sasa.kek@skupnostobcin.si do 15. novembra.
PREDLOG ZAKONA
RAZPRAVI

O

NEGOSPODARSKIH

JAVNIH

SLUŽBAH

V

JAVNI

V javni razpravi je predlog Zakona o negospodarskih javnih službah. Vsebino predloga
bodo je 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
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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

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.
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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
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.
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Pripombe in predloge nam posredujte na info@skupnostobcin.si.
POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO SVLR ‐ NADOMESTILO ČLANOV OS

TUKAJ vam posredujemo pojasnilo SVLR v zvezi z postopkom za nadomestitev članov
občinskega sveta, izvoljenega po večinskem načelu, ne glede na razlog predčasnega
prenehanja mandata.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
26.10. / SREČANJE PREDSTAVNIKOV DS ZA KMETIJSTVO SOS

26.10.2010 ob 10.00 uri, bo v prostorih MKGP potekalo srečanje predstavnikov delovne
skupine za kmetijstvo SOS, glede izbora upravljavcev za občine‐LEADER.
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.
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Predavala bo Mojca Ramšak Pešec, Generalna direktorica Direktorata za organizacijo in
kadre na Ministrstvu za javno upravo.

VABILO.

PRIJAVNICA.

09.11. / SEMINAR
DELOVNIH MEST

SOS

‐

NOTRANJA

ORGANIZACIJA

IN

SISTEMIZACIJA

Vabimo vas na seminar Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v upravah
lokalnih skupnostih, ki bo potekal v torek, 09.11.2010, v Austria Trend Hotelu, Dunajska
154, Ljubljana (dvorana Kronos) s pričetkom ob 10.00 uri.
Cilj seminarja je: udeležencem natančno pojasniti sistem javnih uslužbencev s sistemom
delovnih mest, položajev in nazivov, jih seznaniti s pravili oblikovanja notranje organizacije
in sistemizacije delovnih mest ter jim razložiti pomen in pomembnost pravilnega postopka
sprejemanja akta o sistemizaciji delovnih mest v sistemu javnih uslužbencev.
Vsebina seminarja obsega: opredelitev notranje organizacije, delovnih mest, položajev in
nazivov v zakonu o javnih uslužbencih.
Predavala bo Štefka Korade Purg iz Direktorata za organizacijo in kadre Ministrstva za
javno upravo.
VABILO in PRIJAVNICA.

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

AKTUALNI RAZPISI °
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
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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.
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.
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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
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
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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.
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.
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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.
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
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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.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
na TUKAJ.
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DRUGI JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE
FINANCIRANJE
PROJEKTOV
LOKALNE
INFRASTRUKTURE

SREDSTEV, NAMENJENIH ZA
IN
REGIONALNE
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.
NOVI RAZPISI
RAZPIS ZA VREDNOTENJE ZELENE INFRASTRUKTURE

17
Tedenske novice SOS / 18.10 – 22.10.2010
Št. 36

Evropska komisija je objavila razpis za vrednotenje obstoječe zelene infrastrukture: Green
Infrastructure efficiency and implementation, rok za prijave je 25. oktober 2010. (Vir: Bilten e
Natura 2000, št. 113 / oktober 2010)
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
27.10/ MEDNARODNA KONFERENCA O AKTIVNI OBRAMBI PRED TOČO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 27.10.2010 , ob 15.00 uri, v Hotelu
Habakuk v Mariboru, organizirala mednarodno konferenco o aktivni obrambi proti toči, s
katero želijo izmenjati mnenja in izkušnje na mednarodni ravni.
Ker se v letošnjem letu končuje projekt poskusnega posipavanja točonosnih oblakov s
srebrovim jodidom z letali, ki ga Slovenija izvaja po sklepu Vlade RS že od leta 1999 in je bil
leta 2005 podaljšan še za obdobje 5 let, v letošnjem letu pa je potrebno sprejeti odločitev ali s
projektom poskusne letalske obrambe proti toči nadaljevati ali ne, ministrstvo organizira
konferenco, katere se bodo udeležili dr. Erwin Kubesch (veleposlanik Avstrije v Sloveniji),
prof. dr. Roko Žarnić (Ministrstvo za okolje in prostor), dr. Silvo Žlebir (Agencija RS za
okolje), g. Jernej Stritih (Služba Vlade RS za okolje), prof. dr. Mihael Jožef Toman in prof. dr.
Lučka Kajfež – Bogataj (Biotehniška fakulteta), g. Ciril Smrkolj, Igor Hrovatič, dr. Dušica
Majer (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), g. Slavko Janžekovič (Kmetijsko gozdarski
zavod Ptuj), g. Jernej Vaupotič in g. Andrej Gregorič (Letalski center Maribor), prof. dr.
Jernej Turk, (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), Župani
občin Podravske in Pomurske regije, predsedniki uprav Zavarovalnic, kmetijske zadruge,
predstavniki podjetij ter Sindikat kmetov Slovenije in ostali zainteresirani.
Vabilo bo objavljeno tudi na spletni strani http://www.mkgp.gov.si, udeležbo pa lahko
potrdite na registration@go‐mice.eu najkasneje do ponedeljka 25.10.2010.
VABILO IN PROGRAM.
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,
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22. 10. 2010. V primeru velikega števila prijavljenih bodo organizatorji poskušali razdeliti
delavnico na več terminov.
10‐12.11 / SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE V BEOGRADU

Med 10. in 12. novembrom bo v Beogradu potekal že drugi sejem lokalne samouprave, ki je
nastal v soorganizaciji srbskega Ministrstva za lokalno samoupravo, srbske asociacije mest
in občin (SCTM) in mestne občine Beograd. Občine in mesta bodo dobila možnost za
izmenjavo izkušenj in mnenj ter predstaviti in primere dobrih praks v lokalni samoupravi v
Srbiji in tujini, in sicer v obliki okroglih miz ter tematskih diskusij.
Za prijave in dodatne informacije so vam na razpolago v kabinetu občine Novi Beograd na
telefonskih številkah +381 11/3106‐780 in +381 11/3106‐781.
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.
NOVICE DRUGIH
NA POHORJU SO ČISTILI ZARAŠČAJOČA TRAVIŠČA

V soboto, 16. oktobra smo v okviru projekta NATREG izvedli prostovoljno naravovarstveno
akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju, na območju zahodno od Rogle. Udeležencev
je bilo kar štirideset, kar kaže na močan interes širše javnosti po ohranjanju travišč na ovršju
Pohorja in za doseganje skladnega razvoja celotnega območja Pohorja. V naravovarstveni
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akciji so poleg prostovoljcev sodelovali tudi delavci Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda
za gozdove Slovenije, delavci UNIOR d.d. – Program turizem, prebivalci občine Zreč in
Mislinje.
Cilj naravovarstvene akcije je bil 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. Varovana območja – območja NATURA 2000 so pomemben instrument
varstva biotske raznovrstnosti in hkrati predstavljajo velik potencial socialnega in
gospodarskega razvoja Slovenije. Akcija se v teh dneh nadaljuje na območju Jezerskega vrha
blizu Ribniške koče in na območju zahodno od Rogle, finančna sredstva za izvedbo je
zagotovil Zavod RS za varstvo narave.
Vse obiskovalce očiščenega območja pa želimo opozoriti na previdnost in strpen odnos do
zaključka
del.
(Vir:
občina
Zreče)

LIFE+: 13 PROJEKTNIH PREDLOGOV IZ SLOVENIJE

Do 4. oktobra so morali na sedež Evropske komisije prispeti projektni predlogi za
sofinanciranje iz programa LIFE+ za leto 2010. Ministrstvo za okolje in prostor kot
pooblaščeni organ za zbiranje projektnih predlogov na nacionalni ravni je letos Evropski
komisiji posredovalo 5 projektov iz sklopa Narava in biotska raznovrstnost, 3 iz sklopa
Okoljska politika in upravljanje in 5 iz sklopa Informiranje in obveščanje. O izboru bodo
predlagatelji obveščeni v aprilu 2011. Za Slovenijo je za leto 2010 okvirno namenjenih
5.247.949 EUR evropskih sredstev. Pogodbe z Evropsko komisijo bodo izbrani prijavitelji
podpisali predvidoma v avgustu 2011. Poziv za nove predloge bo v letu 2011 objavljen že v
drugi polovici februarja, delavnice za vse zainteresirane pa bodo v marcu in začetku aprila
2011. Kontakt: julijana.lebez‐lozej(at)gov.si (Vir: Bilten e Natura 2000, št. 113 / oktober 2010)
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104. SEJA VLADE, 21.10.2010
SPREMEMBE ZAKONA O GOZDOVIH

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o
gozdovih in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku. Z
manjšimi spremembami v zakonu se urejuje možnost delitve gozdnih parcel manjših od 5 ha
in zakonska podlaga za izjemo k pogojem za zasedbo določenih delovnih mest na Zavodu
za gozdove Slovenije (ZGS).
Po novem se zemljiške parcele, ki so gozd in so manjše od 5 hektarjev lahko delijo, in sicer v
primeru, da v prostorskih aktih na taki zemljiški parceli ali njenem delu kot namenska raba
ni določen gozd ali če je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture ali če gre za
zemljiške parcele, ki so bile v postopku denacionalizacije upravičencem vrnjene v naravi.
Zakon o gozdovih je bil v letu 2007 dopolnjen z določbo, da gozdnih parcel manjših od 5 ha
ni dovoljeno deliti razen pri gradnji javne infrastrukture. Ta določba je učinkovito prispevala
k zmanjšanju drobljenja gozdne posesti v Sloveniji. V praksi pa se je pokazalo, da je v
postopkih sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov bila ponekod na delu
gozdne parcele dosežena sprememba namenske rabe na primer iz gozdnega v kmetijsko ali
stavbno zemljišče. Ne glede na navedeno pa se zaradi določbe o prepovedi delitve gozdnih
parcel, ta del zemljišča ni mogel odmeriti in posledično izvajati rabo kot jo določajo veljavni
prostorski akti. Prav tako ni bilo možno deliti gozdnih parcel v državni lasti v postopkih
denacionalizacije v primeru vračanja gozda v naravi. (Vir: Vlada RS)
PODPORA KOROŠKI REGIJI

Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu o razvojni podpori Koroški regiji v obdobju 2012‐
2016, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslancev s prvo
podpisanim Mirom Petkom. Vlada meni, da predloga zakona ni mogoče podpreti, saj
problemov regionalnega razvoja ni mogoče reševati z interventnimi zakoni. Vlada pripravlja
predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je že v predhodnem
usklajevanju v vseh poslanskih skupinah in bo v kratkem vložen v Državni zbor. S
sistemskimi rešitvami bo vsem območjem v državi, ki izkazujejo podobne razvojne
probleme, zagotovljena približno enaka raven državne pomoči. (Vir: Vlada RS)
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR‐ELAC) ŠE AKTUALEN
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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.
Več informacij v angleškem in nemškem jeziku: Razpis ELAC ‐ ANG

Razpis ELAC ‐ GER

NASLEDNJI ZELENI PRESTOLNICI EVROPE

Španska regijska prestolnica Vitoria-Gasteiz in francosko mesto Nantes sta bili proglašeni za
zeleni prestolnici Evrope za leti 2012 in 2013. Evropska komisija s svojim sistemom za
podeljevanje te nagrade spodbuja mesta k izboljšanju kakovosti mestnega življenja, zlasti s
sistematičnim upoštevanjem okoljskih vprašanj pri urbanističnem načrtovanju. Nagradi je na
sinočnji slovesnosti v Stockholmu, evropski zeleni prestolnici za leto 2010, podelil evropski
komisar za okolje Janez Potočnik.
Vitoria-Gasteiz je regijska prestolnica v severni Španiji, ki je zelo napredovala pri okolju
prijaznem načrtovanju tradicionalnega mestnega okolja. Središče mesta namreč obkroža
„zeleni pas“, polnaravna zelena površina, ki je bila delno pridobljena od degradiranih
območij in zagotavlja, da ima celotno prebivalstvo mesta, ki šteje skoraj četrt milijona ljudi, v
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razdalji do 300 metrov dostop do odprte zelene površine. Izvajajo se številni ukrepi za
spodbujanje in povečevanje biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov. Živalstvo in
rastlinstvo sta pod nadzorom, fragmentacija habitatov pa se zmanjšuje, kjer koli je to mogoče.
Opravljene so bile številne naložbe v povezavi z vodo, katerih cilj je izboljšati oskrbo z vodo
in kakovost vode, zmanjšati izgubo vode in vzpostaviti trajnostno porabo. Mesto si je obenem
zastavilo ambiciozen cilj, da dnevno porabo vode v gospodinjstvih na prebivalca zmanjša na
raven pod 100 litri. Nantes – zmagovalno mesto za leto 2013 - je šesto največje mesto
Francije. Mesto je prek programa za trajnostno upravljanje voda uspelo povezati svoja zelena
in modra urbana območja in v ta okvir vključilo tudi reševanje izzivov, ki se pojavljajo ob
dveh pomembnih rekah (Loara in Erdre). Obenem Nantes meji na številna območja Natura
2000 in druga naravovarstvena območja, zato njegovo prebivalstvo posveča ključno
pozornost ohranjanju rastlinstva in živalstva. V Nantesu vodijo že uveljavljeno celostno in
trajnostno prometno politiko s poudarkom na javnem prevozu in uporabi koles. Kot prvi v
Franciji so ponovno uspešno uvedli električni tramvaj. S svojo ambiciozno prometno politiko
je mesto zmanjšalo onesnaženost zraka, do leta 2020 namerava z novim podnebnim načrtom
zmanjšati izpuste CO2 za četrtino. Med inovativnimi pobudami za zdravje državljanov velja
omeniti sistem za ocenjevanje alergijskih tveganj, ki se izvaja v obliki poskusnega „vrta za
nadzor cvetnega prahu“. (Vir: stiki z javnostjo EU, bh)
POTROŠNIKI NAJMANJ ZADOVOLJNI Z NALOŽBAMI, NEPREMIČNINAMI IN
DOSTOPOM DO INTERNETA

Po danes objavljenem pregledu stanja potrošniških trgov za jesen 2010 so „naložbe,
pokojnine in vrednostni papirji“, „nepremičninske storitve“ in „zagotavljanje internetnih
storitev“ trgi, ki bodo evropske potrošnike najverjetneje razočarali. Med trgi s potrošniškim
blagom so najslabše ocenjeni „rabljeni avtomobili“, „oblačila in obutev“ in „meso“. Na drugi
strani so se dobro odrezale letalske družbe prav tako pa potrošniki cenijo kulturne dobrine
in storitve. Pregled stanja ocenjuje potrošniške trge na podlagi kazalnikov, kot so
primerljivost, zaupanje in zadovoljstvo potrošnikov, težave, pritožbe, enostavnost prehoda
med ponudniki storitev, cene, itd. Namen je opredeliti trge z možnim slabim delovanjem, da
se pripravijo dodatne študije, ki bi temeljito analizirale težave in pomagale opredeliti
politične odzive. Tokrat je v pregled prvič vključenih kar 50 različnih evropskih trgov — od
hrane in gospodinjskih aparatov pa do avtomobilskih popravil. Evropska komisija bo začela
s pripravo dveh tržnih študij, da se temeljito preučijo razlogi za ugotovitve in opredelijo
politična sredstva. (Vir: stiki z javnostjo EU, bh)
KOMISAR POTOČNIK: ZA FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE NATURE 2000

Za ohranjanje biodiverzitete je nujno zagotoviti sredstva za investicije na omrežju varstvenih
območji Natura 2000, ki so temelj evropske politike biotske raznovrstnosti, in vzpostaviti
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učinkovito upravljanje varstvenih območji, je na medparlamentarnem srečanju GLOBE 11.
oktobra v Ljubljani izpostavil evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Več. Govor. (Vir:
Bilten e Natura 2000, št. 113 / oktober 2010)
POKRITIH LE PETINA EU POTREB ZA NATURO 2000

V poročilu, ki ga je Evropska komisija objavila oktobra 2010, ugotavlja, da je v Evropi je
pokritih samo 20 odstotkov skupnih finančnih potreb za upravljanje zavarovanih območij,
vključno z omrežjem Natura 2000. Objavila je tudi oceno, da bi bila za upravljanje omrežja
Natura 2000 potrebna naložba v višini 6,1 milijarde EUR na leto za EU‐25. Najpomembnejši
vir financiranja Skupnosti za omrežje Natura 2000 in biotsko raznovrstnost v EU je še vedno
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (zlasti v okviru osi 2). Poleg tega sta pomemben
vir financiranja tudi Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za ribištvo. Več.
Povzetek poročila v slovenskem jeziku. (Vir: Bilten e Natura 2000, št. 113 / oktober 2010)
EVROPSKI PRORAČUN PO DOMAČE

Če ste mislili, da je sestava proračuna evropske unije skrajno zapletena in nezanimiva stvar,
si lahko ogledate prispevek ‐ http://www.youtube.com/eutube#p/a/u/1/PxTnTIJ_YnU ‐ in
se prepričate o nasprotnem. (mm)
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