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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
GRADIVA S 1. POSLOVNEGA SREČANJA
V četrtek, 19. novembra 2009 je Skupnost občin Slovenije organizirala 1. poslovno srečanje
županov, direktorjev in gospodarstvenikov, ki je potekalo v Austria Trend Hotelu, Ljubljana.
Objavili smo gradiva z dogodka. Skupnost občin Slovenije je ob izvedbi dogodka izdala
zbornik, ki so ga prisotni prejeli na dogodku.

Zbornik lahko v PDF obliki prelistate tukaj.

Na spletni strani smo objavili predstavitve predavateljev. Podjetniki so imeli priložnost
predstaviti svojo ponudbo županom in direktorjem občinskih uprav. Dvorana se je tako
spremenila v živahno in pisano sejmišče, mize, ki so prevzele vlogo stojnic pa so bile dobro
obiskane. Vabljeni k ogledu vseh ponudnikov dogodka na tej povezavi, hkrati pa objavljamo
tudi predstavitve ponudnikov. Vabljeni k ogledu dogodka tudi skozi fotografski objektiv.
(SK)
SREČANJE Z MINISTROM DR. GJERKERŠEM
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se 25. novembra 2009 na SVLR
sestali z ministrom dr. Henrikom Gjerkešem. Spregovorili so o odprtih vprašanjih ter iskali
rešitve k težavam, s katerimi se soočajo predstavniki lokalne samouprave. Predstavniki SOS
so ministru predstavili nabor problemskih zadev, s katerimi se srečujejo občine. Predstavniki
asociacij so se z ministrom pogovarjali o črpanju evropskih sredstev, kjer se pričakuje
pospešitev postopkov v zvezi s 5. razpisom iz Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Skupnost je pri tem opozorila, da je nujno
potrebno pospešiti vse aktivnosti v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, saj mora biti skupen
interes tako občine kot države, da se evropska sredstva, ki so na razpolago, počrpajo. S strani
Skupnosti je bilo opozorjeno na problematiko komunalne in cestne infrastrukture, predvsem
glede prenosa v upravljanje na občine. Z ministrom so predstavniki Skupnosti spregovorili
še o ustanavljanju pokrajin. SVLR že usklajuje nadaljnja postopanja v zvezi s pokrajinsko
zakonodajo. Podpredsednik SOS Anton Peršak je povzel nabor problemskih zadev in
ministra predvsem opozoril na problematiko javno zasebnega partnerstva, na izvajanje
občinskih prostorskih načrtov, pa tudi na problematiko lastništva nad občinskimi cestami.
Minister dr. Gjerkeš je naznanil, da se bo oblikovalo skupno posvetovalno telo za uspešno
izvajanje evropske kohezijske politike, katero bo sestavljeno iz predstavnikov SOS, ZOS ter
SVLR. Ministrstvo je mnenja, da bo se tako najučinkoviteje uresničila možnost izpolnitve
vseh zastavljenih ciljev operativnih programov. Minister se je strinjal in poudaril, da se
zaveda nujnosti sodelovanja in vključitve predstavnikov SOS v postopke, saj se lahko le tako
pripelje do učinkovitih in koristnih rešitev. (AJ)
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PONOVNO OPOZORILO MINISTRICI ZA KULTURO
Ministrici Majdi Širca smo izpostavili nepravilnost razpisnega postopka glede podeljevanja
pooblastil javnim kulturnim zavodom (muzejem in galerijam), ki po mnenju predstavnikov
lokalnih skupnosti ni bil izpeljan v skladu s formalno pravnim vidikom, prav tako pa se v
razpisni dokumentaciji nahaja vrsta pomanjkljivosti (med drugim npr. ni bilo definiranih
ciljev razpisa). Seznanili smo jo, da je Komisija za kulturo pri SOS sprožila poizvedbeno
akcijo, v kateri je na vseh 33 pooblaščenih muzej navedenih v sklepu vlade naslovila
vprašanje glede predvidenega deleža sofinanciranja s strani države v letu 2010. Predstavniki
komisije so namreč mnenja, da stanje financiranja ni bilo vzpostavljeno na novo, temveč gre s
strani ministrstva za zgolj ohranjanje že obstoječega stanja, posledice slednjega pa se bodo
ponovno odražale v proračunih občin. Na ministrstvo za kulturo smo tudi apelirali, da naj v
prihodnje pristopi k predhodnim objavam razpisov. S tem, ko bodo občine na primeren
način obveščene, se bodo lahko ustrezno pripravile na razpis in posledično tudi uspešno
prijavile. Na tak način deluje že več ministrstev in ne vidimo razloga, zakaj tako ne bi
delovalo tudi ministrstvo za kulturo. (JT)
PARTNERSTVO

NA

PODROČJU

IZVAJANJA

EVROP.

KOHEZIJSKE

POLITIKE
SVLR je predlagal oblikovanje posvetovalnega partnerstva za nadaljnje uspešno izvajanje
evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007‐2013. Posvetovalno partnerstvo naj bi
zajemalo izvajanje in spremljanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007‐2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007‐2013. Gre za vzpostavitev medsebojne sprotne izmenjave
informacij in mnenj za nadaljnje učinkovitejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike.
Posvetovalno partnerstvo bi vključevalo izključno tiste vsebine izvajanja in spremljanja
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013 in
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007‐2013,
kjer lokalne skupnosti nastopajo v vlogah upravičencev. Članstvo posvetovalnega telesa
bo sestavljeno iz predstavnikov SVLR, SOS in ZOS, v katero bodo imenovani po trije
predstavniki vsake asociacije in SVLR (skupaj torej 9 članov). Evidentiranje je odprto do
torka, 1.12.2009 do 14.00 ure. (JT)

3
Tedenske novice SOS / 24.11.‐ 30.11.2009
Št. 42

DODATNA STALIŠČA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovila dodatna stališča do
predloga Zakona o dostopu informacij javnega značaja. Tako smo med drugim še predlagali,
da pripravljavec oceni smotrnost dodatne rešitve v ZDIJZ‐C, po kateri bi uradna oseba, ki je
pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, morala tudi izpolnjevati pogoj
opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka (9. in 15. člen ZDIJZ), kar
utemeljujemo z dejansko prakso pri izvajanju zakona, pri kateri predstavniki občin
ugotavljajo, da gre pri obravnavi zahtev za dostop do informacij javnega značaja (ali
dovolitev delnega dostopa ali zavrnitev zahtevka) za zahtevne postopke, ki zahtevajo
poznavanje procesnega upravnega predpisa. Celotna stališča so na voljo v sekretariatu SOS.
(JT)
POBUDA ZA PRENOS PLAČ VZGOJITELJIC NA DRŽAVO
Ceno programov predšolske vzgoje v naši državi krijejo starši in občina. Kot elementi za
oblikovanje cen programov v vrtcih se upoštevajo stroški dela, materialnih storitev in živil za
otroke. V razpravi je bilo ponovno omenjeno, da strošek dela zavzema najvišji delež med
tekočimi stroški za predšolsko vzgojo, prisotni pa so opozorili na dejstvo, da se o možnosti
prenosa plač na državo govori že nekaj časa, konkretnih rešitev pa do sedaj še ni bilo
predstavljenih. Ministrstvu za šolstvo in šport smo zato predlagali, da pripravi možne
modele prenosa ter skupaj z Ministrstvom za finance, možne izračune finančnih posledic
tega prenosa. Skupnost je prav tako predlagala, da v nadaljevanju, ko bodo možne rešitve in
finančne posledice znane, skupnost skupaj z ministrstvom organizira srečanje, na katerem bi
te modele skupaj z vsemi občinami preverili in uskladili. (JT)
PODATKI O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ – POJASNILO
Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku avgusta 2009 na naslove samoupravnih lokalnih
skupnosti naslovilo dopis št. 35351‐9/2009‐1, v katerem je občine pozvalo, naj preverijo
podatke o namenski rabi zemljišč, ki so jih v letu 2007 posredovale Geodetski upravi
Republike Slovenije. V dopisu so tudi postavili rok – 30.10.2009 in osnovne usmeritve, ki jih
je smiselno uporabiti pri pregledu oz. pripravi podatkov. Ministrstvo je prejelo več vprašanj
in pobud občin ter Skupnosti občin Slovenije glede podaljšanja roka priprave podatkov. V
priloženem dopisu št. 35351‐9/2009‐2 z dne 24.11.2009 prvotno predlagan rok za
posredovanje podatkov ministrstvo podaljšuje in dodatno pojasnjuje. (SP)
Pojasnilo MOP
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POBUDA ZA SPREMEMBO ZA ZADOLŽEVANJE OBČIN
Ministrstvo za finance je Skupnost občin Slovenije pozvala, da nemudoma prične s
postopkom spremembe Pravilnika o zadolževanju občin v smeri, da se bo občina sama
odločila ali bo za določen posel zadolžitve najela zunanjega presojevalca ali ne. S tem bosta
občinam, ki zaposluje dovolj kompetentnega kadra v finančnih oddelkih prihranjena tako
čas kot tudi denar ob izvedbi postopkov zadolževanja..(JT)
SEJA ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR PRI DZ ‐ POROČILO
V četrtek, 26.11.2009 se je sestal Odbor za okolje in prostor pri Državnem zboru RS.
Obravnaval je dve zakonski noveli: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu okolja (ZVO‐1C) po skrajšanem postopku ter Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt‐A) po skrajšanem postopku. K
obema so parlamentarne stranke vložile veliko amandmaje in vse tiste, ki jih je v svojem
mnenju podprla tudi Vlada RS, je odbor izglasoval. Predlagani amandmaji so vsebovali tudi
predloge, ki jih je na Državni zbor naslovila SOS. Žal ni bil izglasovan amandma k 9. členu,
ki govori, da se v primeru, ko nosilci urejanja prostora v zakonitem roku ne dajo mnenj k
predlogu občinskega prostorskega načrta šteje, da nimajo pripomb in se s predlogom
strinjajo. Bil pa je izglasovan amandma k 10. členu, ki določa da se v primeru, ko ministrstvo
ali vlada v zakonitem roku ne izdata sklepa o ugotovitvi usklajenosti šteje, da je predlog
občinskega načrta usklajen. Dodana pa je bila izjema v primeru, če je ministrstvo predhodno
zavrnilo izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga občinskega prostorskega načrta na
okolje sprejemljivi. Skupnost občin Slovenije je odbor in predlagatelje novele zakona tudi
opozorila, da novela še vedno predpisuje postopek ugotavljanja ustreznosti vplivov
prostorskega načrta na okolje drugače, kakor to določa Zakon o varstvu okolja ter na
zamujeno priložnost, da bi novela tudi bolj jasno zagotovila aktivno vlogo resornega
ministrstva v postopku priprave prostorskega načrta, še zlasti vlogo odločujočega v
primerih, ko v vsebini načrta smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ni mogoče
uskladiti. Predlagatelj zakona je opozorilo zavrnil z mnenjem, da z novelo zakona želi urediti
le nekatere podrobnosti, sistemskih težav pa se namerava lotiti s pripravo novih sistemskih
zakonov.(Niko Jurca, MO NG)
SEZNAM POBRATENJA OBČIN
V rubriki pobratenje smo objavili seznam občin, ki imajo sklenjena pobratenja z drugimi
občinami. Ker je seznam obsežen in se nenehno dopolnjuje, pozivamo občine, da seznam
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preverijo in pregledajo. Morebitne spremembe in pomanjkljivosti prosimo, da sporočite na
info@skupnostobcin.si. SEZNAM POBRATENJ
STALIŠČA K AKCIJSKEMU NAČRTU ZA SIVE VRANE
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila
stališča do predloga Akcijskega načrta za sive vrane. Izrazili smo stališče, da bi prednostne
naloge predloga akcijskega načrta za upravljanje populacije sive vrane prvenstveno morale
biti usmerjene predvsem v osveščanje prebivalstva in kmetov ter v napotke za odvračanje, ne
pa v ukrepe, katerih posledica bo zmanjšanje populacije sivih vran na podeželskih območjih
in v okoliških naseljih. Po izvedbi akcijskega načrta prav tako še vedno ne bo jasno, kolikšno
število vran je še ekološko sprejemljivo za okolje, na kakšen način se bo zmanjševala
populacija sivih vran na nelovnih območjih, kateri načini odvzema sivih vran bi bili
najprimernejši in podobno. (JT)
EVIDENTIRANJE V DS ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZFO
Sekcija mestnih občin je na svoji ustanovni seji v torek 17.11.2009 sprejela sklep, da se znotraj
delovanja Skupnosti občin Slovenije ustanovi delovna skupina za pripravo sprememb
Zakona o financiranju občin. Sklep je istega dne na svoji 14. seji podprlo tudi predsedstvo
skupnosti. Praksa zadnjih let kaže, da država sprejema zakone in podzakonske predpise, ki v
veliki meri prizadenejo občinske proračune ter prinašajo nove obremenitve in obveznosti,
katerim je težko slediti in jih realizirati. Še posebej pa občine že nekaj časa opozarjajo na
dejstvo, da občine, ki so sedežne občine institucij, katerih pristojnosti so širše od meja občin
za delovanje teh ne prejemajo nobenih dodatnih sredstev. Mestne občine in občine, ki jih je
mogoče šteti kot regionalna središča na nekaterih področjih so tako tiste, ki morajo znotraj
svojih lastnih sredstev zagotavljati sredstva za investicije in sredstva za delovanje institucij,
katerih storitve uporabljajo uporabniki iz širšega, regionalnega »bazena«. Prav zaradi
dejstva, ker zakon o financiranju občin v ničemer finančno ne stimulira teh občin, je sekcija
mestnih občin na pobudo nekaterih članic in članov komisije za proračun in javne finance
sprejela sklep o oblikovanju delovne skupine, katere naloga bo pripraviti izhodišča za
spremembo zakona o financiranju občin, s katerimi bi v sistem financiranja občin vključili
elemente financiranja regionalnih institucij. Evidentiranje se zaključi v ponedeljek,
30.11.2009. (JT)
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SREČANJE KOMISIJE ZA KULTURO
V petek, 27.11.2009 se je v prostorih MO Celje ponovno sestala komisija za kulturo pri SOS.
Komisija je obravnavala vprašalnike, ki so jih občine ustanoviteljice naslovile na javne
kulturne zavode (muzeje in galerija, katerim je država podelila pooblastilo za izvajanje
državne javne službe) ter sprejela ukrepe glede nadaljnjega postopanja na tem področju. Po
mnenju predstavnic in predstavnikov je zadeva alarmantna, saj se zgodba odvija v smeri, da
bodo občine ponovno tiste, na katere bodo prenesene finančne obveznosti. Oblikovala so se
tudi dokončna stališča k predlogu Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti in k
predlogu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. (JT)
SREČANJE DS ZA NOTRANJE REVIDIRANJE
V sredo 25. novembra se je v prostorih občine Ilirska Bistrica sestala Delovna skupina za
notranje revidiranje. Na sestanku so predstavnice in predstavniki obravnavali zunanji
pregled kakovosti, ki so ga članice opravile v MO Maribor, izmenjale so izkušnje z zunanjimi
izvajalci notranje revizije, obravnavale so problematiko pridobitve naziva PDNR, seznanile
so se z 12. konferenco NR – neusklajeno in neustrezno zakonodajo, ki urejuje poklic notranji
revizor, predale so kakšne so odgovornosti notranje revizijske službe za zagotavljanje
varnosti IT sistema in na koncu je predstavnica MO Ljubljana predstavila delo notranje
revizijske službe na Dunaju, kamor je bila povabljena skupaj s predstavniki Hrvaške, Češke
in Rusije. (MM)
SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Predstavniki Delovne skupine za zaščito in reševanje pri SOS so se sestali v prostorih MO
Kranj, kjer so pregledali realizacijo sklepov iz prejšnjih sej ter določili točke dnevnega reda
na sestanku z Ministrico za obrambo dr. Ljubico Jelušič. Predstavniki delovne skupine bodo
ministrici predstavili problematiko prostovoljcev, problematiko usklajenosti načrtov z
URSZS ter uvedbo licenc za strokovne sodelavce na področju zaščite reševanja in pomoči.
(MM)
IZHODIŠČA ZA IZDELAVO OCEN OGROŽENOSTI PRED PLAZOVI
Z namenom oblikovanja ustreznih izhodišč za izdelavo ocen ogroženosti pred plazovi in s
tem povezanimi aktivnostmi pri pripravi in sprejemu prostorskih načrtov so se vsi vključeni
dobili na sestanku na pobudo Mestne občine Slovenj Gradec in Skupnosti občin Slovenije.
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Sestanka so se udeležili predstavniki MOP‐a, Direktorata za prostor, Direktorata za okolje,
Direktorata za javne službe in investicije, predstavnik Geološkega zavoda Slovenije, ARSO
ter predstavniki Skupnosti občin Slovenije (Damjan Barut in Miha Mohor) ter predstavnik
MOSG. Po uvodnem pozdravu podsekretarja MOP‐a Ervina Vivoda ter predstavitvi namena
sestanka je predstavnik MO Slovenj Gradec predstavil pobudo ter tudi možne rešitve
problematike. Predstavnik Geološkega inštituta Slovenije je predstavil karto v velikosti
1:25000, na podlagi katere bi določili najnevarnejša področja za povzročitve zemeljskega
plazu. Karta bi lahko natančno do velikosti 200 x 200 metrov določila plazovita oziroma
neplazovita področja. Za nevarna področja pa bi se izdelala natančnejša karta v velikosti
1:5000, na kateri bi se natančno določilo področja, ki niso primerna za pozidavo. Karto bi
morala financirati država (MOP) s pomočjo evropskih sredstev, katera bo tudi do meseca
januarja poizkušala poiskati finančne vire za financiranje takšne karte. (MM)
SPREJEMANJE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
Zakon o prostorskem načrtovanju na zanimiv način razmejuje pristojnosti države na eni
strani in lokalnih skupnosti na drugi strani. Državni in občinski prostorski načrti imajo
razmerje hierarhičnosti, pomembnejše od tega pa je, da lahko država v nekaterih fazah
sprejemanja občinskih prostorskih načrtov posega v pristojnost lokalne skupnosti. Prav v
času, ko se je začela oblikovati sodna praksa glede dopustnosti poseganja in glede pogojev za
te posege, se je začel tudi postopek za spremembo ZPNačrt (spremembe so trenutno v
postopku na Državnem zboru), ki bi lahko vnovič ustvaril novo pravno praznino in s tem še
dodatno upočasnil sprejemanje prostorskih aktov. V priponki se nahaja zelo zanimiv in
predvsem uporaben članek iz zadnje številke Pravne prakse v zvezi s trenutno veljavnim
ZPNačrt in predvsem o težav, ki bi jih lahko s seboj prinesla skorajšnja novela ZPNačrt.(SP)
Članek.
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA OBČANE
Z dopisom, ki smo ga s strani Ministrstva za zdravje prejeli daljnega dne 03.04.2009, so
priznali, da je bila sprememba zakona v katerem so določeni kriteriji, ki so podlaga za
zavarovanje občanov, NEDOMIŠLJENA. Ministrstvo priznava, da stanje, ki ga je povzročila
predmetna sprememba zakona otežuje zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
za socialno ogrožene občane. Zaradi tega naj bi ministrstvo predlagalo spremembo kriterijev
tako, da zaradi zagotavljanja obveznega zdravstvenega zavarovanja ne bo prišlo še do
dodatnega oškodovanja oseb, ki se zavarujejo kot občani. Od obravnavanega dopisa je
minilo že skoraj osem mesecev, Ministrstvo za zdravje pa kljub zavezi iz omenjenega dopisa,
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do današnjega dne ni storilo prav ničesar. Občine so že slabo leto v položaju, ko se še vedno
sprašujejo kako izvajati veljavno zakonodajo na področju obveznega zdravstvenega
zavarovanja občanov, saj po analizi Skupnosti občin Slovenije kar 90 odstotkov občin ne
izvaja postopkov v skladu z zakonom. Na drugi strani pa so ponovno na udaru socialno
ogroženi občani, ki so še kako potrebni pomoči v teh težkih časih. Skupnost občin Slovenije
je zato ponovno pozvala ministra za zdravje, da v skladu s svojo zavezo v najkrajšem
možnem času sproži vse potrebne postopke za spremembo trenutnih predpisov, s katerimi
bo ponovno omogočen enostaven postopek zavarovanja tako za socialno ogrožene občane
kot tudi za samoupravne lokalne skupnosti.
S strani ministrstva smo prejeli le odgovor, da pripravlja nov zakon, ki bo določil
enostavnejši postopek za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Glede faze postopka
oblikovanja sprememb zakona ministrstvo seveda ni podalo nobenih informacij. (SP)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
ODVAJANJE ODPADNE VODE IZ MALIH KOM. ČIST. NAPRAV
V priponki se nahaja gradivo Vlade za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše pripombe oziroma predloge
pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 09.12.2009.
Gradivo uredbe
NAPOVEDNIK DOGODKOV
2.12. / SESTANEK Z MINISTRICO DR. JELUŠIČEVO

V sredo, 2. decembra se bodo predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije
sestali z ministrico za obrambo dr. Ljubico Jelušič. Predstavili bodo problematiko
prostovoljcev, problematiko usklajenosti načrtov z URSZS ter uvedbo licenc za strokovne
sodelavce na področju zaščite reševanja in pomoči.
2.12. / POSVET PRED KONFERENCO V KØBENHAVNU
Vabljeni, da se v sredo, 2. decembra 2009 ob 10. uri v Centru Evropa udeležite posveta pred
konferenco o podnebnih spremembah v Københavnu. Posvet poteka pod okriljem kampanje
Evropske komisije »Ukrepi za podnebje – Energija za jutri«, katere namen je osveščati in
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hkrati pozvati javnost in različne ciljne skupine k takojšnjemu ukrepanju, da v EU do leta
2020 zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov za 20 odstotkov, znižamo raven rabe energije
za 20 odstotkov in povečamo delež obnovljivih virov energije za 20 odstotkov. V Sloveniji
kampanjo vodi Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.
3.12. / UČINKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIH
Vabljeni na delovni posvet ʺUČINKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIHʺ, ki
ga v okviru Dnevov Posavske Energetike organizira Fakulteta za energetiko Univerze v
Mariboru. Posvet bo 3. decembra 2009, s pričetkom ob 9.30 uri v predavalnica št. 202
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Hočevarjev trg 1, Krško. Delovni posvet je
namenjen predstavitvi izkušenj in spoznanj s področja uvajanja javno‐zasebnih partnerstev
za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v javnih objektih oz. kako se lotiti izvedbe
projektov in ukrepov za prihranek energije in znižanje stroškov oskrbe z energijo v javnih
stavbah v sodelovanju z zasebnim sektorjem, kjer bodo zasebni partnerji poleg izvedbe
ukrepov prevzemali tudi glavnino tveganj povezanih s projekti.Vabljeni direktorji občinskih
uprav, vodje oddelkov za investicije in infrastrukturo v lokalnih skupnostih in ostale osebe,
ki so v javnem sektorju odgovorne za načrtovanje in izvedbo investicij in oskrbo javnih
objektov z energijo. Udeležba na delovnem posvetu je brezplačna, obvezna pa je registracija,
ki jo lahko opravite na spletni povezavi http://www.dneviposavskeenergetike.si/prijaveinformacije.html. Dodatne informacije o posvetu lahko dobite na elektronskem naslovu
fe@uni-mb.si ali telefonski številki 07/620 22 10 ter v letaku.
8.12. / SREČANJE DOBRIH PRAKS EZD
Vabimo Vas, da se udeležite Srečanja dobrih praks v okviru programa Evropa za
državljane, ki bo v torek, 8. decembra 2009 v hotelu Ambient v Domžalah, od 10. do
predvidoma 14. ure, v organizaciji Zavoda MOVIT NA MLADINA (Nacionalna agencija
programa MLADI V AKCIJI). Namen srečanja je predstaviti uspešne projekte v okviru
programa Evropa za državljane, omogočiti upravičencem, da se spoznajo med seboj,
potencialnim prijaviteljem pa omogočiti, da spoznajo praktični vidik programa Evropa za
državljane in jim tako olajšati sodelovanje v programu. Več informacij najdete v priloženem
vabilu. Prosimo Vas, da udeležbo na dogodku sporočite do 27. novembra 2009 na e‐naslov
VABILO
info@ezd.si.
Kontakti za pojasnila: Brina S. Lipovec (01/430 47 47), MOVIT NA MLADINA
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9.12. / SESTANEK DS ZA IZVAJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
V sredo 9. decembra 2009 bo v prostorih Mestne občine Kranj potekal sestanek Delovne
skupine za izvajanje nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu pri SOS.
Obravnavano bo izvajanje ReNPVCP na lokalnem nivoju in iz njega izhajajoče obveznosti za
občine, prav tako pregledano delovanja svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ter primer dobre prakse: predstavitev tretjega posveta Sveta za preventivo in vzgojo z
območja Gorenjske.
56. SEJA VLADE RS, 26.11.2009
STVARNO PREMOŽENJE DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin. Med ključnimi novosti lahko najprej izpostavimo to, da se jasno
določajo upravljavci ter evidenca stvarnega premoženja države v tujini, letni načrt
pridobivanja premičnega in letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja države pa se
bosta usklajevala s spremembami in rebalansom proračuna in ne le zgolj s sprejetim
proračunom. Prav tako je jasno razvidno, da se posamični program ravnanja s stvarnim
premoženjem sprejema tako pri razpolaganju s stvarnim premoženjem kot tudi pri
pridobivanju stvarnega premoženja ter pri sklepanju aneksov k pravnim poslom.
Zaradi praktičnih izkušenj, se z nepremičninami, s katerimi se je začelo razpolagati ob koncu
enega koledarskega leta lahko razpolaga tudi v novem koledarskem letu, brez njihove
uvrstitve v letni načrt razpolaganja za novo koledarsko leto, seveda ob izpolnjevanju
določenih pogojev ter v okviru določenih časovnih omejitev. Podaljšan je tudi rok za plačilo
kupnine, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. V
primerih periodičnega plačila kupnine pri prodaji premoženja, lahko upravljavec izroči
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis v zemljiško knjigo že po plačilu prvega obroka kupnine ob
predpostavki, da je neplačani del kupnine ustrezno zavarovan z nepreklicno bančno
garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora. Na enak način lahko upravljavec izroči
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stvarne oziroma druge obligacijske pravice v zemljiško
knjigo.
Z vzpostavitvijo enotnega spletnega portala se bosta javna dražba oziroma javno zbiranje
izvajali praviloma v elektronski obliki, namero o sklenitvi neposredne pogodbe je po novem
potrebno objaviti na enotnem spletnem portalu, do njegove vzpostavitve pa na svetovnem
spletu, najmanj 15 dni pred sklenitvijo pogodbe. Urejeno je tudi najemanje stvarnega
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premoženja, kjer so navedeni pogoji, pod katerimi lahko država oziroma samoupravna
lokalna skupnost najame stvarno premoženje za izvrševanje svojih nalog, omogočeno pa je
tudi podaljšanje oddaje stvarnega premoženja v najem. S tokratnimi spremembami in
dopolnitvami je podrobneje in ločeno urejen prenos pravice upravljanja s premičnim in
prenos pravice upravljanja z nepremičnim premoženjem države. (Vir: Vlada RS)
CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV – NOVA UREDITEV
Vlada RS je sprejela Sklep o ceniku dimnikarskih storitev. Ministrstvo za okolje in prostor je
na osnovi Revizijskega poročila Računskega sodišča RS, Urada RS za varstvo potrošnikov in
ugotovljenih nepravilnosti, ki se dogajajo pri zaračunavanju dimnikarskih storitev
uporabnikom storitev s strani koncesionarjev dimnikarskih storitev in zaostrenih socialnih
razmer v državi sprejelo odločitev, da predlaga nov sklep o ceniku dimnikarskih storitev. V
novem ceniku je cena minute dela dimnikarske službe znižana na 0,40 evra brez DDV.
Maksimalne cene so tako nižje za 10%. V ceniku so ponovno določeni maksimalni časovni
normativi, saj je le tako možno nadzorovati pravilnost zaračunavanja storitev uporabnikom.
V Sklepu o ceniku je naložena obveza izvajalcem storitev, da uporabniku po končani storitvi
predložijo delovni nalog. Poleg osnovnih podatkov o uporabniku, mora biti na delovnem
nalogu zapisan čas začetka in konca opravljanja storitev ter čitljivo zapisano ime in priimek
izvajalca storitve. Zahteva zapisa imena in priimka je pomembna za nadzor, kdo opravlja
storitev. Cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
NEVARNE REGIONALNE CESTE
EuroRAP (European Road Assessment Programme, slov. Program ocene varnosti cest na
državnem cestnem omrežju) je evropski neodvisen program ocene varnosti cest. Njegov
namen je pokazati pot in način, kako narediti cestne varnejše, stopnjo prometne varnosti pa
vrednoti na dva načina, z oceno tveganja cest in z rangiranjem cest (od ene do pet zvezdic).
Ponuja neodvisen in konsistenten sistem za ugotavljanje učinkovitosti implementacije
ponujenih rešitev v vsakdanje življenje. Predsednik evropskega programa EuroRAP John
Dawson je poudaril, da nevarne regionalne ceste predstavljajo eno izmed večjih nevarnosti
vsem voznikom iz držav zahodne Evrope. Sedaj je izdelan zemljevid tveganja EuroRAP med
leti 2006‐2008 za regionalne ceste v Sloveniji, kateri nazorno pokaže, da je skoraj 60
odstotkov teh cest (t.j. 3.728 km) ocenjenih z veliko in srednje veliko stopnjo tveganja. Za
zmanjšanje nesreč na teh cestah obstajajo preprosti načini, le država mora pri tem finančno
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pomagati. Na nevarnih odsekih, kjer se točno ve, zakaj prihaja do nesreč, je potrebno vzroke
za te odpraviti tako, da ali se postavi zaščitna ograja, naredi krožišče, izpostavi določen del
voznega pasa. Različno od primera do primera. Ogromno že pove sam podatek, da ima od
2.049.135 slovenskih državljanov, 1.285.191 vozniško dovoljenje, registriran vozil v Sloveniji
pa je 1.366.134. V Sloveniji imajo regionalne ceste za 11 % višjo stopnjo tveganja kot glavne
ceste, od tega je 11 % nesreč na regionalnih cestah povzročenih s trkom z živalmi. Da se
splača vlagati v varne ceste, se zlahka utemelji z dejstvom, da v Evropi stroški prometnih
nesreč stanejo države okoli dva odstotka BDP‐ja. To je več, ko se nameni za zdravstvo in
šolstvo. Vsak vložen evro v prometno varnost, prihrani za osem evrov stroškov posledic
prometnih nesreč. (vir: Dnevnik, AJ)
INTEGRIRAN JAVNI POTNIŠKI PROMET
Minister dr. Patrick Vlačič se je srečal z župani občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče,
Kamnik in Trzin. Tema pogovora je bila vzpostavitev integriranega javnega potniškega
prometa, katera je ena izmed prioritetnih projektov Ministrstva za promet. Projekt bo
predvidoma zaključen v štirih letih. Minister dr. Vlačič je še poudaril, da je za razvoj občin
ob glavnem mestu priložnost v vzpostavitvi lahke železnice za potniški promet. Župani so
poudarili, da želijo ohraniti tradicijo uporabe javnega potniškega prometa in kombiniranih
vozovnic, katero pa je treba le nadgraditi. Minister je ob koncu srečanja še poudaril, da so
prihodnje prioritetne naloge ministrstva povezane z izgradnjo železnic in zagonom
integriranega javnega potniškega prometa in ne spodbujanje vožnje z osebnim avtomobilom
v takšnem obsegu. (vir: MZP, AJ)
NOV CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV
Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo obvestilo, da je Vlada RS na seji potrdila
cenik dimnikarskih storitev. Na podlagi temeljitega pregleda stanja na področju dimnikarske
službe v Sloveniji, priporočil Računskega sodišča, Urada za varstvo potrošnikov in številnih
pritožb uporabnikov dimnikarskih storitev, je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da
je zaračunavanje storitev daleč najbolj sporno. Vlada je tako sprejela prvi ukrep na tem
področju, Ministrstvo za okolje in prostor pa je začelo z urejanjem razmer na tem področju.
(JT)
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KAKO BOMO PREMAGALI PODNEBNE SPREMEMBE?
Na spletnem Državljanskem forumu evropske razprave je odprto javno spletno posvetovanje
z naslovom ʺKako bomo premagali podnebne spremembe?ʺ Temi posveta sta mednarodna
podnebna konferenca v Kopenhagnu in posameznikov prispevek pri zmanjševanju posledic
podnebnih sprememb. Vljudno vabljeni, da evropski poslanki dr. Romani Jordan Cizelj
posredujete vaša mnenja, stališča in predloge kako premagati podnebne spremembe.
Posredovana stališča bodo služila kot vodilo za njeno sodelovanje na mednarodni podnebni
konferenci in pri oblikovanju okoljskih politik v Evropskem parlamentu. Vaša sporočila
lahko objavite na spletnem forumu brez predhodne registracije oz. jih posredujete v objavo
na elektronski naslov info@evropske‐volitve.si. Na specifična vprašanja in teme, ki se bodo
odprle med spletnim posvetom, bo evropska poslanka občasno odgovarjala po elektronski
pošti ter z zapisi na forumu. Posvetovanje bo v primeru sklenitve globalnega podnebnega
dogovora potekalo do 15. januarja 2010. Dodatne informacije o spletnem posvetu,
izhodiščnih vprašanjih in gradivih, problemu podnebnih sprememb, političnem kontekstu
ter odzivu na posredovana stališča in njihovem vključevanju v delo Evropskega parlamenta
so dostopne na tej povezavi. Hkrati vljudno vabljeni k sodelovanju v kratki spletni anketi
ʺKako najpogosteje skrbite za ohranjanje okolja?ʺ, ki poteka vzporedno s spletnim
posvetovanjem. (vir: Inštitut za elektronsko participacijo (INePA), SK)
MOJATRŽNICA.SI
Skupaj s slovenskimi ekološkimi kmeti se predstavlja prva spletna trgovina s svežim,
ekološko pridelanim sadjem in zelenjavo, Moja tržnica. Pri njih lahko naročite sezonsko sadje
in zelenjavo ekološkega porekla in druge predelane proizvode s slovenskih kmetij. Nudijo
vam tudi vnaprej pripravljene zabojčke s sadjem in zelenjavo različnih velikosti in vsebin.
Brezplačno dostavljajo na vse naslove v Ljubljani. Če živite izven Ljubljane in se vozite v
Ljubljano na delo, vam naročilo lahko dostavijo tudi na delovno mesto. Oglejte si spletno
trgovino www.mojatrznica.si. Povejte eko novico svojim sodelavcem, prijateljem, znancem
in vsem, ki bi jih ponudba zanimala.
NAGRADA ZA NAJBOLJŠO KRATKO ZGODBO
Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpisujeta natečaj za nagrado Slovenskih
dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo. Nagrada znaša 1000 evrov in bo podeljena ob
izjemni pozornosti medijev v navzočnosti predsednika Republike Slovenije, ministrice za
kulturo in drugih uglednih gostov na slovesnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v
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Ljubljani. Nagrajeno zgodbo in šest nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost.
Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija. Avtorji, ki želijo sodelovati, naj pošljejo s
šifro opremljena besedila v treh izvodih najpozneje do 10. marca 2010 na naslov: Društvo
slovenskih pisateljev (za nagrado SDK), Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana. Besedilu naj v
posebni zaprti ovojnici (označeni z isto šifro) priložijo svoje podatke: ime in priimek, naslov,
telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov. Zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske
pole (30.000 znakov s presledki). Vsak avtor sme sodelovati samo z enim besedilom.
NAGRADA ZA NAJBOLJŠI SLOVENSKI ESEJ
Revija Sodobnost razpisuje natečaj za najboljši slovenski esej leta 2010. Zmagovalec bo prejel
nagrado v znesku 1000 evrov; podeljena bo v navzočnosti najvišjih predstavnikov slovenske
kulture in države na slavnostnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Šest
najboljših esejev (vključno z nagrajenim) bo objavljenih v reviji Sodobnost. Besedila, ki jih bo
ocenjevala tričlanska žirija, je treba poslati v treh izvodih do 10. marca 2010 na naslov:
Sodobnost, Belokranjska ulica 5, 1000 Ljubljana. Besedila avtorjev, ki ne bodo upoštevali
vseh pogojev, bodo izločena. Pogoji so: a) besedila je treba opremiti s šifro, b) v posebni
ovojnici, označeni z isto šifro, je treba priložiti ime, priimek, naslov, telefonsko številko in
morebitni elektronski naslov, c) esej naj bo splošne oz. literarne narave; strokovnih esejev z
opombami žirija ne bo upoštevala, č) avtorji smejo sodelovati z največ tremi prispevki, ki
morajo biti poslani ločeno, d) avtorji ne smejo biti člani uredniškega odbora Sodobnosti, e)
eseji ne smejo biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki.
NATEČAJ – EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE
Mestna občina Maribor je skupaj z Društvom arhitektov Maribor, Mednarodno zvezo
arhitektov UIA in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala in 18. novembra
objavila Mednarodni arhitekturni natečaj Nova UGM. Rok za oddajo elaboratov je 26. 02.
2010; objava rezultatov pa je predvidena za 24. 03. 2010.Z objavo mednarodnega
arhitekturnega natečaja za novo UGM se pričenjajo koraki za preobrazbo Maribora v
regijsko, nacionalno in evropsko kulturno središče do leta 2012. Mednarodni natečaj
združuje razpisne naloge za tri sklope: novo Umetnostno galerijo Maribor s 14.800 m2
galerijskih prostorov, ureditev nabrežij reke Drave ter novo brv čez reko Dravo ob starem
mostu. Razpisne naloge so zbrane pod naslovom ʹEvropska prestolnica kulture ‐ reka Drava
2012ʹ, udeleženci natečaja pa se lahko odločajo o sodelovanju na natečaju v okviru enega,
dveh ali vseh treh sklopov. V Mariboru do marca prihodnje leto pričakujemo predloge
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arhitektov z vsega sveta. Z natečajem za Novo UGM, ki bo zgrajena do leta 2012, želita UGM
in Mestna občina Maribor pridobiti rešitve za kompleks, ki bo postalo sodobno kulturno
središče, motor urbane regeneracije ob nabrežju Drave in zgleden primer trajnostno
načrtovane arhitekture. Nova zgradba bo gostila zbirko slovenske moderne in sodobne
vizualne umetnosti, omogočila predstavitve različnih zvrsti vizualne umetnosti ter nudila
raznolik program za vse generacije. Vizija nove UGM je, da se bo razvijala kot odprta
ustanova z vrhunskimi vsebinami, kot prostor za vso družino, kot gonilna sila znanja in
ustvarjalnosti ter stičišče ustvarjalnih dejavnosti. V sklopu natečaja je potrebno izdelati
idejno arhitekturno rešitev za kompleks nove UGM in anketno idejno urbanistično rešitev za
SZ vogal stavbnega bloka. Idejna arhitekturna rešitev nove UGM poleg osrednje galerijske
dejavnosti na dobrih 8000 m2 obsega še Otroški muzej (700 m2), Center kreativne industrije
(1200 m2), Arhitekturni center (500 m2), galerijske gostinske prostore (650 m2), odprte
zunanje prostore (1500 m2) in podzemno garažo.. Več: Društvo arhitektov Maribor; Zbornica
za arhitekturo in prostor Slovenije; International Union of Architects.
POSLANCI DZ O NATURI 2000
Državni zbor je 18. novembra na svoji 11. seji razpravljal o odgovoru ministra Karla Erjavca
na poslansko vprašanje Iztoka Podkrižnika v zvezi z Naturo 2000. V dve uri in pol trajajoči
razpravi je sodelovalo 15 poslancev, spregovoril je tudi dr. Pavel Gantar, predsednik
Državnega zbora. V razpravi so bili poslanci kritični, načeli so vprašanje delitve pristojnosti
glede določanja območij Natura 2000 med Državnim zborom, Vlado in ministrom;
neupoštevanje mnenj ljudi in lokalnih skupnosti pri tem; da se Natura 2000 zlorablja za
politične namene; na preveč birokratsko implementiranje Nature 2000; na potrebo po stalni
komunikaciji z lastniki in prebivalci območij Natura 2000; o tem, da je ozemlje v območjih
Natura 2000 preveliko; na pomanjkanje študij za posamezne vrste na ravni Slovenije; na
prehitro določanje območij v letu 2004; na potrebo po večji prožnosti pri umeščanju
infrastrukture. Nadalje da manjka pripravljenosti za usklajevanje razvojnih potencialov v teh
območjih; da manjka razvojna komponenta; da bi bilo treba območja širiti postopoma; da bi
bilo treba ljudi osveščati o razvojnih možnostih teh območij. Izrečenih pa je bilo tudi mnogo
misli v podporo Naturi 2000 in ohranjeni naravi: da je Natura 2000 pomembna blagovna
znamka; da operativni program izpostavlja nekatere nove priložnosti za lokalni in regionalni
razvoj; da je narava biser, ki je naša dediščina vnukom; da so območja Natura 2000 lahko
izhodišče za trajnostni razvoj; da Slovenijo dela lepšo, boljšo in prepoznavnejšo; da Natura
2000 prinaša nove izzive; da je to pozitivna in plemenita namera; da zaradi teh okvirov bolj
racionalno načrtujemo razvoj. Več: Poslansko vprašanje Iztoka Podkrižnika o Naturi 2000 in
16
Tedenske novice SOS / 24.11.‐ 30.11.2009
Št. 42

odgovor ministra Erjavca (26. oktobra 2009, pdf, 2 strani); Magnetogram razprave v
Državnem zboru (18. november 2009, pdf, 17 strani). (Vir: Bilten e Natura 2000)
ŠKOCJANSKE JAME NA UNESCO‐VEM SEZNAMU
Škocjanske jame so še zmeraj edina slovenska znamenitost, ki je del UNESCO‐ve svetovne
dediščine. Tja so se uvrstile predvsem zaradi podzemnega kanjona Reke, ki je dolg več kot 2
km ter ponekod visok 140 m. Posebne so še zaradi svojih raznobarvnih kapnikov, ponvic,
orgel in še več. Prav tako so 18. maja praznovali 10. obletnico vpisa Škocjanskih jam kot
prvega podzemnega mokrišča v seznam svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske
konvencije. Potekajo tudi že priprave na leto 2010, ki so ga Združeni narodi razglasili za
mednarodno leto biotske raznovrstnosti. V to bo vključen tudi park Škocjanskih jam, ki se že
pripravlja na to leto. (vir: MOP, AJ)
1. DECEMBER – DAN POSVEČEN AIDS‐U
Zaradi aidsa je po podatkih ZN z virusom HIV na svetu okuženih okrog 60 milijonov ljudi,
okrog 27 milijonov pa jih je umrlo. V Sloveniji je bilo v letih 1999–2008 prepoznanih 258
primerov okužbe s HIV; 28 bolnikov s to boleznijo je umrlo. 1. decembra letos bomo že
dvaindvajsetič posvetili en dan v letu aidsu. Rdeča pentlja je svetovni simbol boja proti
aidsu, je pa tudi simbol varnejše spolnosti oziroma osveščenosti o nevarnosti okužbe z
virusom HIV. Leta 1988 je Svetovna zdravstvena organizacija 1. december razglasila za
svetovni dan aidsa – z namenom, da bi ljudje postali bolj osveščeni in obveščeni o okužbi z
virusom HIV. Globalni program za aids, katerega sedež je v Ženevi, je vrsto let vzpodbujal
vse članice k čim intenzivnejši mobilizaciji preventivnih prizadevanj za boj proti tej bolezni.
Od leta 1997 pa za dejavnosti ob svetovnem dnevu aidsa skrbi program Združenih narodov
UNAIDS. Kot pri vseh aktivnostih so tudi v tem primeru pomembni kakovostni podatki
(vsak dan se je na novo okužilo z virusom HIV več kot 7.400 oseb, vsako minuto se okuži 5
oseb, vsak dan se na novo okuži 48% žensk, večina okuženih je iz držav z nizkimi in
srednjimi dohodki). (vir: SURS)
MEDNARODNE NOVIČKE
EU 2020 – STRATEGIJA ZA PAMETNEJŠI IN ZELEN SOCIALNI TRG
Komisija je objavila dokument o javnem posvetovanju glede zagotovitve svetlejše
prihodnosti za evropsko gospodarstvo s strategijo EU 2020. Kot je poudaril predsednik
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Barroso v svojih političnih smernicah, naj bi strategija EU 2020 spodbudila bolj zeleno in
socialno vključujočo rast. Nova strategija bo nadgrajevala dosežke lizbonske strategije,
obenem pa bo izhajala tudi iz drugih izkušenj, pridobljenih z lizbonsko strategijo. V
posvetovalnem dokumentu je opisano, kako se bo strategija EU 2020 lotila utrjevanja
oživitve gospodarstva po krizi, prispevanja k preprečevanju podobne krize v prihodnosti in
treh tematskih ciljev: ustvarjanja vrednosti, ki temelji na znanju, krepitve vloge državljanov v
vključujočih družbah ter oblikovanja konkurenčnega, povezanega in bolj zelenega
gospodarstva. Rok za odzive v okviru posvetovanja je 15. januar 2010. Nova Komisija bo
nato za spomladansko zasedanje Evropskega sveta izdelala podroben predlog. Povezava na
popolni posvetovalni dokument bo vključena na spletiščih
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm in
http://ec.europa.eu/eu2020.
OBČINA IŠČE PARTNERJA V PROJEKTU VARČEVANJA Z ENERGIJO
Mesto Teramo (cca 270.000 prebivalcev) iz srednje Italije /regija Abruzzo, ki je bila močno
prizadeta v potresih spomladi letos, išče partnerje za sodelovanje v projektu na temo
varčevanja z energijo v naseljih in zgradbah, ki ga želijo prijaviti na bližajoči se razpis
programa Jugovzhodna Evropa. V kolikor bi želeli vedeti več o prijetnem predlogu pišite na
miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)
PRILOŽNOST ZA NOVA POBRATENJA
Občine iščejo pobratenja v Sloveniji:
-

Francoska občina Raudin
Italijanska občina Comune di Fara in Sabina in
Španska občina City council of Ascó

KOMISIJA RELEX ZAKLJUČILA DELO
V Helsingborgu na Švedskem je v četrtek in petek potekalo zadnje zasedanje komisije
Odbora regij Relex v tem mandatu. S strani slovenske delegacije sta se dogodka udeležila
Jasmina Vidmar in Branko Ledinek. Sestanek komisije je potekal v dveh delih, prvi je bil
namenjen seminarju o pomenu povezovanja

in delovanja v regionalni pobudi severne

dimenzije, kjer so govorci predstavili napredek, uspehe ter bodoče načrte dimenzije. Drugi
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del je predstavljal redno sejo komisije, na kateri je bil obravnavan predlog mnenja o pošteni
trgovini. V nadaljevanju pa so se prisotni polemično lotili bodoče organiziranosti dela
Odbora regij v komisijah, saj se je pokazalo, da so komisije, tako kot so zastavljene
neenakomerno obremenjene. Razvijali so nekaj idej, od te, da se združita komisije Const in
Relex ali Relex in Educ do razdelitve komisije Deve. Glede na poglede in pričakovanja članic
in članov Odbora regij bo razprava o bodočem organiziranju in delovanju tega telesa še
burna. (JV)
POTOČNIK NA ČELU EVROPSKE OKOLJSKE POLITIKE
Predsednik Evropske komisije Barosso je za novega evropskega komisarja za okolje
imenoval dr. Janeza Potočnika. V skladu z Lizbonsko pogodbo bo tako vsaka država članica
imela po enega komisarja, resorji pa se bodo razdelili za prihodnji petletni mandat. Dr.
Potočnik je v prejšnjem mandatu opravljal dolžnost komisarja za znanost in raziskave. Z
prevzemom novega resorja, bo tako vodil eno od ključnih področij prihodnjega globalnega
razvoja ter sodobne Evrope. Pred nastopom funkcije še mora dr. Potočnik opraviti zaslišanje
v Evropskem parlamentu v januarju, Komisija v novi sestavi pa bi naj začela s svojim delom
februarja 2010. (AJ)
NOV SEZNAM PROBLEMATIČNIH LETALSKIH PREVOZNIKOV
Evropska Komisija je objavila dvanajsto posodobitev seznama Skupnosti, na katerem so
letalski prevozniki, ki so v Evropski uniji prepovedani. Na seznamu so dodatne tri države, v
katerih so revizije opozorile na varnostne pomanjkljivosti. S to posodobitvijo je za tri letalske
prevoznike prepoved umaknjena, en letalski prevoznik pa lahko glede na zadostno
izboljšanje varnosti pogojno nadaljuje z opravljanjem dejavnosti. Novi seznam nadomešča
prejšnjega in je že dostopen na spletni strani Komisije. (Vir: obvestila za javnost EU,JV)
ZA VARSTVO EVROPSKIH POTROŠNIKOV
Milijoni potnikov, ki kupujejo počitniške pakete preko spleta ali na tradicionalen način s
kombiniranjem letalskih letov, hotelov, najemov vozil itd., naj bi bili glede na načrte, ki jih je
Evropska komisija predložila v posvetovanje, v primeru zapletov upravičeni do večjega
finančnega varstva. Komisija začenja posvetovanja o razširitvi osnovnega varstva, ki ga
zagotavlja evropska direktiva o paketnih potovanjih iz leta 1990, glede upravičenosti do
informacij, odgovornosti za nezadostno kakovost storitev ter varstva v primeru plačilne
nesposobnosti in stečaja na naslednjo generacijo „dinamičnih počitniških paketov“. Pri teh
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potrošniki sami in večinoma spletno izbirajo svoje pakete bodisi preko ene spletne strani
bodisi preko različnih partnerskih spletnih strani. Dinamične počitniške pakete zdaj
uporablja že 23 % evropskih potrošnikov, v nekaterih državah, kot sta Irska in Švedska, pa je
delež tovrstnih paketov že več kot 40 %. V večini primerov evropski predpisi o varstvu
potrošnikov teh paketov ne zajemajo, čeprav kar 67 % potrošnikov (napačno) meni, da so
zaščiteni. Zaradi pogostih stečajev letalskih družb v zadnjih časih Komisija razmišlja, da
osnovnega varstva potrošnikov v primeru plačilne nesposobnosti in stečaja ne bi omejevala
zgolj na paketne počitnice in dinamične počitniške pakete, temveč bi ga razširila tudi na
samostojno kupljene letalske karte brez storitev. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
REFORMA EVROPSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Splošna učinkovitost evropskega sistema izobraževanja in usposabljanja se je sicer izboljšala,
vendar je napredek počasen, zato večina zastavljenih reform za leto 2010 ne bo doseženih.
Zaradi gospodarske recesije so reforme in trajne ciljno usmerjene naložbe v sisteme
izobraževanja in usposabljanja še nujnejše pri spopadanju z gospodarskimi in socialnimi
izzivi. To so glavne ugotovitve dveh poročil o napredku reform izobraževanja in evropskem
sodelovanju, ki ju je danes predstavila Evropska komisija. Več o poročilu komisije o
napredku pri doseganju lizbonskih ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja lahko
preberete na: http://ec.europa.eu/education/lifelong‐learning‐policy/doc1951_en.htm (Vir:
obvestila za javnost EU, JV)
TRETJI FORUM CIVILNE ZAŠČITE
Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je v Bruslju otvoril tretji forum civilne zaščite. Več
kot 500 strokovnjakov s področja civilne zaščite se je zbralo na dvodnevni konferenci, na
kateri so razpravljali o vprašanju, kako naj države EU povečajo svojo odpornost na nesreče. S
podnebnimi spremembami se bodo pogostost in posledice naravnih nesreč najverjetneje
povečale, na kar se mora Evropa pripraviti. Prav tako mora biti pripravljena na druge izzive,
kot so teroristične grožnje ter kemične in druge nesreče. Glavne teme konference z naslovom
„Povečanje odpornosti družbe“ so bili prihodnji izzivi evropske civilne zaščite, tehnološki
razvoj ter vključevanje državljanov v priprave na nesreče. Evropska komisija podpira in
dopolnjuje ukrepe za preprečevanje nesreč na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter vodi
Center za spremljanje in obveščanje, ki ima vlogo koordinatorja v fazi ukrepanja ob nesrečah
v okviru mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite. Ta evropski mehanizem
omogoča lažje sodelovanje in odzivanje na nesreče. V njem sodeluje 31 držav (EU‐27 ter
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Hrvaška, Islandija, Liechtenstein in Norveška). Mehanizem državam omogoča, da združijo
vire, ki jih je mogoče dati na voljo državam, prizadetim v nesreči. Vsaka država na svetu
lahko zaprosi EU za pomoč. Podrobnejše informacije o mehanizmu na področju civilne
zaščite so na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/civil/. (Vir: obvestila za
javnost EU, JV)
PRIČENJA SE POSVETOVANJE O EU
Komisija je

objavila dokument o javnem posvetovanju glede zagotovitve svetlejše

prihodnosti za evropsko gospodarstvo s strategijo EU 2020. Kot je poudaril predsednik
Barroso v svojih političnih smernicah, naj bi strategija EU 2020 spodbudila bolj zeleno in
socialno vključujočo rast. Nova strategija bo nadgrajevala dosežke lizbonske strategije,
obenem pa bo izhajala tudi iz drugih izkušenj, pridobljenih z lizbonsko strategijo. V
posvetovalnem dokumentu je opisano, kako se bo strategija EU 2020 lotila utrjevanja
oživitve gospodarstva po krizi, prispevanja k preprečevanju podobne krize v prihodnosti in
treh tematskih ciljev: ustvarjanja vrednosti, ki temelji na znanju, krepitve vloge državljanov v
vključujočih družbah ter oblikovanja konkurenčnega, povezanega in bolj zelenega
gospodarstva. Nova Komisija bo nato za spomladansko zasedanje Evropskega sveta izdelala
podroben predlog. Rok za odzive v okviru posvetovanja je 15. januar 2010. Odzivi se lahko
pošljejo na elektronski naslov EU2020@ec.europa.eu. Povezava na popolni posvetovalni
dokument bo vključena na spletišči
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm (Vir: obvestila za javnost
EU, JV)
KRIZA MOČNO PRIZADELA EVROPSKE TRGE DELA
Glede na objavljeno poročilo o zaposlovanju v Evropi v letu 2009 kriza terja svoj davek na
trgih dela EU in s tem obrača trend zaposlovanja, ki je od leta 2000 naraščal. Krčenje
zaposlovanja je najbolj prizadelo moške, mlade, nižje kvalificirane in delavce z začasnimi
pogodbami. Zaradi krize je bilo ukinjenih več kot 4 milijone delovnih mest, čeprav so vpliv
krize nekoliko ublažili krajši delovni čas in druge sheme zaposlovanja. Sicer so tovrstni
kratkoročni ukrepi zelo pomembni, vendar sami ne morejo zagotoviti uspešnega izhoda iz
krize. Politike zaposlovanja se morajo usmeriti k prehodu na gospodarstvo z nizkimi
emisijami ogljika. Evropski trgi dela so se v zadnjih letih izkazali za zelo dinamične, saj
vsako leto okoli 22 % evropskih delavcev zamenja delovno mesto. Vendar ta pozitivni trend
ni v enaki meri koristil vsem delavcem. Čeprav se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti v EU
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od devetdesetih let prejšnjega stoletja znižala, še vedno predstavlja pereč problem. V zadnjih
letih je skoraj 45 % obdobij brezposelnosti v EU trajalo več kot leto dni, medtem ko v ZDA
beležijo le 10 % tovrstnih primerov. Spopadanje s tem problemom je po začetku krize postalo
še toliko pomembnejše. Prizadevanja EU za konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljika bodo z vidika trga dela pridobila na pomembnosti. Čeprav ni pričakovati velikega
števila ustvarjenih delovnih mest, saj bo ustvarjanje „zelenih“ delovnih mest in
„pozelenitev“ obstoječih delovnih mest deloma pomenilo tudi izgubo nekaterih obstoječih
delovnih mest, bodo temeljne strukturne spremembe vključevale premestitev delavcev v
vseh gospodarskih sektorjih in vrstah kvalifikacij. Poročilo o zaposlovanju v Evropi v letu
2009: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en (Vir: obvestila za javnost EU,
JV)
POMERILI SE BODO MLADI PREVAJALCI IN PREVAJALKE
Skoraj 3000 dijakinj in dijakov iz cele Evrope, med drugim iz Kalixa blizu polarnega kroga na
Švedskem, Herakliona na Kreti, Saint Martina v Zahodni Indiji in Paralimnija s Cipra, bo 24.
novembra merilo svoje znanje jezikov na tretjem prevajalskem tekmovanju Juvenes
Translatores. Prevajalsko tekmovanje, katerega ime v latinščini pomeni ʺmladi prevajalciʺ, bo
potekalo istočasno v vseh sodelujočih šolah med 10. in 12. uro po bruseljskem času (GMT+1)
pod nadzorom šol. Iz Slovenije na tekmovanju sodeloju osem srednjih šol. Izmed vseh
prijavljenih je bilo naključno izbranih 600 šol, njihova imena pa so bila objavljena na spletni
strani http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/selected/selected_schools_en.htm .
Največ pet dijakov (ki morajo biti stari 17 let) iz vsake izbrane šole bo pisalo prevod na dan
tekmovanja. Po elektronski pošti bodo zjutraj prejeli kratko besedilo, ki ga bodo morali v
dveh urah prevesti čim bolj tekoče iz izbranega jezika v katerega koli izmed 23 uradnih
jezikov EU. Po pisanju prevoda bodo prevodi poslani Evropski komisiji, kjer jih bodo
ovrednotili in ocenili prevajalci iz Generalnega direktorata za prevajanje. Ocenjevalna žirija
bo izbrala najboljši prevod iz vsake države članice in objavila imena zmagovalcev na spletni
strani tekmovanja http://ec.europe.eu/translatores konec januarja 2010. (Vir: obvestila za
javnost EU, JV)
OBLIKUJTE EVROPSKO DRŽAVLJANSKO POBUDO
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o oblikovanju praktičnih pravil za
uresničevanje evropske državljanske pobude, ki jo predvideva Lizbonska pogodba.
Komisija mora za mnenje o novih praktičnih pravilih in postopkih najprej vprašati
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državljane, ki bodo to pobudo tudi uporabljali. Posvetovanje je namenjeno posameznikom,
združenjem, podjetjem in javnim organom, da izrazijo svoje mnenje o načinu delovanja
državljanske pobude v praksi. Komisija bo zbrane odzive upoštevala pri pripravi pravnega
akta, ki bo urejal državljanske pobude. Rok za predložitev pripomb je 31. januar 2010.
Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/consultation_sl.htm
POSVETOVANJE O STRATEGIJI EU DO LETA 2020
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o strategiji EU do leta 2020. Gre za novo
strategijo, ki bo spodbudila bolj ʺzelenoʺ in socialno vključujočo rast v EU. V posvetovalnem
dokumentu je opisano, kako se bo strategija EU 2020 lotila utrjevanja oživitve gospodarstva
po krizi in preprečevanja podobnih kriz v prihodnosti in treh tematskih ciljev. V dokumentu
je predlagano, naj se s sklepi spomladanskega zasedanja Evropskega sveta leta 2010 podprejo
tako imenovane „integrirane smernice“. S tem bi bile potrjene prednostne naloge politik, za
katere bi si morale družno prizadevati EU in države članice. Za vsakega od teh ciljev naj bi
države članice določile petletne nacionalne cilje glede na svoje okoliščine in izhodišča.
Komisija in Evropski svet bosta vsako leto spremljala napredek v državah članicah in na
ravni EU. Spletna stran javnega posvetovanja (v angl.) : http://ec.europa.eu/eu2020/.
Komisija vabi vse zainteresirane strani, da svoje prispevke okviru posvetovanja pošljejo do
15. januarja 2010 na elektronski naslov EU2020@ec.europa.eu.
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NEVLADNIH ORG. NA TEMO EVROP.
ZADEV 2010
Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor je objavil
javni razpis za sofinanciranje informativno‐komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih
nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2010. Vabljene nevladne organizacije v
Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju in izobraževanju prebivalcev
Slovenije ter spodbujanju javne razprave o evropskih tematikah. Predmet tega razpisa so
sklopi: Prihodnost EU in nova institucionalna ureditev; Boj proti revščini in socialni
izključenosti; Boj proti trgovini z ljudmi; Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe
(sredstva za ta sklop prispeva MOP). Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki
imajo uradni sedež na ozemlju RS. Rok za oddajo vlog je 5. januar 2010. Razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://evropa.gov.si, http://www.mop.gov.si/
in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja ‐ točka 2f. Razpisna
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dokumentacija . Dodatne informacije za sklope A, B in C dobite na Uradu, kontaktna oseba:
ga. Lidija Herek, tel.: 01/478 26 21, e‐naslov: lidija.herek[@]gov.si, za sklop D pa na MOP,
kontaktna oseba ga. Milena Janežič, tel 01/ 478 73 35, e‐naslov: milena.janezic[@]gov.si.
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