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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SEKCIJA MESTNIH OBČIN Z MINISTRICO MAJDO ŠIRCA
V petek, 4.12.2009 se je na Ministrstvu za kulturo sestala Sekcija mestnih občin z ministrico
za kulturo. Predmet srečanja je bilo financiranje javnih kulturnih zavodov po 1.1.2010.
Predstavniki sekcije so ministrici v podpis ponudili dogovor, v okviru katerega je ministrica
dala ustno zagotovilo, da bo trajna ureditev statusa in financiranja občinskih muzejev in
galerij od leta 2012 naprej potekala v sodelovanju z občinami‐ustanoviteljicami in na podlagi
usklajenih predhodnih sprememb oziroma dopolnitev vseh predpisov, ki urejajo to
vprašanje. Ministrstvo za kulturo RS bo v okviru državnega proračuna, namenjenega kulturi,
zagotovilo sredstva za nezmanjšano sofinanciranje pooblaščenih muzejev in galerij v
obdobju 2010‐2011. Ministrstvo za kulturo RS bo prav tako vključilo predstavnike občin‐
ustanoviteljic v delovno skupino za pripravo izhodišč za nove zakonodajne rešitve, ki bodo
vstopile v veljavo po 1. januarju 2012. (JT)
PRENOS ZAPUŠČINE BREZ DEDIČEV NA OBČINE
Vlada Republike Slovenije je na 30. redni seji s sklepom št. 47800‐4/2009/17 z dne 4. junija
2009 sprejela Strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem (v nadaljevanju strategija). V
strategiji je med nalogami določila tudi konkretne naloge Ministrstva za pravosodje. Točka
1.9 strategije določa, da je Ministrstvo za pravosodje dolžno v sodelovanju z Ministrstvom za
javno upravo in drugimi pristojnimi ministrstvi temeljito proučiti ter se na tej podlagi
odločiti o morebitni pripravi spremembe predpisov, s katerimi bodo nepremičnine, ki imajo
status zapuščine brez dedičev, postale last samoupravnih lokalnih skupnosti na območju
katerih ležijo. Pri pripravi teh predpisov je Ministrstvo za pravosodje dolžno zagotoviti
sodelovanje združenj občin v skladu s 94. členom Zakona o lokalni samoupravi.
V zvezi s predmetno problematiko so se v torek, dne 01.12.2009 na Ministrstvu za pravosodje
sestali

predstavniki

SOS,

predstavniki

omenjenega

ministrstva

ter

državnega

pravobranilstva. Predstavniki SOS smo uvodoma v zvezi s tem poudarili, da se nam
postavlja zgolj vprašanje oziroma dilema v primeru, da navedeno predstavlja večje stroške
ali nesorazmerne obveznosti za samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi, kar se
nanaša tako na vrednost zapuščine v povezavi s terjatvami zapustnikovih upnikov kot tudi
na stroške z predmetnimi nepremičninami. Našo domnevo so samo še potrdili predstavniki
državnega pravobranilstva, ki so podrobneje predstavili vse probleme ter stroške, ki jih
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prinašajo zapuščine brez dedičev. Omenjene zapuščine so v večini primerov prezadolžene,
prav tako so sodni postopki zelo dolgi in prinašajo dodatne stroške ter obveznosti. S tem, ko
so predstavniki državnega pravobranilstva povedali, da v danem trenutku in ob veljavni
zakonodaji »ne privoščijo prenosa zapuščin brez dedičev na občine«, so samo potrdili
domnevo, da prenos zapuščin brez dedičev v danem trenutku na občine ne pride v poštev.
Tako je na sestanku bil sprejet sklep, da je v tej fazi prenos predmetnih zapuščin na občine
nesprejemljiv, kar se pa tiče problematičnosti postopkov in zakonodaje pa bo MP, MJU in
državno pravobranilstvo pristopilo k spremembi zakonodaje v smeri poenostavitve
postopkov.(SP)
SOS NA SESTANKU Z MINISTRICO
Predstavniki Delovne skupine za zaščito in reševanje pri SOS ter župana MO Velenje Srečko
Meh in MO Nova Gorica Mirko Brulc so se v sredo, dne 2. decembra 2009 na Ministrstvu za
obrambo sestali z ministrico dr. Ljubico Jelušič. Uvodoma so predstavniki SOS ministrici
predstavili najbolj problematične zadeve, ki se pojavljajo v okviri izvajanja zaščite in
reševanja v lokalnih skupnostih. Te so status prostovoljca ter usklajevanje občinskih načrtov
zaščite in reševanja z Upravo RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju »uprava«). Glede na
to, da je aktivnih prostovoljcev vedno manj je SOS poudaril, da bi bilo nujno potrebno
sistematično rešiti predmetno problematiko oziroma, da občine potrebujejo orodje, s katerim
bi lahko nagradile aktivne prostovoljce in tako tudi v prihodnosti obdržale primerno število
prostovoljcev. Ministrstvo se je s predlogom strinjalo ter obljubilo, da bo v sodelovanju s SOS
poiskalo morebitne rešitve v bližnji prihodnosti. Kar se tiče usklajevanja načrtov je problem
pri usklajevanju le‐teh z lokalnimi skupnostmi, priznavajo na ministrstvu. Prav tako pa naj bi
bila uredba tista, ki določa vse potrebno v zvezi z izdelavo načrtov in ministrstvo oziroma
uprava nima večje vloge. Poleg tega so se vsi strinjali tudi z pomanjkljivo usposobljenostjo
ljudi, ki predmetne načrte ustvarjajo, predvsem v manjših občinah. Prav tako je bila
izpostavljena problematika obvladovanje večjih nesreč. Dejstvo, s katerim se na ministrstvu
strinjajo je, da v primeru večje nesreče ni usklajenega sistema, ki bo ustrezno reagiral in
postopal v primeru teh dogodkov. Predvsem je problem na relaciji med skupinami
usposobljenimi za zaščito in reševanje (gasilci…) ter zdravstvom, ki je predvsem s strani
zdravstva neustrezna, kar v primeru nesreč zaradi neusklajenosti lahko privede do hujših
posledic. Ministrica je na koncu razprave izrazila zadovoljstvo ter pripravljenost nadaljnjega
konstruktivnega sodelovanja s predstavniki Skupnosti občin Slovenije. (SP)
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PRIPOMBE ZUIK IN SKLAD KULTURNIH DEJAVNOSTI POSREDOVANE
POSLANKAM IN POSLANCEM
Skupnost občin Slovenije je na poslanke in poslance naslovila stališča in pripombe k
Predlogu Zakona o

Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (EVA:2009‐3511‐0042) in

Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (EVA:2009‐3511‐0049). Med drugim smo navedli, da je v predlogu zakona o javnem
skladu za kulturne dejavnosti zapisano, da zakon ne bo imel finančnih posledic za državni
proračun in druga javnofinančna sredstva. Z navedenim se Skupnost občin Slovenije ne
more strinjat, saj vsebina 15. člena napotuje na drugačen scenarij. Strinjamo se s trditvijo, da
ministrstvo za kulturo in vlada delujeta v smeri ter določata spremembe in dopolnitve, po
kateri zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. Vsekakor se ne strinjamo s
trditvijo, da spremembe ne bodo imele posledic na druga javnofinančna sredstva, med
katerimi so med drugim tudi občinski proračuni. Za besedilo celotnih stališč in pripomb nas
kontaktirajte na info@skupnostobcin.si (JT)
POZIV MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE
Ministrstvu za zdravje smo predlagali in pozvali k ustanovitvi skupnega koordinacijskega
telesa, tako da bi ministrstvo v pripravo novega predloga zakona vključilo delovno skupino
za spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Skupnosti
občin Slovenije. Na skupnosti smo prepričani, da so realne in izvršljive določbe zakona
mogoče zgolj z medsebojnim sodelovanjem, pripravljavci predlogov sprememb pa v veliki
večini ne poznajo podrobnejših postopkov delovanja lokalnih skupnosti. Ravno slednje pa so
vršilci zakonskih in podzakonskih predpisov. V zadnjem dopisu namreč, ki ga je ministrstvo
naslovilo na Skupnost občin Slovenije pojasnjujejo, da se ministrstvo za zdravje zaveda
situacije, v kateri se je znašel marsikateri socialno ogroženi občan ter da ministrstvo
pripravlja nov predlog zakona. (JT)
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE‐POBUDA ZA SPREMEMBO
Lokalne skupnosti so po Zakonu o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/2007‐UPB2 (23/2007 popr.,
41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U‐I‐11/07‐45) dolžne plačevati stroške storitev v zavodih za
odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O
oprostitvi plačila na zahtevo upravičenca do socialno varstvene storitve odloči center za
socialno delo, metodologijo za oblikovanje cen storitev pa predpiše minister, pristojen za
socialno varstvo. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prav tako daje soglasje k
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cenam storitve. Ne glede na to, da zneski predstavljajo za proračun velik strošek, občine
svoje obveznosti izvršujejo in plačujejo storitve institucionalnega varstva v višini oprostitve
plačila na podlagi odločbe centra za socialno delo. Skupnost občin Slovenije se nikakor ne
more strinjati z dejstvom, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve potrjuje
izvajalcem tako visoke cene, obveznost plačila‐sofinanciranja pa prelaga na občine. (JT)
AMANDMAJA K ZAKONU O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Skupnost občin Slovenije je na predlog predstavnika Mestne občine Celje na Državni zbor RS
posredovala amandmaja k Predlogu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Med
drugim smo predlagali vsebino, po kateri se na občino na neodplačen način prenesejo tudi
vsa tista zemljišča, ki so na dan sprejetja tega zakona z veljavnimi občinskimi prostorskimi in
planskimi akti opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča. Celotno vsebino amandmajev
dobite na info@skupnostobcin.si. (JT)
POROČILO

K

PREDLOGU

SPREMEMB

ZAKONA

O

PROSTORSKEM

NAČRTOVANJU
Odbor za okolje in prostor je na svoji 11. seji dne 26.11.2009 opravil obravnavo Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju, ki ga je
Državnemu zboru v zakonodajni postopek posredovala Vlada 29.10.2009. Vlada je
predlagala, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Kolegij predsednika
državnega zbora je na svoji 43. seji dne 9.11.2002 sprejel odločitev, da se predlog zakona
obravnava po skrajšanem postopku. Skupina poslank in poslancev je dne 12.11.2009
zahtevala, da o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora odloči Državni zbor.
Državni zbor je na 11. redni seji dne 17.11.2009 odločil, da se predlog zakona obravnava po
skrajšanem postopku. Na seji Odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona
sodelovali še predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Skupnosti občin
Slovenije, Združenja občin Slovenije, Državnega sveta ‐ Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in Zakonodajno ‐ pravne službe Državnega zbora. Celotno poročilo in
končni predlog zakona si lahko ogledate v priponki. (SP)
Poročilo.
NADZOR NAD PREHODOM NA NOV PLAČNI SISTEM
Ministrstvo za javno upravo je občinam naslovilo dopis, v katerem občine poziva, da resorno
ministrstvo in Ministrstvo za javno upravo seznanijo v primerih ugotovljenih nepravilnosti,
ki se nanašajo na prehod v nov plačni sistem in so bile ugotovljene ob izvajanju nadzorov v
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okviru pristojnosti občin. Pravna podlaga za nadzor nad izvajanjem Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 ‐ uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08‐
ZTFI‐A, 69/08‐ZZAVAR‐E, 80/08 in 120/08‐odl. US, 91/09 – ZSPJS) je 43. člen tega zakona, ki
določa, da opravljajo nadzor nad izvajanjem tega zakona ministrstvo, pristojno za sistem
plač v javnem sektorju, ministrstvo, pristojno za posamezno področje ter ministrstvo,
pristojno za finance v okviru proračunskega nadzora. Čeprav ZSPJS v 43. členu izrecno ne
daje podlage, da bi občine izvajale nadzor nad izvajanjem tega zakona, pa to ne pomeni, da
občine v okviru nadzorov, ki jih sicer izvajajo v okviru pristojnosti ustanovitelja oziroma
financerja, niso zavezane ukrepati v primerih ugotovitve morebitnih nepravilnosti tudi v
zvezi s prehodom na nov plačni sistem. (JT)
POJASNILO

MF‐PRIMERNA

PORABA,

DOHODNINA,

FINANČNA

IZRAVNAVA
Objavljamo obvestilo Ministrstva za finance, v katerem pojasnjujejo primerno porabo občin,
dohodnino ter finančno izravnavo za leti 2010 in 2011. Ministrstvo za finance je namreč po
sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občin za
financiranje primerne porabe in zneske finančne izravnave. Izračuna primerne porabe občin,
zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leto 2010 in 2011 sta objavljena na
spletni strani Ministrstva za finance:
http://www.mf.gov.si/slov/fin_loksk/izracuni/izracuni_primerne.htm.

V

obvestilu

MF

podaja dodatna pojasnila k omenjenim tabelam.
SODELUJTE V PODNEBNEM TEKMOVANJU
Skupnost občin Slovenije poziva vse občine, da se pridružijo tekmovanju za podnebno
najbolj ozaveščene državljane in da pozovejo svoje občanke in občane k sodelovanju. V
projektu sodeluje 10 držav in Slovenija je iz včerajšnjega četrtega mesta dne 2.12.09 prevzela
vodstvo! Sledita nam Belgija (10 mio. preb.!) in Velika Britanija (61 mio. preb.!), tekmovanje
traja do 15. decembra. Namen pilotnega projekta eOdbor (eCommittee) je inovativno
vključevanje državljanov Evropske unije v oblikovanje podnebne zakonodaje v Evropskem
parlamentu. Spletni portal Naše podnebje (OurClimate) predstavlja interaktivno spletno
platformo projekta, ki omogoča spletne razprave in neposredne video pogovore med
državljani EU in poslanci v Evropske parlamentu kot tudi dostop do aktualnih in relevantnih
informacij in dokumentov o podnebni politiki Evropske unije. Več informacij o projektu
eOdbor.
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Zmagovalke bodo tri države, ki bodo imele do 15. decembra najvišje število registriranih
uporabnikov. Višje število uporabnikov pomeni, da je v državi več posameznikov in
organizacij, ki se zavedajo problematike podnebnih sprememb. In prepričani smo, da se v
Sloveniji problematike dobro zavedamo. števec rezultatov.
Postopek registracije in več navodil tukaj!
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
VPRAŠALNIK ZA GENERALNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
V priponki spodaj se nahaja predlog Pravilnika o vsebini vprašalnika za generalno
vrednotenje nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS na podlagi četrtega
odstavka 18. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06).
Vprašalnik je namenjen pridobivanju tistih podatkov, ki so pomembni v postopku
generalnega vrednotenja nepremičnin, vendar se ne vodijo v uradnih evidencah. Prosimo
vas,

da

nam

vaše

pripombe,

predloge

ter

pomisleke

pošljete

na

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do torka 15.12.2009.
Predlog Pravilnika
NACIONALNI PROGRAM UKREPOV ZA ROME 2010‐2015
Objavljen je Predlog osnutka Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 ‐
2015. Osnutek je pripravila delovna skupina, ki jo je v ta namen ustanovila Vlada, nosilec
predpisa pa je Urad Vlade RS za narodnosti. Pripombe in predloge na osnutek pošljite na
maja.mamlic@gov.si, tjasa.plohl@gov.si ali gp.un@gov.si, najkasneje do 11. decembra 2009 do
16.00 ure.
Nacionalni program
IZENAČEVANJE MOŽNOSTI INVALIDOV
V Sloveniji je približno 7 do 9 % prebivalstva invalidov. To pomeni, da je vsak dvanajsti
državljan invalid. Če k tej številki dodamo še njihove družinske člane, potem z vso
gotovostjo lahko zaključimo, da se vsaj četrtina državljanov Slovenije neposredno sooča z
invalidnostjo. Razumevanje invalidnosti oziroma odnos do invalidov se je v drugi polovici
dvajsetega stoletja temeljito spremenil. Spoznanje, da je potrebno enako pozornost kot
posamezniku in njegovi invalidnosti posvetiti njegovim sposobnostim/zmožnostim ter
širšemu socialnemu, ekonomskemu, kulturnemu in političnemu okolju, je bil temeljni razlog,
da se je pričelo obravnavati invalidnost kot del uveljavljanja človekovih pravic. V pripravi je
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Predlog Zakona o izenačevanju možnosti invalidov . Morebitne pripombe in stališča nam
posredujte na info@skupnostobcin.si. (JT)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
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
info@ezd.si.
VABILO
Kontakti za pojasnila: Brina S. Lipovec (01/430 47 47), MOVIT NA MLADINA
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. Glede na
to, da preventiva v cestnem prometu v lokalnem okolju ne kaže napredkov, bodo članice in
člani obravnavali delovanje svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občinah.
Namen srečanja je zbrati skupna izhodišča za sklic srečanja s predstavniki ministrstva.
10.11. / PREPREČEVANJE KORUPCIJE V RS
Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije
dne 16. junija 2004 sprejel Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, s
katero je pooblastil Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), da za
namen uresničevanja Resolucije sprejme poseben Akcijski načrt uresničevanja Resolucije, s
katerim med drugim podrobneje opredeli izhodišča za področne protikorupcijske programe,
konkretne cilje posameznih ukrepov in nosilce izvedbe. V obdobju 2004 ‐ 2008 razen
Komisije nihče ni načrtno uresničeval ukrepov Resolucije, ki je v bistvu nacionalna
protikorupcijska strategija, zaradi cesar je nujno pričeti s postopki za ažuriranje in
uresničevanje tega strateškega dokumenta. Zaradi pregleda trenutnega stanja na področju
uresničevanja Akcijskega načrta, se bo predstavnik Skupnosti občin Slovenije kot eden izmed
nosilcev izvedbe Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji udeležil srečanja.
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Na sestanku bo Komisija o preprečevanju korupcije ob glavni temi (uresničevanju Resolucije)
predstavila tudi nekatera najnovejša dognanja in aktivnosti na področju preprečevanja
korupcije in dviga integritete v javnem in zasebnem sektorju, vse s ciljem, da v Republiki
Sloveniji končno začnemo z načrtno dejavnostjo tudi na teh področjih.
57. SEJA VLADE RS, 3.12.2009
PREJEMKI POSLOVODNIH OSEB GD V LASTI DRŽAVE OZIROMA OBČIN
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ter ga
poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.
Vlada je doslej lahko članom nadzornih organov v gospodarskih družbah, ki so v večinski
lasti države, zgolj priporočala, kako naj ravnajo pri določanju plač direktorjem. Tako je v letu
1998 že sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih svetih
gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o
zaposlitvi direktorjev (sklep), pa tudi spremembo sklepa v letu 2002, ki je posebej določala
plače direktorjev v energetskih podjetjih, letne nagrade za uspešnost poslovanja in višino
odpravnin, ponovno pa v letu 2009.
Glede na ugotovljene gospodarske razmere in podatke o obsegu pravic v že sklenjenih
pogodbah o zaposlitvi vodstvenih delavcev v gospodarskih družbah, katerih večinska
lastnica je Republika Slovenija, samoupravna lokalna skupnost ali obe skupaj, se s
predlaganim zakonom določa okvir članom nadzornih organov pri odločanju o sklepanju
pogodb o zaposlitvi za poslovodje.
S predlaganim zakonom se urejajo prejemki predsednikov in članov uprav, izvršnih
direktorjev, poslovodij in prokuristov ter določajo pravila, ki jih morajo člani organov
nadzora upoštevati pri določanju o sklepanju pogodb zaposlitev. Določbe tega predloga
zakona se uporabljajo v gospodarskih družbah, ki so neposredno ali posredno v večinski
lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti.
S predlogom zakona naj bi se vzpostavil enoten sistem prejemkov in pravic. (Vir: Vlada RS)
VLADA

NASPROTUJE

SPREMEMBAM

ZAKONA

O

AVTORSKIH

IN

SORODNIH PRAVICAH
Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela stališče do predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki ga je Državnemu
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zboru RS v obravnavo predložila skupina poslancev (prvi podpisani Jože Tanko), in ga
posredovala državnemu zboru. Vlada je preučila predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP‐F) EPA 703‐V, ki ga je
državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslancev (prvi podpisani Jože Tanko).
Vlada je seznanjena s težavami, s katerimi se srečujejo amaterska in druga podobna društva
pri uporabi avtorskih del v okviru svoje dejavnosti. Vendar pa po preučitvi predloga meni,
da položaja materskih društev ni mogoče urediti na način, kot je predlagan, saj je predlog
delno v nasprotju z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta o usklajevanju določenih
vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi. Vlada meni, da so določena
predlagana določila nepotrebna in celo poslabšujejo položaj avtorjev.
Glede na navedeno vlada predlogu v celoti nasprotuje. (Vir: Vlada RS)
VLADA SPREJELA DODATNO MNENJE K PREDLOGOM ZA USTANOVITEV
NOVIH OBČIN
Vlada RS je sprejela dodatno mnenje k predlogom za ustanovitev novih občin Dobrova,
Fram in Zgornja Polskava, za katere meni, da ne izpolnjujejo pogojev za nadaljevanje
postopkov.
Dodatno mnenje k predlogom za ustanovitev novih občin Dobrova, Fram in Zgornja
Polskava je vlada sprejela na podlagi sklepa matičnega delovnega telesa državnega zbora, ki
ga je ta sprejel ob ponovni obravnavi vloženih predlogov za ustanovitev navedenih občin na
podlagi sodb Upravnega sodišča. Vsebina dodatnega mnenja se nanaša na skladnost
predlogov z določbami ustave in zakona, s katerimi je določen postopek za spremembo
območja občine, ustanovitev nove občine in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za ustanovitev
nove občine z vidika sposobnosti zadovoljevanja potreb in interesov prebivalcev ter
izpolnjevanja drugih nalog v skladu z zakonom. Predloga za ustanovitev novih občin
Dobrova in Fram delita sedanji občini na dva enaka dela, ki posledično ne bi izpolnjevala
zakonskih zahtev glede števila prebivalcev v občini. Ker je v obeh primerih
predlagana izločitev dela območja iz sedanjih občin Dobrova–Polhov Gradec in Rače–Fram,
ki izpolnjujeta ustavne in zakonske pogoje za ustanovitev občine, bi to morali izpolnjevati
tudi njuni spremenjeni območji. Zakon namreč določa, da se nova občina lahko ustanovi, če
se za to na referendumu v tem delu občine odloči večina volivcev, ki so glasovali, in če oba
nastala dela občine tudi izpolnjujeta pogoje za novo občino. Vlada ugotavlja, da v obeh
navedenih primerih temu ni tako, saj bi bilo v skladu s 139. členom ustave in določbami
zakona nujno izpeljati celoten predhodni postopek za ugotovitev pogojev in razlogov za
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izjemno ustanovitev tudi novih občin na preostalem delu obeh sedanjih občin. To je mogoče
opraviti le na podlagi predloga za razdelitev občine, kjer se opravi referendum v celotni
občini. Vlada zato meni, da sta predloga za začetek postopka za ustanovitev občine Dobrova
in Fram v nasprotju s 139. členom ustave, in tretjim odstavkom 14. člena v povezavi s tretjim
odstavkom 15. člena Zakona o lokalni samoupravi. Vlada meni, da državni zbor v
dosedanjem postopku v obeh primerih ni ravnal arbitrarno, ker se primera bistveno
razlikujeta od primerov, v katerih je sprejel odločitev o razpisu referenduma za ustanovitev
občine.
Vlada po ponovnem preverjanju pogojev za ustanovitev občine Zgornja Polskava ugotavlja,
da predlagano območje ne izpolnjuje pogoja iz 13. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki
zahteva, da je na območju, na katerem se ustanavlja nova občina, zagotovljena popolna
osnovna šola, saj je na predlaganem območju zgolj nepopolna 6 razredna osnovna šola. Na
območju za ustanovitev nove občine Zgornja Polskava sicer živi 2.600 prebivalcev, ker pa se
pri ustanavljanju občin kriteriji iz 13. in 13. a člena Zakona o lokalni samoupravi upoštevajo
kot celota, vlada ugotavlja, da predlagano območje ne izpolnjuje vseh pogojev za ustanovitev
nove občine. (Vir: Vlada RS)
ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU V LETU 2006
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo osnovni Program odprave
posledic škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah v letu 2006, katerega je vlada sprejela
aprila 2007. Državna pomoč za odpravo posledic je bila določena v višini dobrih 12,3
milijona evrov, kar predstavlja 28 odstotkov ocenjene škode po neurjih in suši. Zaradi
ugodnejših finančnih možnosti je bil osnovni program, ki naj bi se izvajal letih 2007 in 2008,
spremenjen tako, da je bilo možno celotna sredstva izplačati v letu 2007.
Zaradi pritožb in zahtev za dopolnitev ocene škode zaradi suše, zlasti na območju Posavja, je
Državna komisija za ocenjevanje škode, na predlog uprave za zaščito in reševanje, predložila
vladi dopolnitev ocene neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji na vrtninah in
sladkorni pesi v občinah Brežice, Krško in Sevnica v višini dobrih 306 tisoč evrov, ki jo je
utrpelo 118 oškodovancev na 125 ha.
V ta namen je ministrstvo pripravilo dopolnitev programa, katero je vlada sprejela
septembra 2008. S tem so bila za dodatno ocenjeno škodo v občinah Brežice, Krško in Sevnica
v enakem odstotku ter pod enakimi pogoji zagotovljena dodatna sredstva državne pomoči v
višini dobrih 85 tisoč evrov. Dodatna sredstva državne pomoči so bila posameznim
upravičencem obračunana in izplačana v letih 2008 in 2009. (Vir: Vlada RS)
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NOVIČKE DRUGIH
VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV PO LIZBONSKI POGODBI
Na spletnih straneh je Državni zbor objavil kratek pregled vsebin Lizbonske pogodbe, ki se
nanašajo na vlogo in pomen nacionalnih parlamentov. Povzetek je pripravila mag. Mojca
Kleva, ki je stalna predstavnica v Evropskem parlamentu in ki spremlja delo odborov in
plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta ter o tem neposredno obvešča Državni zbor.
Gradivo si lahko pogledate in preberete tukaj. (vir: DZ)
MKGP OBJAVIL DVA RAZPISA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo dva razpisa
v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007‐2013, za ukrep »Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev« in »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za
naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov gospodarskih družb,
samostojnih podjetnikov in zadrug. Okvirna višina nepovratnih sredstev za ukrep
posodabljanja znaša 8 milijonov evrov, za ukrep dodajanja vrednosti pa 10 milijonov evrov.
Za prvi razpis so lahko vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost
oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Slovenije. Cilj je spodbuditi
prestrukturiranje gospodarjenja preko uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih
izboljšav. Do podpore so upravičeni stroški naložb ter splošni stroški, ki nastanejo v obdobju
od 1. januarja 2007, do preteka treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Najmanjši
znesek dodeljene podpore je 3.500 evrov na vlogo, najvišji pa 1 milijon evrov.
Drug razpis zajema sofinanciranje naložb, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov. Vlagatelji so lahko podjetja, ki so ob oddaji vloge registrirani kot gospodarska
družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik.
Več informacij: na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja . (vir: MKGP, AJ)
VABILO NA ŽIVETI IN OSTATI V ALPAH
Vabljeni na predavanje dr. Mateja Ogrina z naslovom ʹʹŽiveti in ostati v Alpah – primeri
dobrih praks trajnostnega razvojaʹʹ. Predavanje organizira Planinsko društvo Gornji Grad in
bo v petek, 11. decembra ob 19.00 uri v Kulturnem domu Gornji Grad. Namen predavanja je
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pokazati možnosti trajnostnega razvoja v Alpah, ki temelji na trajnostni rabi lokalnih virov in
znanja, ter promocija ideje Alpske konvencije in nekaterih mrež v Alpah. Predstavljeni bodo
nekateri tuji in domači primeri dobrih praks udejanjanja trajnostnega razvoja v alpskem
svetu, predvsem s področij trajnostne rabe energije, prometa, zavarovanih območij, alpskih
mrež in sodelovanja. Na kratko bo predstavljeno delovanje organizacije CIPRA. Predavanje
je posebej namenjeno tudi predstavnikom lokalnih skupnosti, upravnih enot in ostalih služb,
ki se ukvarjajo z usmerjanjem razvoja prostora in varstvom okolja. Lepo vabljeni.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOV RAZPIS °
7. OKVIRNI PROGRAM ZA IKT PROJEKTE
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov s področja informacijsko‐komunikacijskih
tehnologij; poziv je namenjen izboljšanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva na
splošno, krepitvi evropske znanosti in tehnologij ter Evropi zagotoviti vodilni položaj na IKT
področju. Prednostnih ciljev tokratnega poziva je šest in sicer: kognitivni sistemi in robotika,
digitalne knjižnice in digitalno arhiviranje, personalizirana zdravstvena oskrba na področju
psihologije, IKT v podporo mobilnosti, nastajajoče in bodoče tehnologije na področjih
molekularnih sistemov, IKT, ki posnemajo možgane, identificiranja novih raziskovalnih
vprašanj in globalnih trendov, horizontalne podporne aktivnosti: mednarodno sodelovanje.
Upravičenci: pravne osebe iz držav članic EU ter pridruženih držav (Albanija, Bosna,
Hrvaška, Makedonija, Islandija, Izrael, Lihtenštajn, Črna gora, Norveška, Srbija, Švica,
Turčija) ter mednarodne evropske interesne organizacije.; še posebej se spodbuja sodelovanje
malih in srednjih podjetij.
Rok za oddajo: do 13.04.2010. Več info TUKAJ.

NOV RAZPIS °
SOFINANCIRANJE

SPODBUD

DELODAJALCEM

ZA

IZVAJANJE

PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM
Predmet razpisa: sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma
študenta; namen razpisa pa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom.
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Upravičenci: delodajalci, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010
Upravičeni stroški: stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta.
Rok za oddajo: do 15.01.2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
LIZBONSKA POGODBA JE STOPILA V VELJAVO
Voditelji članic EU so Lizbonsko pogodbo podpisali 13. decembra 2007 v portugalski
prestolnici, nato pa je stekel postopek ratifikacije v vseh državah, ki se je po zapletih zlasti na
Irskem in Češkem zaključil v začetku novembra letos. Nova evropska pogodba s seboj
prinaša nekatere spremembe, kot je povečanje števila poslancev v Evropskem parlamentu,
kateri bodo pridobili status opazovalcev. Ti bodo imeli vse privilegije, razen glasovalne
pravice. V Sloveniji naj bi status opazovalca pridobila nekdanja ministrica za zdravje Zofija
Mazej Kukovič, Slovenija bo tako imela 8 evropskih poslancev. Lizbonska pogodba postavlja
tudi nove temelje, s tem da uvaja dva nova vodilna položaja in sicer, prvega stalnega
predsednika Evropskega sveta ter visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno
politiko – zunanjega ministra EU. Z novo pogodbo EU dobiva enotno pravno entiteto,
Evropski svet in Evropska centralna banka pa bosta postala uradni instituciji, tako da bo teh
po novem sedem. Prav tako se bo okrepila vloga Evropskega parlamenta, od zdaj naprej bo
štel 750 poslancev. Povečalo se bo tudi število področij, na katerih mora akt, ki ga predlaga
Evropska komisija, odobriti Evropski parlament. Pomembna novost je klavzula o izstopu, ki
državam članicam omogoča, da legalno in formalno končajo članstvo v EU. (vir: EU, AJ)
VODIČ ZA PRIJAVO PROJEKTOV EK
V zvezi z nedavno poslano informacijo glede poziva Evropske komisije za sofinanciranje
delovanja nevladnih organizacij v okviru programa Temeljne pravice in državljanstvo se v
priponki nahaja prezentacija oz. vodič Komisije pri prijavi projektov, saj je sedaj projekte
možno prijaviti le elektronsko ‐ preko IT orodja PRIAMOS (PRogramme Information and
Activity Management Operational System). Več informacij o pozivu na spletni strani:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm .
Vodič za prijavo projektov
BRUSELJ IZGLASOVAL SEDEŽ ACER‐JA V LJUBLJANI
Ministri Evropske unije so v Bruslju odločili, da bo sedež nove Agencije za sodelovanje
energetskih regulatorjev (ACER) v Sloveniji oziroma v Ljubljani. Slovenija je tako prvič v
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zgodovini postala sedež ene od evropskih agencij. Dosežek je še večji zato, ker sta se za to
mesto potegovali tudi Slovaška in Romunija. Minister za gospodarstvo Lahovnik je
pozdravil to odločitev in zagotovil, da bo Slovenija storila vse, da bo omogočeno kvalitetno
okolje za delovanje agencije. S tem uspehom Sloveniji raste tudi ugled v Bruslju, hkrati pa je
dokaz, da tako majhna država premore toliko sposobnih strokovnjakov na področju
energetike. Formalno bo odločitev potrjena na današnjem zasedanju Sveta za energetiko
(TTE). (vir: MG, AJ)
PROTI ARLEMU
V času francoskega predsedovanja Evropskemu Svetu je bila na srečanju na visoki ravni v
Parizu 2008 ustanovljena Zveza za Mediteran. Odbor Regij EU je v luči novoustanovljene
zveze in z namenom aktivnejše prisotnosti in vloge lokalnih in regionalnih oblasti v zgoraj
omenjenem novem partnerstvu ustanovil Euro‐Mediteransko skupščino lokalnih in
regionalnih oblasti (ARLEM). Ustanovno srečanje Arlema bi moralo biti sicer že v prvi
polovici tega leta, vendar se je zaradi politične nestabilnosti v nekaterih državah bodočih
članicah to premaknilo na pričetek leta 2010. V luči priprave na ustanovno srečanje je Odbor
Regij EU 1. decembra izvedel konferenco – Proti Arlemu ‐ na kateri so povabljeni gostje
spregovorili o decentralizaciji in lokalnem upravljanju ter o trajnostnem urbanem in
teritorialnem razvoju. Hidouci Ghazi, nekdanji alžirski minister za ekonomijo in finance je
opozoril na ključen problem Mediterana, ki ga vidi v spremembah okolja. Izjemno hitra in
večinoma nekontrolirana rast urbanih središč, selitve prebivalstva, manjšanje kmetijskih
površin, globalizacija povzročajo mnogim mediteranskim državam izjemne težave, saj niso
sposobne najti rešitev, kar pa velja tudi za regionalne in lokalne skupnosti. Tudi ostali
razpravljavci so prvenstveno opozarjali na ekološko katastrofo Mediterana ter razsežnosti
nekontrolirane urbanizacije. Prisotni smo se dogovorili, da bo tema ustanovnega srečanja
Arlema, ki bo v januarju prihodnjega leta prav ekologija in urbanizacija. (JV)
82. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V času od drugega do četrtega decembra se je v Bruslju odvijalo 82. plenarno zasedanje
Odbora regij. V sredo 2. decembra je potekala seja predsedstva Odbora regij, na kateri so
člani in članice razpravljali o novi prerazporeditvi sedežev v Odboru regij in o predlogu o
ustanovitvi novih komisij. Članom in članicam odbora regij poteče mandat 25. januarja 2010.
Slovenska delegacija v Odboru regij bo ostala nespremenjena do oktobrskih lokalnih volitev.
Na plenarnem zasedanju so člani in članice potrdili naslednja mnenja:
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‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mnenje o boljši pripravi zakonodaje 2007 in 2008, mnenje o boju proti spolni zlorabi
in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in preprečevanje trgovine z
ljudmi in boj proti njej ter varstvo žrtev,
Mnenje o prihodnosti Lizbonske pogodbe po letu 2010, Mnenje o novih znanjih in
spretnostih za nova delovna mesta,
Mnenje o regionalnih vidikih v razvijanju medijske pismenosti in medijske vzgoje v
izobraževalni politiki EU,
Mnenje o infrastrukturi IKT za e‐znanost,
Mnenje o strategiji za raziskave, razvoj in inovacije na področju IKT ter prihodnjih in
nastajajočih tehnologij v Evropi,
Mnenje o dialogu med univerzami in podjetji,
Mnenje o trajnostno naravnana prihodnost prometa: usmeritev k integriranemu,
tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu prometnemu sistemu,
Mnenje o zeleni knjigi – o reformah skupne ribiške politike in izgradnje trajnostne
prihodnosti ribogojstva ter
Mnenje o gozdarski politiki EU s posebnim poudarkom na podnebnih ciljih 20/20/20.
(MM)

KAMPANJA EU ‘’OKUSNI PRIJATELJI’’
V okviru kampanje EU za zdravo prehrano „Okusni prijatelji“ je bilo obiskanih 173 šol po
vsej Evropi in organizatorji so otrokom s turnejskimi avtobusi pripeljali kvize in igre, da bi
jih poučili, kako pomembno je pametno izbirati hrano. V turneji, ki je potekala do konca
novembra, je sodelovalo približno 17 000 otrok, ki so se učili o prednostih sadja, zelenjave in
mlečnih izdelkov. Še na tisoče otrok pa se uči s pomočjo interaktivne spletne strani „Okusni
prijatelji“, ki je osrednja točka kampanje „Pojej, popij, pomigajʺ.Spletna stran kampanje o
okusnih prijateljih:http://ec.europa.eu/agriculture/tasty‐bunch/ (Vir: Obvestila za javnost EU,
JV)
VARNOST V CESTNEM PROMETU V EVROPI
Leta 2008 je v prometnih nesrečah umrlo 39 000 Evropejcev. Cilj EU, da do leta 2010 močno
zmanjša število smrtnih žrtev prometnih nesreč (na 27 000), bo težko dosegljiv. Evropska
komisija danes gosti konferenco o rezultatih javnega posvetovanja, ki je bilo organizirano
pred oblikovanjem osnutka evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu
2011–2020. O težavah in stanju varnosti v cestnem prometu v Evropski uniji bo razpravljalo
več kot 400 zainteresiranih strani z različnih področij. Po oceni rezultatov sedanjega
evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu (2001–2010) bo Komisija
objavila izid posvetovanja, ki se je odvijalo v zadnjih mesecih in katerega rezultati bodo
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upoštevani v novem akcijskem programu. V posvetovanje so bili vključeni tako strokovnjaki
kot navadni državljani, njegov cilj pa je bil pridobiti zamisli za nove ukrepe, s katerimi bi še
izboljšali

varnost

v

cestnem

prometu

v

EU.

Več

informacij

na:

http://ec.europa.eu//road_safety/, http://www.erscharter.eu/ (Vir: Obvestila za javnost EU,JV)
NAVDUŠENJE NAD VELJAVNOSTJO LIZBONSKE POGODBE
Lizbonska pogodba je začela veljati 1. decembra 2009. Ob tej priložnosti so o portugalska
vlada, švedsko predsedstvo in Evropska komisija v Lizboni skupaj priredili slovesnost.
Komisija verjame, da nova pogodba državljankam in državljanom prinaša pomembne nove
ugodnosti in da bo za zdaj umirila razprave o institucijah. Tako bo lahko Evropska unija ves
svoj trud vložila v gladek izhod iz gospodarske in finančne krize ter v uresničitev svoje
strategije za bolj vzdržno rast do leta 2020. Lizbonska pogodba spreminja sedanji pogodbi
EU in ES, a ju ne nadomešča. Uniji bo zagotovila pravni okvir in orodja, potrebna za
spopadanje s prihodnjimi težavami in za odziv na potrebe državljanov. Zagotovila bo, da
bodo imeli evropski državljani in državljanke več besede v zvezi z evropskimi zadevami,
njihove temeljne pravice pa bodo zapisane v listini. EU bo bolje opremljena za izpolnitev
pričakovanj na področjih energetike, podnebnih sprememb, čezmejnega kriminala in
priseljevanja. Na mednarodni ravni bo imel njen glas več veljave Besedilo Lizbonske
pogodbe je na voljo na: http://europa.eu/lisbon_treaty. (Vir: Objave za javnost EU, JV)
NOV ZAČETEK ZA EVROPSKO UNIJO
Dolgo je trajalo, vendar je Lizbonska pogodba danes končno začela veljati. Pogodba prinaša
pomembne spremembe na področju pristojnosti institucij za poenostavitev odločanja v EU in
krepitev njenega položaja na mednarodni ravni. S sprejetjem Pogodbe, ki je temelj
demokratične, učinkovitejše in preglednejše Unije, so se končala prizadevanja za spremembo
notranjih pravil delovanja EU, kar je postalo še zlasti nujno po širitvi EU leta 2004. Pogodbo
so morale ratificirati vse države članice EU, zadnji dve sta to storili pred kratkim: irski
volivci so jo s ponovnim glasovanjem potrdili oktobra, z umikom nasprotovanja češkega
predsednika pa je bila odstranjena še zadnja ovira za začetek njene veljavnosti. Evropski
voditelji so se pred tem pomembnim dnevom pretekli mesec srečali, da bi na visoka
položaja, ki ju uvaja Lizbonska pogodba, postavili primerni osebnosti. Na položaj prvega
stalnega predsednika EU so tako imenovali belgijskega premierja Herman Van Rompuya, za
zunanjo ministrico EU pa komisarko Catherine Ashton. Predsednik Barroso se lahko, potem
ko je prejšnji teden objavil imena kandidatov, znova posveti sestavljanju nove Komisije.
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Podobno lahko 18 evropskih poslancev, ki so bili izvoljeni junija letos, zasede svoja
poslanska mesta v Evropskem parlamentu. Pogodba med drugim spreminja glasovalne
pravice držav članic in na številnih področjih odpravlja možnost, da bi države uporabile
veto. Razširja tudi pristojnosti Komisije in krepi vlogo Evropskega parlamenta pri postopku
sprejemanja zakonodaje. Državljani bodo imeli tudi možnost, da predložijo peticijo in tako
neposredno vplivajo na sprejemanje odločitev v EU. Listina o temeljnih pravicah je zdaj
pravno zavezujoča. Lizbonska pogodba spreminja sedanji pogodbi in Uniji zagotavlja pravni
okvir in orodja, potrebna za spopadanje z izzivi v vse bolj povezanem svetu. Na kratko o
Lizbonski pogodbi (Vir:EK)
SVET V BOJU S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI
Od 7. decembra bodo vse oči obrnjene na konferenco v Køpenhagnu, na kateri bodo svetovni
voditelji sprejemali globalni podnebni dogovor. EU je že naredila korake naprej: sprejela je
podnebni sveženj s cilji ʺ20‐20‐20 do 2020ʺ, s katerim se med drugim zavezuje, da bo do leta
2020 svoje izpuste CO2 zmanjšala za 30 odstotkov, če se bodo temu prilagodile tudi druge
industrijsko razvite države. Ta pa naj bi skupaj s svežnjem o energetski učinkovitosti
upočasnil globalno segrevanje. Stroški podnebnih sprememb, tehnološki transfer, trgovanje z
emisijami CO2 – vse to so vprašanja, ki bodo na pogajalski mizi v Køpenhagnu. Ali bodo
razvite države sprejele pravno zavezujoče obveze in ali bodo najhitreje rastoče države
sprejele svoje odgovornosti? Evropski parlament je decembra 2008 potrdil podnebni
zakonodajni sveženj EU. V skladu z njim naj bi EU do leta 2020 dosegla 20‐odstotno
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 20‐odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti in
20‐odstotna uporaba obnovljivih virov v celotni energetski porabi EU. (vir:EP)
CILJI SLOVENIJE V KØBENHAGNU
Glavni politični cilj Slovenije je sprejem ambicioznega, pravno zavezujočega, učinkovitega
ter poštenega globalnega sporazuma, ki bo omogočil srednjeročno in dolgoročno zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov, potrebno za omejitev rasti povprečne globalne temperature pod
2˚C glede na predindustrijsko obdobje, in s tem preprečitev katastrof večjega obsega, ki bi v
večji ali manjši meri doletele tudi Slovenijo. Nov globalni dogovor mora ‐ ob upoštevanju
načela skupne, vendar raznolike odgovornosti ‐vključevati vse države, tako razvite kot tiste
v razvoju. Predvsem je pomembno, da bi bile vanj vključene tudi ZDA, ki niso pogodbenica
Kyotskega protokola, so pa odgovorne za četrtino svetovnih emisij toplogrednih plinov, ter
največje države v razvoju (Kitajska, Indija, Indonezija, Južna Afrika, Brazilija, Mehika, Južna
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Koreja), ki v okviru Kyotskega protokola nimajo obveznosti zmanjšanja emisij. (vir: MOP,
AJ)
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