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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
8. TRADICIONALNI VELESLALOM SOS
Na Skupnosti občin Slovenije se lahko pohvalimo, da znamo združevati in povezovati
različne zadeve in pri tem dosegati multiplikativne učinke… Tako smo se pri izvedbi 8.
veleslaloma SOS povezali z organizatorji »Olimpijskega mesta«, združili moči in za vse
vabljene na 8. veleslalom SOS z veseljem predstavljamo razširjen in bogatejši program, ki
prejšnjega spreminja le v uri zamika začetka tekmovanja, vse ostalo pa je za isto ceno
vključeno v ponudbo. Zato, spoštovane(i) županje, župani, svetnice, svetniki, zaposleni v
občinskih in mestnih upravah ne pozabite se prijaviti na 8. tradicionalni veleslalom SOS.
Petek, 12. februar se ne neizbežno približuje, Pohorske strmine so zasnežene in pripravljene,
zato ekipe in posamezniki pričnite s treningi, kajti nagrade za najboljša mesta že čakajo.
Vabljeni tudi navijačice in navijači!
Vse informacije o poteku tekmovanja, kategorijah in načinu prijave v VABILU, PROGRAMU
in PRIJAVNICAH!
SOS O ZAČASNEM ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV
Vlada RS je na 66. seji 28. januarja 2010 sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o
začasnem znižanju plač funkcionarjev, s katerim se podaljšuje ukrep začasnega znižanja plač
funkcionarjev od 01.04.2010 do vključno 31.12.2010. S tem zakonom se za omejitev učinkov
finančne krize določi začasno znižanje plač funkcionarjev in funkcionark (v nadaljnjem
besedilu funkcionarjev), katerih funkcije so uvrščene v plačno skupino A iz prvega odstavka
7. člena 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), torej tudi funkcionarjem v lokalnih skupnostih, in sicer za obdobje dvanajst mesecev
od začetka uporabe tega zakona. Poslanke in poslance v Državnem Zboru RS smo obvestili,
da navedenemu ukrepu nasprotujemo, saj je že brez tega ukrepa evidentno, da in tudi
predvsem v manjših občinah župan/županja prejema nižjo plačo kot jo prejema
direktor/direktorica občinske uprave z vsemi upravičenimi dodatki. Na navedeno sistemsko
anomalijo smo s strani Skupnosti občin Slovenije ministrstvo za javno upravo opozorili
že večkrat v okviru prejšnjega mandata ter ministrstvo pozvali k ustreznim rešitvam. Vse
do danes slednje ni bilo sistemsko urejeno, s predvideno spremembo in predlogom zgoraj
omenjena zakona, torej z dodatnim znižanjem plač funkcionarjem, pa bo nesorazmerje med
navedenim še bolj očitno. Na SOS se zavedamo gospodarske krize in strinjamo se, da je
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potrebno povzeti potrebne postopke za izhod iz krizne situacije. K slednjim so vsaka v
okviru svojih zmožnostih pristopile tudi lokalne skupnosti. Kljub temu pa se ne strinjamo z
navedenim predlogom, ki nekako posega v pravico posameznega župana/županje, kateri v
svojem okolju nosi številno obveznosti in odgovornosti. Vladi in ministrstvu smo zato
predlagali, da potrebne vire varčevanja vzpostavita predvsem v državni upravi in njenem
delovanju. (JT)
REVIZIJA DOSTOPNOSTI RAZVOJA PREDŠOLSKE VZGOJE
Računsko sodišče ponovno pripravlja revizijo dostopnosti predšolske vzgoje v Sloveniji, kot
jo je pripravilo v letu 2006/2007. Predstavnice in predstavniki Skupnost so v reviziji
sodelovali kot intervjuvanci ter predstavili svoje poglede na področje predšolske vzgoje. V
torek, 26. januarja so se predstavnice Skupnosti ponovno sestale s predstavnikoma
Računskega sodišča RS in predstavile do sedaj oblikovana stališča Skupnosti, predloge,
ugotovitve ter pričakovanja v zvezi z razvojem predšolske vzgoje v Sloveniji. (JV)
DELOVNA SKUPINA ZA TURIZEM
V ponedeljek, 25. januarja 2010 se je v Šmarjeških Toplicah sestala delovna skupina SOS za
turizem. Z mag. Hribarjem, direktorjem Direktorata za turizem, ki je imel uvodno
predstavitev dokumenta, je tekla beseda o predlogu Turistične politike za leto 2010 in
izhodišči za 2011. Predstavnik STO je še posebej predstavil njihovo vlogo pri promociji v letu
2010, prisotne je pozval tudi k aktivni vključitvi v projekt Banke turističnih priložnosti
Slovenije, ki jo s pridom izkorišča že MO Koper. Delovna skupina je pred sestankom
pripravila delovno gradivo – predloge in pripombe na politiko. Delovna skupina se je v
nadaljevanju seznanila s stanjem projekta promocije investicij v grajske objekte, ki ga je
predstavila Tanja Drobnič iz JAPTI. Pri zadnji točki so se prisotni seznanili še s ponudbo
občinam za vključitev na portal www.naizlet.si, ki jo je predstavil Jože Zupanič. Po sestanku
se je skupina z gostiteljico Bernardko Krnc, županjo Šmarjeških Toplic, odpravila še na ogled
nekaterih turistično zanimivih točk v občini. Z ogledom dobrih praks so prisotni dobili nove
ideje, ki jih lahko implementirajo v svojih okoljih. (SK)
POJASNILO O LASTNI PRODAJI
Iz Direktorata za notranji trg Ministrstva za gospodarstvo smo prejeli pojasnilo na poslano
vprašanje glede izdajanja potrdila o lastni proizvodnji za manjše pridelovalce vrtnin, sadik in
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cvetja, s katerim bi ti lahko prodajali svoje pridelke na tržnici. Pojasnilo je v celoti dostopno
na spletni strani SOS: tukaj. (JT)
POJASNILO DURS ‐ NUSZ
Na DURS ugotavljajo, da prihaja do primerov, ko zavezancem, nad katerimi se začne
postopek zaradi insolventnosti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pred potekom
roka za prijavo terjatev v stečajno maso oziroma prisilno poravnavo ni odmerjeno, ker
davčni organ v tem roku še ne razpolaga s podatki za odmero s strani občin. Zamudo roka
za prijavo terjatve v stečajni postopek ima za posledico prenehanje terjatve do stečajnega
dolžnika. V priponki si lahko preberete celotno pojasnilo DURS. (SP)
Pojasnilo DURS
OBČINE SE PRIDRUŽUJEJO PROJEKTU OČISTIMO SLOVENIJO
Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu Društva Ekologi brez meja uspešno pridobiva na
podpori. Cilj privabiti 200 000 prostovoljcev, da bi 17. aprila 2010 očistili Slovenijo, se ne zdi
več tako nemogoč. Projekt so do zdaj podprli Skupnost občin Slovenije, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Zavod RS za varstvo narave, Slovenska turistična organizacija, Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Generalna policijska uprava , Notranjsko – Kraška Regionalna
razvojna agencija, CGP… Kot častni pokrovitelji so akcijo podprli tudi predsednik države RS
dr. Danilo Türk, predsednik Vlade RS Borut Pahor ter predsednik Državnega zbora RS dr.
Pavel Gantar. Pohvalno je, da je že 76 občin podpisalo dogovore o sodelovanju, med tem ko
v 51 občinah še potekajo pogovori. In seznam iz dneva v dan raste! Kot primer dobre prakse
je vredno omeniti občino Rogaška Slatina, ki se je odločila aktivno pristopiti k čistilni akciji
tako, da na svoji spletni strani vabi k sodelovanju javne zavode, društva, klube, podjetja in
posameznike, nevladne inštitucije ter druge organizacije v občini, da se po svojih zmožnostih
pridružijo in pomagajo pri uresničitvi projekta. Prav tako imajo objavljeno prijavnico, s
katero se vsi zainteresirani lahko pridružijo akciji. Če je čas, da naredite korak k boljšemu
jutri! (AJ)
AKCIJA NAJ SNEŽAK! ŠE POTEKA
Naj vas spomnimo, da akcija Naj snežak še vedno poteka. Bodite kreativni, povabite k
sodelovanju zaposlene v občinskih upravah, šole, vrtce, kulturne zavode, zimske službe ali
kogarkoli, ki bo postavil ali pomagal postaviti snežaka. Le tega je potrebno nato fotografirati
z županjo ali županom občine, fotografijo pa poslati na info@skupnostobcin.si. Ob zaključku
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akcije bodo prispele fotografije objavljene na naši spletni strani www.skupnostobcin.si , kjer
bodo na razpolago za ocenjevanje. Zima nam sedaj ponuja vse možnosti za zimske radosti,
zato pohitite in postavite svojega junaka oz. junakinjo! Naj le dodamo, da sneg ni pogoj, zato
prepustite svoji domišljiji prosto pot. Vabilo
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE

V medresorskem usklajevanju:
Predlog

zakona

o

spremembah

in Morebitne pripombe in stališča posredujte

dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi na do četrtka, 11.02.2010
(ZLS‐R).
V

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

pripravi

so

spremembe

Zakona

o Predloge nam posredujte do 25.2.2010 na

upravnih taksah

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o geodetski dejavnosti

Morebitne pripombe posredujte do 3.2.2010
na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

Osnutek predloga za začetek postopka za Morebitne pripombe posredujete na do
spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave 10.2.2010 jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
RS.
Osnutek

Uredbe

o

spremembah

in Morebitne predloge in pripombe posredujte

dopolnitvah Uredbe okoljski dajatvi za do 3.2.2010 posredujte na
onesnaževanje

okolja

zaradi

odvajanja sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

odpadnih voda
V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih aktov:
Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah Morebitna mnenja posredujte na

Zakona o varnosti cestnega prometa ‐
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Predlog

zakona

o

spremembah

in miha.mohor@skupnostobcin.si

dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega
prometa ‐ prva obravnava
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona Morebitne pripombe posredujte na
o mladinskih svetih ‐ Predlog zakona o alenka.jarc@skupnostobcin.si
spremembah

in

dopolnitvah

zakona

o

mladinskih svetih ‐ prva obravnava
Zakon o javnem interesu v mladinskem Morebitna mnenja posredujte na
sektorju ‐ Predlog zakona o javnem interesu alenka.jarc@skupnostobcin.si
v mladinskem sektorju ‐ prva obravnava

V Državnem zboru:
Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah Morebitne pripombe posredujte na

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.‐ jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
nujni postopek.

POVPRAŠEVANJE
UKINITEV GEODETSKIH PISARN
Občina članica se je na SOS obrnila s težavo in sicer je prejela neuradno informacijo, da naj bi
se geodetska pisarna v kratkem neupravičeno selila v drugo občino.
Nameravana selitev geodetske pisarne iz občine članice z vsemi zaposlenimi in bogatim
zgodovinskim arhivom bi za prebivalce nedvomno pomenila veliko slabšo dostopnost do
storitev geodetske uprave. Občine in državni organi ter državljani s selitvijo izgubijo tudi
možnost lažjega dostopa do evidenc in arhivskega gradiva, ki je osnova za ravnanje s
prostorom in urejanje premoženjsko pravnih zadev. Državljanom se poslabša dostopnost do
storitev, selitev pa bi jim povzročila ne samo dodatnih stroškov za prevoz, temveč tudi večjo
porabo časa pri urejanju zadev. Menijo tudi, da bi morale biti spremembe, ki se nanašajo na
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organizacijo in delo državnih organov, in ki neposredno poslabšujejo pogoje za državljane,
vedno ustrezno utemeljene z razlogi in učinki in tudi predstavljene organizacijam in
državljanom na območju, kjer delujejo. Če naj državna in lokalna samouprava izvajata svojo
temeljno poslanstvo, morata biti dostopni pod čim ugodnejšimi pogoji državljanom in
institucijam. Zato ne morejo soglašati s postopki ukinjanja pisarn državnih in drugih
organov na terenu.
Skupnost občin Slovenije se pridružuje protestu občine članice. Prosimo vas, da nam
sporočite ali ima oziroma je imela v preteklosti tudi vaša občina podobne težave, saj
namerava skupnost v kolikor se izkaže, da gre za problematiko širšega pomena, pozvati
GURS k organizaciji sestanka v zvezi s predmetno problematiko. Za vaše odgovore, ki jih
boste poslali na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, se vam že v naprej zahvaljujemo.
EVIDENTIRANJE
IZVAJANJE

NACIONALNEGA

PROGRAMA

VARNOSTI

V

CESTNEM

PROMETU
Zaradi kadrovskih menjav in drugih podobnih vzrokov je sekretariat SOS v skladu s
sklepom delovne skupine ponovno odprl postopek evidentiranja v Delovno skupino za
izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. V kolikor ste kot predstavnik
vaše občine zainteresirani za delo v delovni skupini, nam to sporočite in posredovali vam
bomo ustrezne obrazce. Podrobnosti na info@skupnostobcin.si . (JT)
OP RR IN ROPI
Na podlagi dopisa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z dne
7.1.2010 smo odprli postopek evidentiranja dveh novih članov v Nadzorni odbor OP RR
2007‐2013 in OP ROPI 2007‐2013. OP RR 2007‐2013 predstavlja izvedbeni dokument, ki ga
predloži država članica, potrdi Evropska komisija, nato pa ga obe partnerici skupaj izvajata
in financirata. V OP RR je določen razvojni načrt Slovenije. OP RR predstavlja podlago za
črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki predstavlja enega
izmed finančnih virov za izvajanje evropske regionalne oz. kohezijske politike. OP ROPI
2007‐2013 predstavlja podlago za črpanje sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši
meri pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kohezijski sklad je finančni
instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga zmanjševati ekonomska in socialna
neskladja ter stabilizirati gospodarstvo. Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene
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države članice EU, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca znaša manj kot 90
% povprečja EU. Evidentiranje je odprto do četrtka, 28.1.2010. (JT)
66. SEJA VLADE RS, 28.1.2010
UKREP ZAČASNEGA ZNIŽANJA PLAČ FUNKCIONARJEV PODALJŠAN
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač
funkcionarjev, s katerim se podaljšuje ukrep začasnega znižanja plač funkcionarjev od
01.04.2010 do vključno 31.12.2010. Vlada je za ublažitev finančne krize in napovedane
gospodarske recesije v prejšnjem letu sprejela številne ukrepe, eden izmed njih je bil tudi
znižanje plač funkcionarjem za obdobje dvanajstih mesecev od uveljavitve Zakona o
začasnem znižanju plač funkcionarjev. Dvanajst mesečno obdobje se izteče 31.3.2010. Glede
na posledice gospodarske recesije ter glede na trenutno ekonomsko oceno stanja v Sloveniji,
vlada z navedenim zakonom predlaga podaljšanje začasnega ukrepa znižanja plač
funkcionarjev do vključno 31.12.2010 in s tem preprečuje povečanje javnofinančnih sredstev,
ki so namenjena za plače funkcionarjev. Cilj predlagane novele zakona je prihranek
javnofinančnih sredstev, ki so namenjena za plače funkcionarjev. Predlog zakona zasleduje
načelo solidarnosti, ki pomeni, da tudi funkcionarji prispevajo svoj delež k odpravi finančne
krize. S predlagano novelo zakona se podaljšuje znižanje plač vseh funkcionarjev plačne
skupine A, ki jih določa Priloga 3 ZSPJS. Predloženi zakon znižuje plače funkcionarjev tako,
da se jim od plače odšteje znesek v višini 4% njihove osnovne plače. Ocenjeni prihranek
zaradi podaljšanja ukrepa znižanja plač za 1.686 funkcionarjev bo za obdobje od 1.4.2010 do
vključno 31.12.2010 (9 mesecev) znašal 2,09 mio € bruto/bruto. (Vir: Vlada RS)
DOLOČENO BESEDILO ZAKONA O MINIMALNI PLAČI
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o minimalni plači in ga bo posredovala
Državnemu Zboru RS v obravnavo po nujnem postopku.
Cilj predlaganega zakona je zagotoviti ustreznejšo zakonsko ureditev minimalne plače. Z
zakonom se zasleduje načelo, da mora biti tudi delavcem, prejemnikom minimalne plače,
zagotovljeno dostojno življenje.
Zakon zato določa vrednost minimalne plače za delo opravljeno od prvega dne naslednjega
meseca po uveljavitvi zakona dalje, v višini 734,15 EUR, kar v neto znesku pomeni 562 EUR,
kolikor znaša vrednost košarice minimalnih življenjskih potrebščin, ki jo je izračunal Inštitut
za ekonomska raziskovanja pri Ekonomski fakulteti.
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Vrednost minimalne plače se redno, enkrat letno, z veljavnostjo od 1. januarja dalje, usklajuje
z dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, merjeno z rastjo cen december
preteklega leta glede na december predpreteklega leta po uradnih podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije.
Ker bi se zaradi občutnega enkratnega povečanja zneska nekateri delodajalci lahko znašli v
nepremostljivih težavah je v zakonu prehodna rešitev, ki omogoča postopno usklajevanje
minimalne plače z višino določeno z zakonom, ki pa je mogoče le ob določenih pogojih in ne
sme trajati dlje kot do 1. januarja 2012. Za posamezno prehodno leto pa so določeni
minimalni zneski, ki jih je potrebno pri izplačilu plače delavcem upoštevati. (Vir: Vlada RS)
SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o dohodnini. Cilj predloga zakona
je znižati dohodnino pri osebah, ki bodo prejemali minimalno plačo po določbah novega
Zakona o minimalni plači. Na ta način bo del bremena povišanja minimalne plače prevzela
tudi država. Pri tem se izhaja iz načela splošne davčne obveznosti in sposobnosti za plačilo
davka.
S predlagano spremembo zakona se bo povečala dodatna splošna olajšava in prvi prag
dohodkov, ki je določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave. Dodatna splošna
olajšava bo za leto 2010 povečana s sedanjih 2.094,99 evra na 3.019,83 evra, prvi prag
dohodkov pa s sedanjih 8.694,22 evra na 10.200 evra. S tem se bo znižala davčno obremenitev
fizičnih oseb v najnižjem dohodkovnem razredu. Obdavčitev zavezancev, ki imajo aktivne
dohodke nad navedenim obsegom dohodka, bo ostala nespremenjena.
Zaradi prilagoditve in ustreznega prehoda se bo povečal tudi drugi prag dohodkov, ki je
določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave, in sicer s sedanjih 10.055,96 na
11.800 evra.
S predlagano rešitvijo se bodo ‐ ob predpostavki zagotavljanja minimalne plače v višini
minimalnih življenjskih stroškov (v višini 562 neto) ‐ stroški delodajalcev povečali manj kot
bi se brez te spremembe.
Zaradi predlaganega zvišanja dodatne splošne olajšave in praga dohodkov, ki je določen kot
pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave, se bo davčna obremenitev zavezancev, ki
bodo dosegali dohodke do navedene višine, znižala, kar bo pomenilo znižanje prihodkov
državnega proračuna, po oceni za približno 46 mio evrov. (Vir: Vlada RS)
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SPREMEMBE ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju. Z njim se usklajujejo osnovne plače na podlagi 1. člena
Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in določa konkretni datum odprave
zadnjega dela plačnih nesorazmerij za funkcionarje.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so dne 28.10.2009 podpisali Aneks št. 2 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), ki v 1. členu določa uskladitev
plač v mesecu januarju 2010 v primeru, če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji od decembra 2008 do decembra 2009 preseže predvideno rast cen
življenjskih

potrebščin

iz

Pomladanske

napovedi

gospodarskih

gibanj

Urada

za

makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Za uskladitev plač se upošteva le polovica
razlike med predvideno in dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin. Predvidena rast
inflacije iz pomladanske napovedi, ki jo je sprejela vlada na svoji seji dne 2.4.2009 in je
objavljena na spletnih straneh UMAR, je znašala 1,4 odstotka. Rast cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji za december 2009 glede na december 2008, ki jo je objavil
Statistični urad Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 3/10) znaša 1,8 odstotka, tako da je
nastala razlika v višini 0,4 odstotka, zato je na podlagi navedenega aneksa potrebno uskladiti
osnovne plače za polovico nastale razlike, to je za 0,2 odstotka.
Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) in Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) določata, da se zadnji del nesorazmerij v osnovnih
plačah za funkcionarje odpravi v roku, ki je določen za dokončno odpravo nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev, s predlagano spremembo ZSPJS pa se določa konkretni
datum te odprave, to je 1. oktober 2011. (Vir: Vlada RS)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
1.2. / NA MINISTRSTVU O ZAKONU O VRTCIH
Predstavnice in predstavniki SOS so se v ponedeljek, 1. februarja sestali na Ministrstvu za
šolstvo in šport. Obravnavali so predlog sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih. Sestanek
se je pričel ob 8.00 uri, potekal pa je v sejni sobi v pritličju.
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4.2. / SESTANEK NA URSZR
Predstavniki Delovne skupine za zaščito in reševanje pri SOS se bodo dne 4. februarja 2010
sestali na Upravi RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo. Predstavniki
ministrstva bodo predstavili stališča do pripomb SOS na predlog Državnega načrta zaščite in
reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.
4.2. / KOMISIJA ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE
V četrtek, 4. februarja 2010 se bo sestala Komisija za proračun in javne finance pri SOS.
Sestanek bo v prostorih Mestne občine Koper, s pričetkom ob 10.00 uri. Analizirali se bodo
učinki realizacije dogovora o povprečnini za leto 2009 ter stroški dodatni nalog za 2009 in
2010. Prav tako se bo obravnavala problematika baz finančnih podatkov občin in še druge
teme dnevnega reda. Vljudno vas prosimo, da svojo (ne)udeležbo sporočite na elektronski
naslov jasmina@skupnostobcin.si ali na tel. 02/234 15 00.
5.2. / NEVARNE POTI / PREVOZI OTROK V ŠOLO
V okviru problematike financiranja vzgoje in izobraževanja v občinah v skladu z ZOFVI v
okviru poti/prevozov v šolo se bodo predstavnice in predstavniki SOS na pobudo Mestne
občine Novo Mesto sestali dne 5. februarja 2010. Pomembnost obravnavane teme sili k hitrim
reakcijam, zato bo Skupnost stremela k iskanju hitrih in konstruktivnih rešitev. Vljudno vas
prosimo, da udeležbo potrdite na jasmina@skupnostobcin.si do srede, 03.02.2010.
5.,6.2. / SEMINAR AKTIVEN DRŽAVLJAN
Socialna akademija organizira brezplačen seminar Aktiven državljan: Načrtovanje, vodenje
in organiziranje dogodkov, ki bo 5. in 6. februarja 2010. Na seminarju za mladinske delavce
ʺAktivni državljanʺ se bodo udeležencu seznanili s ključnimi kompetencami za načrtovanje,
vodenje in organiziranje dogodkov. En sklop je namenjen načrtovanju in vodenju skupinskih
procesov ter pomenu, vlogi in delu moderatorja. V drugem sklopu so predstavljene osnov
medijskega načrtovanja vključno s praktičnim delom. Metoda dela temelji na simulacijah, ki
jim sledijo analitično‐tehnične predstavitve in razgovor z udeleženci. Ugotovitve slednjih
bodo zbrane v priročnik za mladinske delavce. Kraj predavanj: Duhovno središče sv. Jožef,
Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, (Ksaverijeva dvorana). Čas predavanja: petek, 17:00 ‐
21:00 ure, sobota, 9:00 ‐ 17:00 ure.
Možnost prijave: info@socialna‐akademija.si oz. tel.: 051 893 060 ali 01 427 71 40 (Mojca Perat)
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9.2. / KOMISIJA ZA KULTURO
Komisija za kulturo pri SOS se bo sestala v torek, 9. februarja 2010 v Mestni občini Celje, z
namenom uskladitve programa dela komisije v letu 2010.
10.2. / KOMISIJA ZA E‐POSLOVANJE
V sredo 10. februarja 2010 ob 10.00 uri se bo sestala Komisija za e‐poslovanje pri SOS, v sejni
sobi Mestne občine Ptuj (Mestni trg 1). Dnevni red bo predvidoma sestavljen iz predstavitve
rezultatov razpisa e‐vsebine in e‐storitve; predstavitve projekta 3d javne razgrnitve; poročila
s konference Informatika v javni upravi ter točke razno. Prosimo , da potrdite prisotnost na
e‐mail: sasa.kek@skupnostobcin.si .
10.2. / SEMINAR: DDV PO LETU 2010
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s podjetjem Abeceda svetovanje d.o.o. vabi na
seminar: »DDV V LETU 2010 TER DAVČNI VIDIK PRENEHANJA SREDSTEV V
UPRAVLJANJU«, ki bo v sredo, dne 10.02.2010, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Visoke
računovodske šole, Stegne 21/c, Ljubljana (2. nadstropje).
S 1.1.2010 smo začeli uporabljati nov ZDDV‐1b in Pravilnik o izvajanju ZDDV. Na posvetu
bodo podrobneje predstavljene prve izkušnje in vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z njuno
uporabo. Pozornost bomo namenili tudi davčnim posebnostim pri prenosu sredstev v
upravljanju. Več o tematikah, ki bodo obravnavane na seminarju, si lahko preberete v vabilu,
prijavnica pa je dosegljiva tukaj.
10.2. / VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV
Obveščamo vas, da Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
organizira v sredo, 10. februarja 2010,
VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV,
na katerem bo minister dr. Henrik Gjerkeš s sodelavci spregovoril o aktivnostih Vlade RS pri
pripravi pokrajinske zakonodaje ter o aktualnih temah s področja črpanja evropskih sredstev
in regionalnega razvoja. Srečanje, ki se bo pričelo ob 10. uri, bo potekalo v Kongresnem
centru na Brdu pri Kranju, dvorana Grandis.
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12.2. / AKTUALNI RAZPISI SVLR
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in podjetjem OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o. vabi na seminar z
naslovom: »AKTUALNI RAZPISI SVLR«. Seminar bo v petek, 12. februarja 2010 s
pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Emona efekta, Stegne 21, 1000 Ljubljana – Predavalnica H
(zemljevid, parking).
Vsebina programa bo potekala v sklopu naslednjih razpisov:
•

•

Povabilo k oddaji načrtov porabe v skladu s 21. in 23. členom Zakona o financiranju
občin / Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007‐2013
za obdobje 2010‐2012
3. javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s
Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007‐2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Prijavnica in vabilo!
12.2. / 8. VELESLALOM SOS
Vabljeni županje, župani, svetnice, svetniki ter zaposleni v občinskih in mestnih upravah kot
tudi ministrice, ministri, poslanke, poslanci ter funkcionarji in drugi zaposleni v državni
upravi na 8. tradicionalni veleslalom SOS, ki bo v petek 12. februarja 2010 na strminah
Snežnega stadiona v Mariboru, s pričetkom ob 15.30 uri. Skupaj bomo navijali in se razgibali,
po končanem tekmovanju pa tudi poveselili, zato si rezervirajte termin za druženje na
zasneženih pohorskih strminah. Vabljeni tudi navijačice in navijači!
Vse informacije o poteku tekmovanja, kategorijah in načinu prijave v vabilu!
VABILO in PRIJAVNICE
Se vidimo na 8. tradicionalnem veleslalomu SOS!
10.3. / DELOVANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINAH
Napovedujemo problemsko okroglo mizo z naslovom Delovanje ljubiteljskih kulturnih
društev v občinah / Problemi in nove možnosti. Okrogla miza se bo odvijala v sklopu
naslednjih vsebinskih zadev: Predstavitev Zakona o javnem skladu RS za kulturne
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dejavnosti – Nove možnosti za lokalne skupnosti (predstavitev novosti za občine, naloge
občin in javnih skladov, prostorska problematika v občinah), Spremembe in dopolnitve
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 4/2010‐ZUIK) (predstavitev
sprememb in dopolnitev pomembnih za občine, novosti s področja javnih razpisov in
pozivov); Financiranje kulturnih društev iz proračuna lokalnih skupnosti in proračuna
javnega sklada za kulturne dejavnosti; Plačevanje avtorskih pravic SAZAS‐u v okviru
delovanja ljubiteljskih kulturnih društev. Vabilo in prijavnica sledita tekom naslednjih dni.
NOVIČKE DRUGIH
SVLR OBJAVILA JAVNI POZIV
SVLR je objavila poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve Regionalni razvojni programi za obdobje 2010‐2012 , ki so ga predvsem občine že
nestrpno pričakovale. Kot so pojasnili, je SVLR kot posredniško telo pristojno za izvajanje
razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013 in iz tega naslova dodeljuje sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
operacij znaša okvirno 203.226.681,00 EUR. Upravičenci do nepovratnih sredstev, ki jih v 85
odstotkih sofinancira Evropska unija (15 odstotkov zagotovi samoupravna lokalna skupnost
iz lastnih javnih virov) so občine, subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni oziroma
javni zavodi, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. (vir: SVLR)
IZBOR EDEN 2010 – TURIZEM IN VODE
V okviru evropskega projekta EDEN – European Destinations of ExcelleNce bo tudi v letu
2010 izveden izbor Evropske destinacije odličnosti v Sloveniji. Tema letošnjega izbora je
TURIZEM IN VODE. Slovenskima destinacijama odličnosti ‐ Dolini Soče in destinaciji
Solčavsko, ki sta prestižni naziv Evropska destinacija odličnosti pridobili v letih 2008 in 2009,
se bo v letu 2010 pridružila še tretja evropska destinacija odličnosti v Sloveniji. K
sodelovanju so vabljene obmorske destinacije, destinacije ob jezerih in rekah ter tiste, ki
razvijajo turistične produkte na osnovi drugih naravnih vodnih virov. Nagrajene bodo tiste
turistično manj obiskane destinacije, ki razvijajo turistične produkte, ki prispevajo k
ohranjanju narave ter k povečanemu obisku tudi izven glavnih sezon. Pogoji sodelovanja in
razpisni obrazci so dostopni na spletnih straneh www.slovenia.info/EDEN2010. Rok za
prijavo je 5. marec do 12.00 ure. STO bo za vse zainteresirane destinacije organizirala
INFORMATIVEN DAN v sredo, 17. februarja 2010, ob 11.00 uri v Ljubljani (STO, Dimičeva
13, Ljubljana, stavba GZS, 2. nadstropje, Sejna soba). Več o projektu EDEN si lahko preberete
in
na
evropski
spletni
strani
na
spletni
strani
www.slovenia.info/eden
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www.edenineurope.eu. Za dodatne informacije pokličite 01 5898 562, ali pišite na
eden@slovenia.info. (SK)
POSLANCI O NATURI 2000 Z RAZLIČNIMI POGLEDI
Na seji Odbora za okolje in prostor 14. januarja 2010 so poslanci razpravljali tudi o Naturi
2000. Janko Veber je opozarjal na učinke, ki jih ukrepi Nature 2000 potegnejo za seboj, Tomaž
Tom Mencinger je opozoril, da so bile pri določanju območij Nature 2000 občine izključene.
Silva Černugelj se je zavzela, da bi biotsko raznovrstnost vsi, ki so aktivni na okolju, lahko
vzeli za večji izziv. Po besedah Brede Pečan, predsednice odbora, bi bilo prav, da bi
Evropska unija Sloveniji razporedila sredstva za biotsko raznovrstnost. Rudolf Petan je
opozoril na težave v zvezi z Naturo 2000 in zimskošportnim centrom na Pohorju. Ljubo
Germič je poudaril, da je biotska raznovrstnost ena od prednosti Slovenije. Danijel Krivec je
bil mnenja, da gre za konflikte le na zelo majhnem deležu površin Nature 2000, vzrok pa je
izvajanje predpisov, ki ne upošteva njihove sprejemljivosti v prostoru. Matevž Frangež je
opozoril na nevarnost, ki jo biotski raznovrstnosti povzročamo s podnebnimi spremembami.
Matjaž Han je predlagal, da Naturi 2000 posvetijo eno od prihodnjih sej odbora. Več:
Magnetogram razprave na Odboru za okolje in prostor, 14. januar 2010. (Vir:
www.natura2000.gov.si)
SLAB PRENOS ZNANJA V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU
V okviru 13. Biosimpozija Alpe Jadran v Mariboru je danes, 28.1.2010, potekal osrednji
seminar z mednarodno udeležbo na temo ʺraziskovanje in prenos znanja v ekološkem kmetijstvuʺ
Ekološka pridelava v Sloveniji zaostaja za stalno naraščajočim povpraševanjem na trgu, in
nedvomno je eden od razlogov za to tudi pomanjkanje znanja o ekološkem kmetijstvu. V
prvem delu so udeleženci lahko primerjali organiziranost in prenos znanja s področja
ekološkega kmetijstva v različnih organizacijah v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.
Ugotovimo lahko, da je v Sloveniji največji primanjkljaj pri prenosu znanja do ekoloških
kmetov in tudi do kmetijskih svetovalcev. Poleg tega je kmetijskih svetovalcev za ekološko
kmetijstvo premalo že glede na trenutni obseg ekološkega kmetovanja (6% kmetijskih
zemljišč oziroma 3,4% kmetij). Še bolj pa jih primanjkuje, če naj bi pomagali doseči cilj v
Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, ki ga je l. 2005 sprejela vlada –
20% ekoloških kmetijskih zemljišč oziroma 15% ekoloških kmetij do leta 2015. V Avstriji, ki je
ena vodilnih svetovnih sil v ekološki pridelavi, so razmere bistveno drugačne. Tam so
združenja ekokmetov močnejša in imajo lastne svetovalce, pa tudi ekokmetijskih svetovalcev
pri kmetijski zbornici je precej več, čeprav bi jih še potrebovali.
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SLOVENSKI KANDIDATURI ZA UNESCOV SEZNAM
Slovenija skupaj s Španijo in Mehiko kandidira za vpis na Unescov seznam svetovne
dediščine, v okviru medcelinske kandidature bogate tehniške dediščine živega srebra v
povezavi s srebrom (Idrija, Almadén, San Luis Potosíj). Nominacijo bo obravnaval Odbor za
svetovno dediščino predvidoma v Brasilii konec junija 2010. Slovenija pa kandidira še z
drugo lokacijo in sicer z prazgodovinskimi kolišči na Ljubljanskem barju pri Igu. Serijski
nominaciji se je Slovenija pridružila na povabilo Švice, h kateri so že pristopile Francija,
Nemčija, Avstrija in Italija. O tem bo Odbor odločal šele poleti 2011. (vir: MK)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOV POZIV °
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Predmet razpisa: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
‐ so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;
‐ so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
‐ so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
‐ nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
‐ temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
‐ so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
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Rok za oddajo:
a) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu
2010:
2011 in 2012:
1. rok: 26.2.2010,
5. rok: 27.8.2010
2. rok: 26.3.2010
6. rok: 29.10.2010
3. rok: 30.4.2010
7. rok: 28.1.2011.
4. rok: 28.5.2010
Več info TUKAJ.

ŠE AKTUALEN RAZPIS °
RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČJI S HRVAŠKO
Predmet razpisa: nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov na vsebinskih
področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko
Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov po
slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
Upravičeni stroški:
1. stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.);
2. stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
3. stroški nakupa zgradb;
4. stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;
5. stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;
6. stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
7. stroški zunanjega urejanja objektov;
8. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
9. stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 9 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški
stroškov pod zaporedno številko 1.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
Rok za oddajo: do 5. 2. 2010 do 15. ure. Več info TUKAJ.
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NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
PODALJŠAN PRIJAVNI ROK
Izvajalska agencija je na svoji spletni strani
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/index_en.php objavila podatek, da je rok
za oddajo prijavnic za akcijo 1, ukrep 1.1 in 1.2 podaljšan do 15. februarja 2010. Elektronsko
prijavnico je treba oddati 15. februarja do 12. ure opoldne, papirnato verzijo prijavnice pa je
treba oddati na pošto do konca tega dne – šteje poštni žig, ki mora biti datiran 15. februarja.
GRADIVA IN VPRAŠANJA Z DELAVNIC
Na spletni strani http://www.ezd.si/pomoc/delavnice‐in‐svetovanja/ so objavljena gradiva z
delavnic za prijavo na razpis za naslednje ukrepe:
1.1 Srečanja prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti (prijavni rok 15. februar 2010);
1.2 Mreže partnerskih lokalnih skupnosti (prijavni rok 15. februar 2010);
3.2 Podpora projektom za katere dajo pobudo društva, zavodi, ustanove in druge pravne
osebe zasebnega prava, ki delujejo znotraj civilne družbe (prijavni rok 15. februar 2010).
Preberite tudi pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), kjer so zapisani odgovori na vprašanja,
ki so bila zastavljena na delavnicah (http://www.ezd.si/faq/), katera pa se bodo dnevno
ažurirala.
Za spoznavanje s pravili za izpolnjevanje elektronske prijavnice svetujemo branje Priročnika
za izpolnjevanje e‐prijavnice, ki je dostopen na spletni strani
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/citizenship_eform_2010_user_guide_version2_1
_en.pdf, svetujem tudi uporabo testne e‐prijavnice, ki je dostopna na spletni strani
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/test_form_en_1.10.pdf.
IŠČEJO SE PROJEKTNI PARTNERJI
Akcija 1, ukrepa 1.1 in 1.2: Predlog za pobratenje z slovenskimi občinami je prišel s strani
občine Vrapščišče (Makedonija) – kontaktni podatki so dostopni na spletni strani
http://www.twinning.org/en/entity/show/id/475.html.
Akcija 2, ukrep 3: Pozivi za iskanje projektnih partnerjev so prišli s strani organizacij iz
Italije in Romunije, ogledate si jih lahko na spletnem forumu za iskanje partnerjev, ki je
dostopen na spletni strani http://partners.mojforum.si/.
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MEDNARODNI KONEFERENCI
Evropski vrh lokalnih oblasti (European summit of local governments): Barcelona (Španija),
22. – 24. februar 2010. Namen konference je razprava o novi ekonomski in finančni krizi,
Lizbonski pogodbi, energetiki in vlogi lokalnih oblasti v EU.
Podrobnejše informacije: http://www.europeansummit2010.eu/default_en.asp
6. Evropska konferenca trajnostno naravnanih mest (6th European Sustainable Cities &
Towns Conference): Dunkerque (Francija), 19. – 21. maj 2010. Namen konference je poiskati
odgovor na vprašanje, kako lahko trajnostni razvoj na ravni lokalne skupnosti prinese
odgovor na trenutne ekonomske, socialne in podnebne spremembe.
Podrobnejše informacije : http://www.dunkerque2010.org/.
RAZPIS: VPLIV EU NA LOKALNE SKUPNOSTI
Univerza v Gentu (Belgija) je objavila poziv za sodelovanje na razpisu za zbiranje prispevkov
na temo vpliva EU na lokalne skupnosti. Namen poziva je zbrati strokovne prispevke za
objavo in predstavitev na konferenci z naslovom »The road to Europe: main street or
backward alley for local governments in Europe?«. Prispevki morajo obravnavati naslednje
teme:
1. Lokalne oblasti v sistemu večnivojskega vladanja;
2. Evropsko teritorialno sodelovanje;
3. Lokalno lobiranje v Bruslju.
Rok za oddajo kratkih povzetkov prispevkov je 19. februar 2010. Podrobne informacije o
pozivu so dostopne na spletni strani http://www.udel.edu/uaa/pdfs/ghent_call.pdf.
MEDNARODNE NOVIČKE
USTANOVNI SESTANEK ARLEM
V Barceloni je v četrtek 21. in petek 22. januarja 2010 potekala ustanovna skupščina evro‐
mediteranskih občin in regij (ARLEM), ki jo sestavljajo predstavnice in predstavniki Odbora
regij EU, evropskih organizacij, vezanih na območje Mediterana ter partnerskih občin in regij
držav Mediterana. Na ustanovnem srečanju sta bila izvoljena dva ko‐predsedujoča –
predsednik Odbora regij Luc van den Brande in župan maroškega mesta Al Hoceima
Mohamed Boudra. V sprejetem delovnem programu za leto 2010 so si članice in člani
zapisali, da se bodo osredotočili na obravnavo problematike trajnostnega urbanega razvoja,
decentralizacije, informacijske družbe, migracijske politike in kulturnega sodelovanja. Na
ustanovnem srečanju so bili prisotni številni pomembni gosti, med njimi tudi evropski
19
Tedenske novice SOS / 25.1.‐ 29.1.2010
Št. 4

komisar za regionalno politiko, Pawel Samecki, ki je v svojem nagovoru poudaril, da se že
nekaj časa pričakuje sprejem mediteranske strategije, podobne tistim, ki sedaj že delujejo v
okviru EU – strategija za Baltik, Donavska strategija,…‐ vendar pa bo morala ta izoblikovati
svoj poseben model, saj bodo, če se bo takšna strategija izoblikovala, v njej tudi države, ki
niso članice EU. (JV)
ZAUSTAVITI IZUMIRANJE ŽIVLJENJA NA PLANETU!
27.1.2010 se je v Madridu končala dvodnevna konferenca španskega predsedništva EU
ʺVizija in cilji za biotsko raznovrstnost po letu 2010ʺ. Z njo so v EU tudi svečano otvorili
Mednarodno leto biotske raznovrstnosti, ki so ga razglasili Združeni narodi. Izginjanje biotske
raznovrstnosti je globalna katastrofa, ki brez dvoma ni prav nič manj nevarna od podnebnih
sprememb, in enako ogroža obstoj življenja na planetu. Strokovnjaki zaradi hitrosti izginjanja
vrst govorijo o ʺ6. velikem izumiranjuʺ v zgodovini Zemlje. Če se pri podnebnih
spremembah še najdejo posamezni skeptiki glede človekove vloge v procesu, pa jih pri
izginjanju biotske raznovrstnosti ni: brez dvoma je kriva človeška dejavnost. Vodje držav
sveta so leta 2002 sprejeli skupni cilj ʺdo leta 2010 bistveno zaustaviti izginjanje biotske
raznovrstnostiʺ. Danes je vsem jasno, da ta cilj ne bo dosežen. Zato je bil namen konference,
da predstavi vizijo biotske raznovrstnosti po letu 2010 in bolj konkretne cilje za zaustavitev
izginjanja. (vir: INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ)
6. EVROPSKA KONFERENCA TRAJNOSTNIH MEST IN OBČIN
V mestu Dunkerque v Franciji bo med 19.‐21. majem 2010 potekala 6. evropska konferenca
trajnostnih mest in občin. Konferenca Dunkerque 2010 bo preučila, kako lahko trajnostni
razvoj odgovori na posledice sedanje gospodarske, socialne in podnebne krize. Prav tako bo
proučila načine, kako lahko nevladne in druge okoljske organizacije ter lokalne oblasti
sodelujejo in vzpostavijo uspešne načine komunikacije ter partnerstva za izboljšanje
kakovosti življenja. Proučila bo možnosti, kako lahko ti akterji prispevajo k povečanju
trajnostnega razvoja v Evropi na podlagi dejanskih finančnih in političnih okvirjev. Za več
informacij o programu, predavateljih in prijavah obiščite www.dunkerque2010.org
DELOVNO SREČANJE NALAS‐A V ZAGREBU
V Zagrebu je v četrtek 28. in petek 29. januarja 2010 potekalo delovno srečanje NALAS‐a. V
četrtek je potekal delovni sestanek delovne skupine za pripravo poslovnega srečanja asociacij
članic NALAS‐a, ki bo predvidoma konec tega leta v Sarajevu. Na srečanje bodo vabljene
občine asociacij članic in bo prvo te vrste po velikih političnih spremembah na zahodnem
Balkanu. V petek pa so se prisotni predstavniki in predstavnice asociacij članic pogovarjali in
sprejemali odločitve v zvezi s projekti, ki bodo v tem letu izpeljani ter sprejeli nekaj nujnih
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zadev iz delokroga sekretariata NALAS‐a. V popoldanskem času pa so se sestali predsednik
NALAS‐a Moskov ter vsi trije podpredsedniki, med njimi se je sestanka udeležil tudi Tone
Peršak. (JV)
ZASEBNOST EVROPSKIH DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV
Varstvo zasebnosti se sooča z novimi izzivi. Tehnologija, kot je vedenjsko oglaševanje, lahko
na primer spremlja našo zgodovino brskanja po internetu in jo uporabi za boljše trženje
izdelkov. Na socialnih omrežjih, ki jih uporablja že 41,7 milijona Evropejk in Evropejcev, si
lahko drugi ljudje ogledujejo naše osebne podatke in fotografije. Obenem se danes uporablja
6 milijard pametnih čipov, ki lahko spremljajo naše gibanje. Evropska komisija je danes ob
dnevu varstva podatkov opozorila, da je treba

predpise za varstvo podatkov nujno

posodobiti, da bodo ti odražali tehnološke spremembe, zagotovili pravico do zasebnosti in
pravno varnost za industrijski sektor ter omogočili sprejemanje novih tehnologij. Po
predpisih EU je uporaba osebnih podatkov dovoljena samo iz upravičenih razlogov in s
predhodno privolitvijo posameznika. Lizbonska pogodba in Listina o temeljnih pravicah že
veljata, Komisija pa je danes opozorila, da želi jasne in sodobne predpise, ki bodo enotni za
vso EU ter bodo obenem zagotavljali visoko varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. V ta
namen želi Komisija najprej spremeniti direktivo EU o varstvu osebnih podatkov iz leta 1995.
(Vir: obvestila za javnost EU, JV)
ŠTUDIJA: ‘’JAVNE DOBRINE IZ KMETIJSTVA V EU’’
Skupna kmetijska politika (SKP) ima ključno vlogo pri podpiranju kmetov, ki zagotavljajo
okoljsko blago in storitve, pod pogojem, da so njeni ukrepi pravilno usmerjeni in se pravilno
uporabljajo. To je glavno sporočilo poročila, ki ga je za Generalni direktorat za kmetijstvo in
razvoj podeželja danes objavil Inštitut za evropsko okoljsko politiko. Poročilo je prvi poskus
opredelitve celotnega obsega okoljskih javnih dobrin, ki jih kmetje zagotavljajo po Evropi, in
navaja razloge, zakaj naj se njihovo zagotavljanje plačuje iz javne blagajne. Študija prikazuje
velik izbor različnih okoljskih in družbenih javnih dobrin, ki jih zagotavljajo evropski kmetje,
kot so dragocene kulturne krajine 1 , ptice kmetijske krajine, na primer svetovno ogrožena
velika droplja in kraljevi orel 2 , ter travniki po Evropi, na katerih živijo najrazličnejše vrste.

Kot na primer edinstvena angleška hribovita in barjanska pokrajina, pašniška pokrajina v južni Transilvaniji
(Romunija), terasasta pokrajina s tradicionalnim pridelovanjem oljk in drugimi stalnimi nasadi v Italiji in
Španiji, visokogorske planine v Avstriji, južni Franciji in severni Italiji, pašna močvirja v Mecklenburgu (Nemčija) in
obsežna riževa polja ob delti Ebre na severovzhodu Španije.
2 Velika droplja (Otis tarda) in kraljevi orel (Aquila heliaca).
1
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Poleg tega kmetje upravljajo zemljišča za skladiščenje ogljika ter pomagajo ohranjati visoko
kakovost vode in tal. Rezultati študije prihajajo v času, ko postaja razprava o prihodnosti
SKP vse intenzivnejša ter ko poteka razprava o ciljih in prednostnih nalogah SKP za obdobje
po letu 2013. Študija ugotavlja, da bo dobro usmerjena politika z jasnimi cilji in zadostnimi
proračunskimi sredstvi bistvena za zagotavljanje javnih dobrin v skladu s pričakovanji
družbe.

Poročilo

lahko

prenesete

s

spletne

strani:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public‐goods/index_en.htm. (Vir: obvestila
za javnost EU, JV)
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