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V tem tednu praznujejo občine KRŠKO, SVETA TROJICA, VELIKA
POLANA, VELIKE LAŠČE in CERKNICA!
Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
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9. junij
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•

Ponavljamo delovni posvet: "Vse o lokalnih volitvah"

•

Posvet: Bodoči finančni sistemi za občine

•

»Švicarski prispevek«: 1. Sestanek usmerjevalnega odbora

•

Sestanek na tematiko izdelave ocen ogroženosti pred plazovi in s
tem povezanimi prostorskimi načrti

10.
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ČET

11.
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PET

•

Letno srečanje predsednikov v Nessebar-u

•

Sestanek s predstavniki redarske službe

•

Prva Skupna seja Sekretariatov SOS in Udruge gradova u
Republici Hrvatskoj
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
REGIJSKO POVEZOVANJE SVETOV ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU

Delovna skupina za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu je
pristopila k regijskemu povezovanju Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Predlog Zakona o voznikih namreč predvideva, da bo sleherna občina morala imeti
ustanovljen tak svet. Interes za regijsko povezovanje je izkazalo že veliko občin, delovna
skupina pa bo v prihajajočih tednih izvedla predstavitev namena in pomena takega
regijskega povezovanja po posameznih regijah. Storitev je brezplačna oziroma se za ta
namen ne predvideva višanje članarine. Za kakršnekoli informacije v zvezi z navedenim
smo vam na razpolago na 02/234 15 01 (Jasmina Tkalčič-koordinatorka delovne skupine),
vljudno pa vas pozivamo k sodelovanju in povezanemu delovanju. Delovna skupina je
takšno odločitev sprejela na svoji redni seji, 3.6.2010 v Kranju. Obravnaval in pregledal se je
tudi zadnji usklajen predlog Zakona o voznikih, ki v svojih določbah opredeljuje Svete za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Delovna skupina je v okviru usklajevanja in
definiranja regijskega povezovanja odločila še, da regijsko povezovanje ne prinaša dodatnih
delovnih obremenitev že obstoječih SPV, prav tako ne finančnih obremenitev. Veliko
tovrstnih odprtih vprašanj se bo namreč uskladilo z agencijo, ki bi naj po novi zakonodaji
pričela delovati na tem področju. (jt)
PONOVNO O POVPREČNINI

Ministrstvo za finance je na sekretariat SOS posredovalo dopolnjen predlog dogovora, ki naj
bi ga reprezentativne asociacije občin sklenile z Vlado RS v zvezi z višino povprečnine za leti
2010 in 2011 ter dodatnimi sklepi in dogovori. Dopolnjen je v smislu določitve terminov, do
kdaj je potrebno kakšno obveznost ali nalogo izpolniti. Dilema, ki se je seveda pojavila je, da
je vlada višino povprečnine določila z zakonom o izvrševanju proračuna , po tem pa je z
nami še naprej usklajevala tekstualni del, sedaj pa pričakuje, skoraj pol leta po sprejemu
višine povprečnine podpis dogovora. Skupnost je ministrstvo opozorila na zagotovila, da bo
vlada v primeru rebalansa proračuna popravila, kar ni občinam zagotovila ob sprejemanju
proračuna za 2010. Ob tem pa smo še opozorili, da zdajšnja višina povprečnine ne zagotavlja
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kritja vseh tistih nalog, ki so bile v obravnavanem obdobju prenesene na občine z zakoni in
podzakonskimi predpisi. (jv)
S FAKULTETO ZA UPRAVO O SODELOVANJU NA DNEVIH SLOVENSKE UPRAVE

Skupnost občin Slovenije bo sodelovala na Dnevih slovenske uprave, ki bodo predvidoma
23. Septembra 2010. Na sestanku, v četrtek, 3. Junija je bil dogovorjen program in nosilci
programa ter predavatelji in govorniki. V nadaljevanju pa smo se z dekanko dr. Stanko
Setnikar Cankar dogovorili tudi za sodelovanje v projektu, ki ga Fakulteta za upravo
pripravlja in bo usmerjen v poenostavljanje postopkov, potrebnih za ustanavljanje podjetij in
različnih dejavnosti s strani zainteresiranih tujih pravnih ali fizičnih oseb. (jv)
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJO REVIZIJO

V sredo 2. junija so se v Murski Soboti sestale članice in člani delovne skupine za notranje
revidiranje. Na svojem rednem sestanku so članice in člani pregledali realizacijo sklepov iz
zadnjega sestanka delovne skupine, določile so termin za realizacijo medsebojnega pregleda
kakovosti delovanja SNR v občini Jesenice. Oblikovale so stališče do revidiranja sredstev EU
skladov in s tem povezanim poročanjem Uradu za nadzor proračuna. Na začetku sestanka
je prisotne pozdravil župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec, ki je obširno
predstavil delo in vizijo njegovega vodenja. Poudaril je, da ima Murska Sobota velik
potencial za razvoj ter da ne manjka investitorjev, ki se zanimajo za vložek v mestno občino.
Župan je predstavil nekaj idejnih projektov,

na podlagi katerih bi se lahko izboljšal

življenjski standard prebivalcev regije. Za njihovo uresničitev pa potrebuje posluh
ministrstev s pomočjo katerih bi se regija lahko hitro razvija. (MM)
POBUDA MJU ZA SPREMEMBO UREDBE-DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA
POVEČANEGA OBSEGA DELA

Na Ministrstvo za javno upravo smo naslovili pobudo v zvezi s spremembo uredbe –
delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, saj smo glede tega prejeli že več
vprašanj s strani občin članic. Prejeli smo tudi prošnjo glede pojasnila v zvezi s plačilom
javnih uslužbencev ustanov, ki so partnerji pri projektu za II. razpis Programa SlovenijaHrvaška: predmet zanimanja je bilo, ali je že bil sprejet zakon na pobudo Skupnosti občin
Slovenije, ki predvideva da se direktorjem in uslužbencem javnih ustanov, zavodov oziroma
občin za delo na Projektu izplača 3 plačne razrede več za obdobje trajanja projekta.
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Po zadnjem stališču MJU zaposleni v občinskih upravah do tega dodatka niso upravičeni.
Zadevo smo ponovno posredovali na MJU in smo trenutno v pridobivanju dodatnih
informacij.(jt)
PROSTORSKO PLANIRANJE MED SISTEMSKO UREDITVIJO IN PRAKSO

V četrtek, dne 03.06.2010 je v Ljubljani potekal delovni posvet z naslovom »Prostorsko
planiranje med sistemsko ureditvijo in prakso«, ki ga je organiziral SOS. Prostorsko
planiranje v navezavi s sprejemanjem občinskih prostorskih načrtov je eden večjih oziroma
temeljnih problemov s katerim se že nekaj časa srečuje večina slovenskih občin. Na eni strani
se občine srečujejo z nedodelano predvsem pa nesistemizirano zakonodajo, na drugi strani
pa z različnimi nosilci urejanja prostora, s katerimi usklajevanje je vse prej kot idealno. Poleg
omenjenih težav pa sprejemanje OPN prinaša občinam nesorazmerne stroške. Zaradi
omenjenih težav so občine trenutno v sila neugodnem položaju, saj zaradi predolgih
postopkov sprejemanja OPN razvoj in investicije v Sloveniji praktično stojijo, gospodarska
kriza pa se še bolj poglablja. Na posvetu so bili podrobneje predstavljeni naslednji vsebinski
sklopi: pregled zakonskih ureditev, ki še vedno vplivajo na sedanje stanje v praksi urejanja
prostora – sistemske in procesne spremembe, Zakon o prostorskem načrtovanju – kje je
urejanje prostora? (veljavni sistem prostorskega načrtovanja, vsebinske spremembe
prostorskih aktov, spremembe terminologije …), pomen strokovnih podlag v procesu
prostorskega planiranja (katere, priprava, vloga GIS, planerska orodja, metodologije, različni
pristopi k planiranju …), prikaz dobrih primerov strokovnih podlag… Na posvetu je veliko
zanimanja požela tudi predstavitev projekta 3d javne razgrnitve ter prikaz 3d realističnega
prostora, ki sta ga predstavila Saša Kek (SOS) in Luka Mulej (Xlab). (SP)
2. TURNIR SOS V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
V petek, dne 04.06.2010 je na Ptuju potekal že 2. Turnir SOS v malem nogometu in odbojki.
V nogometnem delu turnirja se je največ pričakovalo od gostiteljev MO Ptuj, ki so na
lanskem turnirju v Podčetrtku po slabšem streljanju kazenskih strelov osvojili 2. mesto in
tako letos na domačem terenu upravičeno upali na osvojitev najžlahtnejše lovorike. Vendar
se Ptujčanom že v prvem ogledu ni izšlo vse po načrtih, saj jih je ekipa Občine Ruše
premagala z rezultatom 2:0 in z všečno ter učinkovito igro dala vedeti svojim tekmecem, da
jih bo težko premagati. Skozi nadaljevanje predtekmovanja so Ruše le še stopnjevale tempo
svoje igre ter brez večjih težav osvojile 1. mesto v skupini A. Na drugi strani je Ekipa
Goričko po ogorčenem boju in boljši gol razliki od MO Maribor osvojila 1. Mesto v skupini
B. Sledili so polfinalni boji iz katerih sta se v finale uvrstili Ekipa Goričkega in Občina Ruše.
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V boju za tretje mesto je domačo čast rešila MO Ptuj, ki je premagala MO Maribor. V
zadnjem, najzanimivejšem dvoboju, je v petek nepremagljiva ekipa Občine Ruše
presenetljivo lahko premagala Ekipo Goričko kar s 5:1, in se tako veselila svojega prvega
naslova prvaka med slovenskimi občinami.

V turnirju v odbojki je letos sodelovalo sedem ekip. Razdeljene v dve skupini so se v
skupini A pomerile MO Ptuj, ekipa Skupne občinske uprave Podravja, Puconcev in
Slovenske Bistrice, medtem ko so v skupini B nastopile ekipe Mo Maribora, Ruš in
ekipa občine Štore. Tretjeuvrščeni ekipi(Štor in Mo Ptuj) sta se pomerili za peto
mesto, katero je osvojila ekipa Mo Ptuj. Za tretje mesto sta se pomerili ekipi
Puconcev in MO Maribor. Ekipa občine Puconci se je oddolžila za lanski poraz (tudi
lani sta se isti ekipi pomerili za 3. mesto) ter premagala ekipo MO Maribor z
rezultatom 2 proti 1 v nizih. V finalu sta se letos pomerili ekipi Skupne občinske
uprave Podravja ter ekipa občine Ruše. Svojo premoč je tudi v odbojki potrdila
občina Ruše, ki je premagala ekipo Skupne občinske uprave Podravje v dveh nizih,
ter tako odnesla oba najžlahtnejša pokala domov. Več o dogajanju boste imeli priložnost
izvedeti v posebni izdaji nogometnih novic. (SP)
SOS SVETUJE
OBRAČUNAVANJE UR IZVEN DELOVNEGA ČASA

Skupnost občin Slovenije je v tem tednu prejela vprašanje glede delovne obveznosti
občinskih uslužbencev na sejah občinskih svetov, odborov in komisij, v popoldanskem ali
večernem času, oz. izven rednega delovnega časa. Vprašanje se je nanašalo na
obračunavanja ur izven delovnega časa, saj je izredno težavno ure koristili.
Odgovor na to vprašanje se nahaja v Uredbi o delovnem času v organih državne uprave, ki
se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti. Odrejanje dela preko polnega delovnega
časa je zajeto v V. poglavju, kjer je v 18. in 19. členu določeno, da se nadure lahko koristijo v
obliki izplačila nadur ali v obliki koriščenja nadur. Podrobneje se z vsebino uredbe lahko
seznanite na tej povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007115&stevilka=5705.
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6. ČLEN ZGO – VZOREC ODLOKA

Ob spremembah Zakona o graditvi objektov, ki so pričele veljati v letu 2008 je v veljavo
stopil tudi 6. člen, ki določa pogoje za vzdrževanje objektov in hkrati določa možnost
sprejema občinskega odloka, s katerim bi ta »uredila« vzdrževanje objektov. Besedilo
tretjega odstavka 6. člen: »(3) Če so na objektu takšne pomanjkljivosti, ki zaradi izrabljenosti,
zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja
in krajine in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja nepremičnine, pa ne gre
za nevarno gradnjo po tem zakonu, občina zaradi zavarovanja javne koristi lahko zaveže lastnika, da
izvede nujno potrebna vzdrževalna dela. Občina sprejme odlok, v katerem določi območja oziroma
objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti oziroma
merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov. V odloku lahko občina predvidi tudi
višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi
deli. Na podlagi občinskega odloka pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero
lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, opredeljena v odloku občine. Če
je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba dela izvajati v
sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine.«
Glede na to, da se v zvezi s tem členom pojavlja veliko vprašanj, predvsem pravno formalne
narave je SOS na občine članice naslovila povpraševanje ali je katera izmed le teh takšen
odlok sprejela. Ena izmed občin članic je sprejet odlok posredovala na SOS. V kolikor bi tudi
vi želeli prejeti predmetni vzorec se obrnite na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si. (SP)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMBE UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI
DELOVNIH MEST

V mnenje vam posredujemo predlog spremembe uredbe o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest ter vas prosimo za odzive na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
do četrtka, 10.6.2010. Predvidene spremembe, ki jih predlog uvaja so:
- spremenjeni standardi in normativi za oblikovanje organizacijskih enot na vseh ravneh,
pri čemer so številčno strožji pogoji za oblikovanje notranjih organizacijskih enot;
- jasno definiran pojem manjših sprememb sistemizacije;
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- ni več možnost skrajšanja zahtevanih delovnih izkušenj v primeru, ko ima kandidat višjo
izobrazbo, kot se zahteva za zasedbo delovnega mesta, ali ima opravljen pravniški državni
izpit ali pridobljen akademski naslov, se pa za zasedbo delovnega mesta ne zahtevata;
- jasnejša opredelitev upoštevnih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta;
- predpisane daljše delovne izkušnje kot pogoj za zasedbo delovnih mest, na katerih se
opravljajo najzahtevnejša dela (nazivi prvega kariernega razreda:višji sekretar, sekretar,
podsekretar); Predlog uredbe si lahko ogledate tukaj.
Na tem mestu si lahko ogledate opise tipičnih uradniških delovnih mest.
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Občinam smo posredovali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (ZSPJS), katerega besedilo je Vlada RS določila na svoji 84. redni seji
dne 27.5.2010 in predlagala Državnemu zboru RS, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Dopis sekretarke ministrstva za javno upravo.

Predlog zakona.

POJASNILA MINISTRSTEV
MDDSZ O MINIMALNI PLAČI

Ministrstvo za delo,družino in socialne zadeve je dne 18. 3. 2010 prejelo naš dopis,v zvezi s
pogoji za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se nanašajo na minimalno plačo.
Pojasnilo ministrstva lahko najdete tukaj.
ODGOVOR MJU NA NEDELOVANJE SISTEMA ZA IZRAČUN PLAČ JAVNIH
USLUŽBENCEV

S strani občin članic smo prejeli opozorilo, da testni model plače javnih uslužbencev, odkar
je ministrstvo spremenilo podatke na dan 1.1.2010, na spletni strani MJU ne deluje.
Odgovor MJU je sledeč:
"Po spremembi plačne lestvice s 1.1.2010 je testni model javnega uslužbenca namenjen le
zgolj kot informacija o tem kako je bil pravilno izveden celotni postopek prehoda javnega
uslužbenca (v nazivu Referent IV) v nov sistem obračuna plač po ZSPJS in ga kot celoto
7
Tedenske novice SOS / 31.05 - 04.06.2010
Št. 21

za simuliranje ne moremo več uporabljati. Pri izračunu višine sredstev za odpravo
nesorazmerja se sicer lahko iz omenjenega modela uporabi list Z107, na katerem se
izračunajo sredstva za odpravo nesorazmerja, seveda na osnovi vnosa pravilno določenih
plačnih razredov prevedbe in uvrstitve javnega uslužbenca."

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
08.06. / PONAVLJAMO DELOVNI POSVET: "VSE O LOKALNIH VOLITVAH"

Skupnost občin Slovenije zaradi velikega povpraševanja ponavlja seminar z naslovom: "VSE
O LOKALNIH VOLITVAH". Seminar bo v torek, 08.06.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v
Kongresni dvorani Epicenter, v hotelu Epicenter, Kozarje 10, 6230 Postojna. Delovni posvet
je

namenjen

predstavnicam

in

predstavnikom

občin

(županjam/županom,

podžupanom/podžupanjam, direktoricam/direktorjem občinskih uprav, ostalim javnim
uslužbencem in strokovno tehničnim delavcem), občinskim svetnicam in svetnikom,
članicam in članom nadzornega odbora ter komisijam za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Prijavnica.

Vabilo.

09.06. / BODOČI FINANČNI SISTEMI ZA OBČINE

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za finance vabi na delovni
posvet, ki je namenjen tako direktorjem občinskih uprav, kot zaposlenim v kadrovskih,
finančnih in računovodskih službah ter informatikom: »BODOČI FINANČNI SISTEMI ZA
OBČINE«, ki bo v sredo, dne 09.06.2010, s pričetkom ob 09.00 uri, v prostorih Austria
Trendhotela (dvorana Kronos), Dunajska 154, Ljubljana.
Vabilo.

Program posveta.

Prijavnica na delovni posvet.

PREDSTAVITEV ZAKONA O CESTAH IN ZAKONA O PRAVILIH V CESTNEM
PROMETU

V sredo 9. junija Ministrstvo za promet organizira predstavitev Zakona o cestah in Zakona o
pravilih v cestnem prometu. Pri pripravi zakonov so aktivno sodelovali Komisija za
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občinsko redarsko službo, Delovna skupina občinskih inšpektorjev in Delovna skupina za
izvajanje nacionalnega programa v cestnem prometu. Predstavitev Zakona o cestah bo 9.
junija ob 10. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (1. Nadstropje dvorana A)
(vozila je mogoče parkirati v kleti GZS), medtem ko bo predstavitev Zakona o pravilih v
cestnem prometu potekala prav tako v sredo 9. junija ob 10. uri v dvorani številka 2. na
Policijski akademiji v Tacnu. Ministrstvo za promet vabi vse zainteresirane, da se udeležijo
predstavitve nove zakonodaje.
09.06. / "ŠVICARSKI PRISPEVEK": 1. SESTANEK USMERJEVALNEGA ODBORA

V sredo, 9. junija 2010 ob 10:00 uri, v prostorih Službe vlade za razvoj in evropske zadeve
(Gregorčičeva 25a, Ljubljana), bo potekal 1. sestanek usmerjevalnega odbora v zvezi s
sporazumom o Skladu za NVO in Skladu za partnerske projekte. Na sestanku bodo
obravnavali razpisno dokumentacijo za prvi razpis v okviru obeh skladov, ki jo je pripravil
vmesni organ.
S strani predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila imenovana v nadzorni odbor
"Švicarskega prispevka" ga. Suzi Kvas iz MO Celje, ki se bo sestanka udeležila.
09.06. / SESTANEK NA TEMATIKO IZDELAVE OCEN OGROŽENOSTI PRED
PLAZOVI IN S TEM POVEZANIMI PROSTORSKIMI NAČRTI

Predstavnik Skupnosti občin Slovenije se bo 9.6.2010 ob 12.00 uri s predstavniki ministrstva
za okolje in prostor sestal na tematiko izdelave ocen ogroženosti pred plazovi in s tem
povezanimi prostorskimi načrti.
10.06. / LETNO SREČANJE PREDSEDNIKOV V NESSEBAR-U

V kraju Nessebar ob Črnem morju v Bolgariji bo od 10. do 12. junija 2010 potekalo v okviru
NALAS-a letno LGA srečanje predsednikov. Namen srečanja bo izmenjava izkušenj lokalnih
asociacij v razvijanju zmožnosti lokalnih administracij. Srečanje bo vključevalo tudi
nadaljnje debate o vplivu ekonomskega nazadovanja v regiji.

Srečanja se bo udeležil predsednik SOS Franc Kangler in generalna sekretarka SOS Jasmina
Vidmar.
9
Tedenske novice SOS / 31.05 - 04.06.2010
Št. 21

10.06. / SESTANEK S PREDSTAVNIKI REDARSKE SLUŽBE

Dne 10.6.2010 ob 12.00 uri, bo na ministrstvu za notranje zadeve, potekal sestanek s
predstavniki redarske službe. Na sestanku bo govora o:
1. Obdobnem usposabljanju občinskih redarjev
2. Nadzoru v občinskih redarstvih
3. o sistemu TERA
Vabilo na predstavitev Zakona o pravilih cestnega prometa vam posredujemo tukaj.
11.06. / PRVA SKUPNA SEJA SEKRETARIATOV SOS IN UDRUGE GRADOVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ

Prva Skupna tehnična seja Sekretariatov Skupnosti občin Slovenije in Udruge gradova u
Republici Hrvatskoj, bo potekala v petek, 11. junija 2010, s pričetkom ob 12.00. uri v
konferenčni sobi Mesta Buzet.
15.06. /USKLAJEVALNI SESTANEK V ZVEZI S PRAVILI GASILSKE SLUŽBE

Dne 15.6.2010 bo ob 11.00 uri v sejni sobi uprave RS za zaščito in reševanje, v štabni sobi
(Vojkova 61, Ljubljana), potekal usklajevalni sestanek v zvezi s pravili gasilske službe.
16.06. / SKUPŠČINA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

Naslednja skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala 16.6.2010 v Zrečah, v prostorih
Hotela Dobrava 2000 (večnamenska dvorana pri Termah Zreče), Cesta na Roglo 15, 3214
Zreče, s pričetkom ob 10.00 uri. Skupščine se bo udeležila ministrica za javno upravo, Irma
Pavlinič Krebs, ki bo predstavila vladno politiko, izhodno strategijo in vplive na javni
sektor-občine.
17.06. / SEJA KOMISIJE ZA KULTURO

Seja komisije za kulturo bo potekala v prostorih MO Kranju, v četrtek, 17. 6. 2010 ob 11.00
uri. Na dnevnem redu bo pregled prejetih pripomb in stališč občin ustanoviteljic k Zakonu o
varstvu kulturne dediščine (z namenom oblikovanja osnutka sprememb in dopolnitev
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zakona za namene usklajevanja z Ministrstvom za kulturo) - sekretariat SOS zbira predloge
občin ustanoviteljic glede potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu kulturne
dediščine do petka, 11.6.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
21.06. / POSVET OBČINSKIH SPV S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA

Posvet občinskih SPV s predstavniki ministrstva bo potekal 21. junija 2010 v prostorih JGZ
Brdo pri Kranju. Na posvetu bodo predstavljene predvidene novosti in bistvene spremembe
v zakonodaji ter predvidena ustanovitev Javne agencije za varnost prometa. S svojo temopredstavitev Delovne skupine za izvajanje NPVCP pri Skupnosti občin Slovenije, se bo
predstavila tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
01.06.-15.06. / 9. DOPISNA SEJA NADZORNEGA ODBORA EPD

Od 1. do 15. junija 2010 do 15. ure bo potekala 9. dopisna seja Nadzornega odbora EPD RS
za programsko obdobje 2004-2006. Glasovnico lahko posredujte po faksu na številko: 01 400
55 40 ali na e-mail: janika.gregoric-zecevic@gov.si najkasneje do 15. junija 2010 do 15. ure.
Sklic 9. dopisne seje EPD.

Glasovnica.

08.06. / VABILO NA KONFERENCO OVE IN URE

Vljudno vabljeni na 4. konferenco o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, ki bo
potekala 8. junija, v hotelu Mons v Ljubljani. Prisluhnete lahko letošnjim smernicam in
dogajanju na področju pridobivanja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Kotizacija
znaša 135,00 EUR na osebo (brez DDV). Cena vključuje stroške organizacije, konferenčno
gradivo za udeležence, okrepčilo med predavanji in kosilo. Prijavnico lahko pošljete po pošti
na naslov: Mobinet d. o. o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana ali po faksu na 01/429
3303.

Prijave

prav

tako

sprejemamo

na

spletni

strani

www.energije.si.

Program dogodka.
09.06. / PREDSTAVITEV PREDLOGA ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA
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Ministrstvo za promet vabi na predstavitev predloga Zakona o pravilih cestnega prometa, ki
bo 9. junija od 10.00 uri, v prostorih policijske akademije v Tacnu, dvorana št. 2.
Vabilo najdete tukaj. Vljudno vabljeni!
15.06. / NACIONALNI POSVET: ZEMELJSKI PLIN - MOST V NIZKOOGLJIČNO
DRUŽBO

V torek, 15. junija 2010, v Centru Evropa, bo potekal nacionalni posvet, ki osvetljuje vlogo
zemeljskega plina pri prehodu v nizkoogljično družbo.
Nanj se lahko prijavite na spletni strani www. zemeljski-plin.si/si/posvet.
16−22.09 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010 - „POTUJ SKROMNEJE, ŽIVI
BOLJE“

Danes začenja Ministrstvo za okolje in prostor s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti
2010, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. K sodelovanju vabijo vse slovenske občine.
Osrednja tema letošnjega tedna mobilnosti se glasi „Potuj skromneje, živi bolje“. Prostorsko
načrtovanje, trajnostna mobilnost in skrb za zdravje so tista kombinacija, ki izboljšuje
kakovost življenja v mestih, saj zmanjšuje onesnaženost zraka, obremenjenost s hrupom,
manjša število prometnih nesreč, odpravlja cestne zastoje ter omogoča več prostora za
srečevanje ljudi. S sodelovanjem v kampanji "Potuj skromneje, živi bolje", boste tudi vi
prispevali k izboljšanju telesnega in duševnega počutja in življenju v manj onesnaženem
zraku.
Podrobnejše informacije o pripravah na evropski teden mobilnosti 2010 lahko najdete na
http://www.mobilityweek.eu/, o aktivnostih v Sloveniji pa bodo informacije na voljo na
spletnih straneh Ministrstva (www.tedenmobilnosti.si). (Vir: Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za okolje in prostor)
85. SEJA VLADE, 03.06.2010
SPREMEMBE ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in
zavarovanju. Državnemu zboru RS bo Vlada predlagala sprejem zakona po nujnem
postopku, saj je sprejem predlaganega zakona nujno potreben zaradi izrednih potreb države
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v razmerah gospodarske krize. Osrednji cilj novele je zagotovitev večje učinkovitost izvršbe
s skrajšanjem in poenostavitvijo izvršilnih postopkov. S tem se zasleduje tudi zmanjšanje
plačilne nediscipline, varovanje interesov gospodarstva in zmanjšanje učinkov krize. (Vir:
Vlada RS)
ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o geodetski dejavnosti in ga poslala v
obravnavo Državnemu zboru RS.

Predlog Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD)

vsebuje novo ureditev pogojev za opravljanje geodetske dejavnosti in za opravljanje
reguliranih poklicev za ponudnike in državljane iz držav članic Evropske unije in
Evropskega gospodarskega prostora ter ponudnike iz tretjih držav. Pri izvajanju ZGeoD so
se v praksi pokazale potrebe po natančnejši določitvi posameznih pristojnosti (geodetsko
podjetje, odgovorni geodet, zavarovanje odgovornosti, geodet, geodetska izkaznica,
geodetski inšpektor). Predlog novega ZGeoD vsebinsko dopolnjuje in spreminja sedanjo
ureditev opravljanja geodetske dejavnosti v skladu z Direktivo o storitvah na notranjem
trgu, Zakonom o storitvah na notranjem trgu in Zakonom o postopku priznavanja
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in
Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki
Sloveniji tako, da upošteva posebnosti opravljanja te dejavnosti in spreminja vsebino
inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakona ter kaznovanje za prekrške ob kršitvah
(Vir: Vlada RS)
PLAČE DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju. Sprejeta dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju je nujno
potrebna zaradi določitve plačnega razreda za delovno mesto predsednika uprave in dveh
članov uprave novoustanovljene Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije, ki je bila ustanovljena z Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb Republike
Slovenje. Predsednik uprave bo uvrščen v 60. plačni razred, oba člana uprave pa 58. plačni
razred, saj je na podlagi druge alineje tretjega odstavka 5. člena uredbe določeno, da se
delovna mesta članov uprave uvrščajo za najmanj dva plačna razreda nižje kot delovna
mesta direktorjev, oziroma v tem primeru predsednika uprave. Uvrstitev
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izhaja

iz

zahtevnosti vodenja in upravljanja kapitalskih naložb države, ohranjanja oziroma
povečevanje finančnega premoženja in zagotavljana izvajanja dejavnosti v javnem interesu,
kar zahteva visoko strokovno znanje in izkušnje. Pri tem je vlada izhajala iz primerjalne
uvrstitve podobnih delovnih mest v plačne razrede direktorjev ATVP, AZN, DURS ter
CURS. (Vir: Vlada RS)
JAVNI RAZPISI
NOVA JAVNA NAROČILA IN NOVI JAVNI RAZPISI

Na spletni strani Evropske komisije sta objavljeni dve novi javni naročili in dva nova
javna razpisa v okviru programa PROGRESS:
-

Javno naročilo VT/2010/007: Seminarji za povečanje osveščenosti na področjih
nediskriminatornosti in enakopravnosti, namenjeni organizacijam civilne družbe.
Rok
za
oddajo
ponudb
je
30/06/2010.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=260&furtherCalls=y
es.
- Javno naročilo VT/2010/013: Naročilo storitev študije za analizo in oceno
zdravstvenega, socialnega, gospodarskega in okoljskega vpliva možne spremembe
določenih direktiv ES o zdravju in varnosti pri delu zaradi sprejetja Uredbe (ES) št.
1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Rok za oddajo
ponudb
je
08/07/2010.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=259&furtherCalls=y
es.
- Javno naročilo VT/2010/021: Naročilo storitev študije o analizi zdravstvenega,
socialno-ekonomskega in okoljskega vpliva na ravni EU v zvezi z možnimi
spremembami Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.4.2004
o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali
mutagenim snovem pri delu, da bi razširili njen obseg, ki bo vključeval reprotoksične
snovi kategorij 1 in 2. Rok
za oddajo ponudb je 15/07/2010.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=266&furtherCalls=yes.

- Javni razpis VP/2010/007: Razpis za zbiranje predlogov za socialno
eksperimentiranje.
Rok
za
oddajo
ponudb
je
31/08/2010.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=263&furtherCalls=y
es.
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-

Javni razpis VP/2010/013: Prestrukturiranje, dobro počutje pri delu in finančna
udeležba. Rok za oddajo ponudb je 30/07/2010 za dejavnosti, ki se začnejo ne prej kot
22
novembra
2010
in
ne
kasneje
kot
22
decembra
2010.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=264&furtherCalls=y
es.
Vsi javni razpisi in javna naročila so objavljena na spletni strani Evropske komisije
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=en in na spletni strani MDDSZ:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/progress/.

NOVI IN AKTUALNI JAVNI RAZPISI

Novi razpisi v tem tednu:
•
•

•
•

Nepovratna sredstva za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb –
prejemnikov socialne denarne pomoči
Nepovratna sredstva za spodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih
organizacij - izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij,
ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah.
Nepovratna sredstva za nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov,
Nepovratna sredstva za projekte prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov – Valor
2010

Več lahko preberete na spletni strani: www.tiko-pro.si.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
WWW.OIKOS.SI

UREJA

INTELLIGENT ENERGY CALL FOR PROPOSALS 2010

Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetske učinkovitost in racionalna raba virov (izboljšanje energetske učinkovitosti
ter podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje);
- novi in obnovljivi viri energije (promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo elektrike, gretje; biogoriva; podpora diverzifikaciji energetskih virov);
- energija v prometu (diverzifikacija goriv, promocija obnovljivih goriv in učinkovite
rabe energije v prometu, podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje).
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Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.
ECO-INNOVATION – POZIV 2010

Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko-inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OP IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, tj. ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih
akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih
ciljev.
Predmet razpisa sta 2 prednostni nalogi z naslednjimi ukrepi:
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prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj (turizem in razvoj podeželja,
razvoj podjetništva, socialna integracija);
prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo okolja,
ohranjanje območij varstva naravne in kulturne dediščine).

•
•

Upravičenci: neprofitne pravne osebe (regionalne in lokalne oblasti, skladi, zavodi, agencije,
raziskovalne in razvojne ustanove, nevladne organizacije, gospodarske, kmetijske, obrtne
zbornice…), pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofiten status (društva,
regionalne agencije, zasebni zavodi, turistična društva…). Programsko območje zajema
naslednje regije:
• v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osrednjeslovenska (20
%) regija;
• v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko‐Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20 %).
Minimalno število partnerjev v projektu: 2 (po eden iz Slovenije in Hrvaške).
Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, investicijski stroški,
administrativni stroški.
Višina sofinanciranja: EU bo financirala 85 % upravičenih stroškov projektov, višina
upravičenih stroškov od 75.000,00 do 1.000.000,00 EUR za 1. prednostno nalogo ter od
75.000,00 do 1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo.
Trajanje projektov: največ 27 mesecev.
Rok za oddajo: 30.06.2010 do 15:30. Več info TUKAJ.
JAVNI

RAZPIS

ZA

SOFINANCIRANJE

OPERACIJ

PRENOVE

IN

OBNOVE,

CELOSTNE REVITALIZACIJE IN MODERNIZACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V
LASTI OBČIN IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ, V OKVIRU
OPERATIVNEGA

PROGRAMA

KREPITVE

REGIONALNIH

RAZVOJNIH

POTENCIALOV

Predmet javnega razpisa: večje investicije, katerih vrednost znaša najmanj 1.500.000 EUR
upravičenih stroškov (brez davka na dodano vrednost) in so nacionalnega pomena, kar
pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki razglašeni za spomenik državnega pomena oz.
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morajo biti vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012, ki je največji projekt na
področju kulture.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: izdelava dokumentacije, gradbena dela in instalacije, nakup opreme,
informiranje in obveščanje javnosti.
Višina sofinanciranja: upravičencu bo sofinanciranih največ do 100% izkazanih upravičenih
javnih izdatkov operacije v deležu 85% sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15%
namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo.
Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja po tem razpisu ne sme biti večja od 3.000.000,00
EUR.
Trajanje projektov: operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2012.
Rok za oddajo: do 7. 6. 2010. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV - LIFE+ CALL FOR PROPOSALS 2010

Namen:
Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
- okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
- informiranje in obveščanje.
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni
organi, subjekti ter institucije.
Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja projektov znaša od 50-75% (pri projektih, ki se
nanašajo na prednostne habitate je delež sofinanciranja 75%). Za slovenske prijavitelje so
predvidena sredstva v višini 5,2 mio EUR.
Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
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2.

JAVNI

RAZPIS

V

OKVIRU

OPERATIVNEGA

PROGRAMA

SLOVENIJA-

MADŽARSKA 2007-2013

Predmet poziva:
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k
splošnemu cilju programa: umestitev čezmejnega področja na evropski zemljevid kot
kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in delo.
Upravičenci:
1. Na splošno biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
• regionalni in lokalni javni organi;
• osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali občina,
kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
• nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
• gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot
neprofitne pravne osebe;
• pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
• javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe, kjer
imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.
Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja;
2. Stroški zunanjih izvajalcev;
3. Investicijski stroški;
4. Administrativni stroški.
Višina sofinanciranja:
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje
Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85 % javnih sredstev. Vsaj 15 % se mora zagotoviti
iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora vsak partner
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zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja, z izjemo tistih madžarskih organizacij, ki so
financirane iz državnega proračuna.
Trajanje projektov: do 36 mesecev.
Rok za oddajo: 30.09.2010 do 15:30 TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS

NALAS EXPO 2011 – INOVATIVNE OBČINE ODPRTE ZA VSE

Skupnost občin Slovenije je članica NALAS – mreže združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne
Evrope, ki zastopa 4000 lokalnih oblasti. Poleg Slovenije so članice še Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Srbija, Albanija, Bolgarija, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Črna Gora,
Romunija ter Turčija. Vaša občina ima kot članica Skupnosti občin Slovenije edinstveno
priložnost sodelovati na sejmu NALAS Expo’ 2011, ki bo prvo tovrstno srečanje občin in
regij po velikih političnih spremembah v jugo-vzhodni Evropi. Dogodek bo potekal v
Sarajevu 10-11 marca 2011. Organizatorji pričakujemo, da se bo zbralo več kot 100 občin in
regij iz vse jugo-vzhodne Evrope, predstavniki regionalnih podjetij, katerih trg predstavljajo
občine in države tega območja ter številne evropske institucije.
Udeleženke in udeleženci (občine in regije) boste imeli možnost sodelovati na številnih
prireditvah, ki bodo potekale vzporedno s sejmom: konferenca Švicarske razvojne agencije o
socialnem vključevanju, delavnicah namenjenim inovativnim občinskim praksam,
“Županska kavarna” za vzpostavitev kontaktov in povezav med izvoljenimi predstavnicami
in predstavniki lokalne in regionalne oblasti ter številna druga dogajanja.
Ker bo Expo’ 2011, “Inovativne skupnosti odprte za vse” v Sarajevu odlična priložnost za
slovenske občine in njihove partnerje, na kateri se bodo lahko predstavile s svojimi dosežki
in uspehi, vas vabimo, da se odločite za sodelovanje na tem velikem dogodku, katerega
organizatorica je tudi Skupnost občin Slovenije. V ta namen vas prosimo, da izpolnite
OBRAZEC in nam ga posredujete na +386 (2) 234 15 03 ali E-mail naslov:
barbara.horvat@skupnostobcin.si do 09. junija 2010.
85. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Člani in članice slovenske delegacije v Odboru regij se bodo v sredo in četrtek udeležili 85.
plenarnega zasedanja Odbora regij. Na zasedanju bodo obravnavali Prihodnosti skupne
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kmetijske politike po letu 2013 o pomenu oživljanja mest za prihodnji razvoj mest v Evropi,
ter o celostni morski politiki za boljše gospodarjenje z morjem v Sredozemlju. (MM)

OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
IZZIV ZA ENAKOST SPOLOV V IZOBRAŽEVANJU

Evropska komisija je predstavila novo študijo o odpravljanju neenakosti spolov v
izobraževanju v evropskih državah. Izsledki kažejo, da so razlike med spoloma tako pri izbiri
študija kot pri uspešnosti. Študija zajema 29 držav (vse države članice EU razen Bolgarije ter
Islandijo, Lihtenštajn in Norveško). Vse evropske države, razen nekaterih izjem, imajo ali
nameravajo imeti politike za enakost spolov v izobraževanju. Glavni namen je odprava
tradicionalnih vlog spolov in stereotipov. Drugi cilji zadevajo krepitev zastopanosti žensk v
organih odločanja, spremembo vzorcev učne uspešnosti, značilnih za spol, in odpravo
nadlegovanja na podlagi spola v šolah. Pobude vlad za osveščanje staršev o enakosti spolov
in njihovo aktivnejše vključevanje v spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju pa so redke.
Več o temi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
SLOVENIJI OPOMIN

Evropska komisija pošilja prvi opomin dvanajstim državam članicam, ker niso predložile
svojih načrtov upravljanja evropskih povodij, kot zahteva zakonodaja EU o vodah. Zadevne
države članice so Belgija, Ciper, Danska, Grčija, Irska, Litva, Malta, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovenija in Španija. Načrti za povodja so temelj Okvirne direktive o vodah in
bistveni za doseganje cilja EU, ki je „dobro stanje“ evropskih voda do leta 2015. Sprejeti bi
morali biti najpozneje do 22. decembra 2009.
Pri pripravi načrtov se morajo države članice posvetovati z javnostjo in drugimi
zainteresiranimi stranmi, osnutke načrtov pa objaviti in nato dati na voljo šest mesecev za
pisne pripombe. Zaradi teh zahtev bi se morala javna posvetovanja začeti najpozneje
decembra 2008.
Zaradi manjkajočih načrtov za četrtino ozemlja EU približno 31 % državljanov še vedno ne ve,
kako se bo upravljalo z njihovimi vodnimi viri. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
KOMISIJA NAGRADILA OKOLJU NAJPRIJAZNEJŠA EVROPSKA PODJETJA
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Nagrade okolju najprijaznejšim evropskim podjetjem v letu 2010 so prejela podjetja iz
Združenega kraljestva, Belgije, Nemčije in Španije. Žal med njimi ni slovenskih podjetij.
Zmagovalce je na svečani podelitvi med letno konferenco Zeleni teden v Bruslju razglasil
evropski okoljski komisar Janez Potočnik. Nagrade so priznanje najboljšim podjetjem med
najboljšimi, ki so sicer že bila uspešna tudi na nacionalnih tekmovanjih. Nagrade se
podeljujejo v štirih kategorijah in so priznanje evropskim podjetjem, ki s povezovanjem
inovacij, ekonomske upravičenosti, skrbi za okolje in socialne odgovornosti pomembno
prispevajo k trajnostnemu razvoju. Zmagovalci so bili izbrani med 141 prijavljenimi iz 24
držav članic EU in kandidatk. To je največje število prijavljenih, odkar so leta 1987 začeli
podeljevati nagrade okolju najprijaznejšim evropskim podjetjem. Je tudi dokaz, da imajo
podjetja vse večji interes za trajnost in da razumejo sodobne okoljske izzive. Več informacij o
nagradah okolju najprijaznejšim evropskim podjetjem je na voljo na naslovu:
http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm (Vir: Obvestila za javnost EU, jv)
PODNEBNE SPREMEMBE

Evropska agencija za okolje je objavila zadnji popis emisij toplogrednih plinov v EU, ki kaže,
da so se emisije toplogrednih plinov v letu 2008, tj. prvem letu prvega ciljnega obdobja iz
Kjotskega protokola, spet precej zmanjšale. To je že peto zaporedno leto zmanjševanja. Popis
emisij za leto 2008, tj. zadnje leto, za katero so na voljo popolni podatki, kaže, da so se
emisije v EU-15 zmanjšale za 1,9 % v primerjavi z letom 2007, gospodarska rast pa se je
povečala za 0,6 %. Zaradi tega zmanjšanja so emisije v EU-15 za 6,9 % pod ravnmi v
izhodiščnem letu (v večini primerov je to leto 1990). S tem je EU-15 bližje k uresničitvi
svojega cilja iz Kjotskega protokola, v skladu s katerim naj bi bile njene emisije v obdobju
2008–2012 v povprečju za 8 % pod ravnmi iz izhodiščnega leta. Zmanjšanje emisij v EU-27 se
je v istem letu povečalo z 2 % na 11,3 % pod ravnijo iz leta 1990. ( Vir : Obvestila za javnost
EU, jv)
POZIVI K DAVČNIM UREDITVAM ZA OBREMENITVE OKOLJA

Evropska komisija je skupaj s programom Združenih narodov za okolje objavila pomembno
novo poročilo, ki poudarja, da morajo velike gospodarske sile korenito spremeniti svoj način
uporabe omejenih virov. V poročilu so predstavljene znanstveno utemeljene prednostne
naloge za skupna svetovna prizadevanja v zvezi z okoljem. Proizvodi, materiali ter
gospodarske dejavnosti in dejavnosti, povezane z načinom življenja, so razvrščeni glede na
svoje učinke na okolje in vire. Med najpomembnejšimi ugotovitvami velja izpostaviti, da se
danes več kot polovica vseh svetovnih prehrambenih poljščin uporablja za krmljenje živali in
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da podvojitev bogastva praviloma povečuje obremenitev okolja za 60 do 80 odstotkov. 149
strani dolgo poročilo, ki ga je pripravil mednarodni forum za trajnostno upravljanje virov,
navaja, da morajo zakonodajalci in oblikovalci politik, če želijo najti kar najboljše rešitve za
blaginjo Zemlje, prek davkov in drugih spodbud dati zagon okolju prijaznejšim kmetijskim
praksam in zmanjšati rabo fosilnih goriv. Celotno besedilo poročila je na voljo na naslovu:
http://www.unep.fr/scp/rpanel/producsandmaterials.htm (Vir: obvestila za javnost, jv)
V BRUSLJU ODPRTA NAJVEČJA EVROPSKA LETNA KONFERENCA O BIOTSKI
RAZNOVRSTNOSTI

Prejšnji teden je bila v Bruslju odprta največja evropska letna konferenca o okolju. Ker ta
dogodek sovpada z mednarodnim letom biotske raznovrstnosti, je posvečen številni
raznolikosti vrst in ekosistemov, ki skupaj ustvarjajo nenavadno mrežo življenja na našem
planetu. V okviru Zelenega tedna 2010 bo potekalo okoli 30 zasedanj, na katerih bodo
udeleženci obravnavali trenutno stanje biotske raznovrstnosti in narave ter skušali ponuditi
možne rešitve za biotsko raznovrstnost, ki se zaskrbljujoče hitro izgublja. V sklopu
konference je odprta tudi platforma za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost. Gre za novo
pobudo, s katero naj bi povečali ozaveščenost o gospodarskih razlogih za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Na Zelenem tednu 2010 sodeluje več kot 3000 udeležencev iz institucij EU,
gospodarstva in industrije, nevladnih organizacij, javnih organov ter znanstvene in
akademske srenje, zato je edinstvena priložnost, da ključni oblikovalci javnih mnenj, splošna
javnost in mediji spoznajo ter izmenjajo izkušnje in dobre prakse. (Vir: Obvestila za javnost
EU, jv)
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