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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
APLIKACIJA ZA LOKALNE VOLITVE
S strani občin prejemamo dnevno vprašanja glede računalniške aplikacije za izvedbo
lokalnih volitev. Obveščamo vas, da informacij za enkrat iz SVLR še nismo prejeli. Prav tako
še nismo prejeli sklepov o imenovanju v delovno skupino pri ministrstvu. Trenutno se še ne
ve, kako bo z računalniško aplikacijo. S strani SOS je bila v delovno skupino pri
ministrstvu predlagana Saša Kek. Slednja vas bo sprotno obveščala o vseh novostih na tem
področju, za kakršnekoli dodatne informacije pa je dosegljiva na sasa@skupnostobcin.si ali
po telefonu na 02/ 234 15 00.
SESTANEK S PREDSTAVNIKI MNZ
Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo so se v torek 8. junija sestali s
predstavniki Ministrstva za notranje zadeve (MNZ). Namen sestanka je bilo pridobiti
odgovore na naslednje probleme: OBDOBNO USPOSABLJANJE občinskih redarjev,
NADZOR nad občinskimi redarskimi službami ter vključitev redarskih služb v sistem
TETRA. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Policijska akademija pripravila obdobna
usposabljanja za občinske redarje, kot tudi za vodje občinskih redarskih služb. MNZ bo
počasi začel kontrolirati delo redarskih služb v skladu z zakonom. Dosežen je bil tudi
napredek pri vključitvi redarstev v sistem TETRA. Ta je za redarje zanimiv predvsem za
varnost, saj bi omogočal direktno povezavo s policijo. (MM)
KART ZA OGROŽENOST NE BO

Skupnost občin je na pobudo občine Slovenj Gradec na sestanek povabila predstavnike
Ministrstva za okolje in prostor na temo priprave kart, ki bi bile podlaga za pripravo ocene
ogroženosti pred plazovi. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da se predstavniki MOP‐a
zavedajo pomembnosti takšnih kart, kot tudi nujnosti za izvedbo karte v velikosti 1:25000,
na podlagi katere bi se lahko delale ocene ogroženosti pred plazovi. Žal je bilo tudi
ugotovljeno, da ministrstvo nima denarja za takšen projekt izdelave karte. Projekt, ki so ga
prisotni ocenili na okoli 3,5 milijona evrov je za proračun ministrstva preveč. Edina rešitev je
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aktivno iskanje evropskih sredstev s
navedenih kart.

pomočjo katerih bi se lahko financirala izdelava

Pozitivna novica iz sestanka je bila, da je potrjena izvedba pilotnega

projekta v okviru katerega bo narejena karta, na kateri bodo prikazana ogrožena področja
tako pred zemeljskimi kot snežnimi plazovi, kot tudi ogrožena področja pred popravami. V
naveden projekt bo vključenih 10 občin. Na podlagi pilotnega projekta bi nato v letu 2011
lahko izveden naknaden projekt izdelave kart za celo Slovenijo. Na Skupnosti občin
Slovenije si bomo še v naprej prizadevali, da se te karte v najkrajšem možnem času naredijo.
(MM)
4. SEJA NO PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBDOBJE 2007‐2013
Dne, 9. 6. 2010, sem se kot članica NO za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007‐2013 (predstavnica SOS) udeležila 4. seje, ki je potekala v Avditoriju Centra
Evrope v Ljubljani. Na seji je NO med vsebinskimi zadevami obravnaval poročilo o
izvedenih aktivnostih PRP 2007‐2013 in predloge sprememb PRP 2007‐2013. Na samem
srečanju sem kot predstavnica SOS izpostavila, da se ukrep Leader (4. os) izvaja prepočasi in
da še vedno nimamo potrjenih LIN‐ov za leto 2010; da sicer ne dvomimo v trud vseh
vpletenih, da pa še vedno ni vidnih rezultatov/učinkov; ne nazadnje je tudi g. Ravnik z
ministrstva povedal, da jim uspe pregledati en LIN v 2‐3 dneh, tako da je do danes menda
podpisal le cca. 4 LIN‐e (od 33). Med drugim sem izpostavila vprašanje novega ukrepa
sofinanciranja širokopasovnih povezav na podeželju, ki ga je do sedaj izvajalo ministrstvo za
gospodarstvo. Povedali so mi, da je ta ukrep dodaten in ne nadomesten ukrep. Za občine bo
za razmislit, ali se naj nanj sploh prijavijo, saj DDV ni upravičen strošek, medtem ko pri
Ministrstvu za gospodarstvo to menda bo. V nadaljevanju sem predlagala še, da se pri
spremembi PRP 2007‐2013 na 4. osi LEADER poveča delež sofinanciranja od 85% na 100% za
projekte. Predlog sem tudi utemeljila. Več o samem sestanku pa v naslednji izdaja časopisa
SOS ČaSOSpisa, ki izide v začetku meseca julija. (mag. Karin Jurše, direktorica občinske
uprave občine Selnica ob Dravi).
USMERJEVALNI ODBOR SKLADA ZA
PROJEKTE V OVKIRU PARTNERSTVA

NVO

IN

SKLADA

ZA

MALE

Prvi sestanek usmerjevalnega odbora Sklada za NVO in Sklada za male projekte v okviru
partnerstva je potekal v Ljubljani, 9. junij, udeležila pa sem se ga tudi predstavnica SOS .
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Prvi sestanek usmerjevalnega odbora (UO) je bil namenjen formalni vzpostavitvi delovanja
UO ter pregledu in potrditvi razpisne dokumentacije za prvi javni razpis v okviru Sklada za
NVO in za male projekte v okviru partnerstva. Dnevni red je bil naslednji: Obravnava in
sprejem poslovnika usmerjevalnega odbora, Določitev dodatnih meril za izbor projektov,
Obravnava razpisne dokumentacije, Razno. Najprej smo obravnavali osnutek poslovnika, ki
zajema naše pristojnosti. Po pripombah, ki smo jih vnesli smo tudi vsi prisotni podpisali
izjavo o nepristranskosti in zaupnosti v času našega sodelovanja. Najprej smo določili nekaj
novih meril za izbor projektov, potem pa smo obravnavali osnutek razpisne dokumentacije
za 1. javni razpis Sklada za NVO in Sklada za male projekte v okviru partnerstva. Podali
smo kar nekaj pripomb. Na koncu smo se dogovorili, da se Javni razpis objavi 14. 6. 2010 na
spletni strani vmesnega organa www.svicarski‐prispevek.si, v Uradnem listu pa se 18. 6.
2010 objavi uradno obvestilo o objavi razpisa. (Suzi Kvas, direktorica JZ Socio, MO Celje)
VSE O LOKALNIH VOLITVAH
V torek, 8.6.2010 je v Postojni potekal delovni posvet Vse o lokalnih volitvah, ki smo ga
zaradi velikega povpraševanja organizirali že drugič. Na spletni strani SOS smo objavili
kratko poročilo delovnega posveta, katerega si lahko preberete tukaj. (bh)
PO POSVETU »BODOČI FINANČNI SISTEMI ZA OBČINE«
V sredo, 9. junija 2010 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance
organizirala delovni posvet, ki je bil namenjen tako direktorjem občinskih uprav, kot
zaposlenim v kadrovskih, finančnih in računovodskih službah ter informatikom. Vlada RS je
na 76. redni seji sprejela Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do
2015. Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave v letih od 2010 do 2015 je
dokument, v katerem so na enem mestu zbrani projekti s področja informatizacije različnih
resorjev državne uprave, ki so načrtovani v obdobju naslednjih petih let. Med projekti so
tudi takšni, ki se nanašajo na občine, nosilec teh projektov pa je Ministrstvo za finance, zato
so le‐te na posvetu predstavili. Več na www.skupnostobcin.si. (SK)
5. SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV NIMSEC
V ponedeljek 14. in v torek 15. junija se bodo še zadnjič sestali projektni partnerji projekta
NIMSEC, tokrat v Mariboru. Za organizacijske in tehnične podrobnosti za izvedbo zadnjega
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sestanka, na katerem bodo partnerji pregledali zaključene projektne aktivnosti in
identificirali še zadnje, ki jih je potrebno dokončati, je organizirala Skupnost občin Slovenije.
(SK)
POBUDA MOJA DRUŽBA: VOLITVE 2010 – PRIHODNOST ZA NEVLADNE
ORGANIZACIJE
V četrtek, 10. junija 2010 so se sestali predstavniki CVNOS in PIP s sekretariatom SOS.
Predstavniki nevladnih organizacij so predstavili aktivnosti ob letošnjih lokalnih volitvah. V
Sloveniji je aktivnih preko 23.000 nevladnih organizacij. Združujejo osebno angažiranost
ljudi z vrsto profesionalnih znanj. Še posebej v času krize so nevladne organizacije za
družbo izrednega pomena ‐ s prostovoljnim delom in izredno ekonomičnostjo izvajajo vrsto
aktivnosti, ki bi jih sicer morali plačevati. Pobudo MOJA DRUŽBA so oblikovala regionalna
stičišča nevladnih organizacij (10) skupaj s Centrom nevladnih organizacij – CNVOS. Prvi
dogodek bo potekal konec tega tedna (7. in 8. maja) na Festivalu nevladnih organizacij na
Vačah pri Litiji (na točki GEOSS – Geometrično središče Slovenije). Organizatorji akcije so
pripravili PRIROČNIK. V njem so predstavljene osnovne značilnosti nevladnih organizacij,
najpomembnejši del pa predstavlja vrsta predlogov sodelovanja in boljšega komuniciranja
med nevladnimi organizacijami in občinami. O tem bodo tudi ozaveščali kandidate pred
volitvami. Nevladne organizacije pa bodo spodbujali, da kandidate sprašujejo o tem, kako
so vključili društva v svoje predvolilne programe. Regionalna stičišča nevladnih organizacij
in CNVOS bodo priročnik in vsebine po vsej Sloveniji predstavili na preko 50 dogodkih. S
priročnikom pa bodo nevladne organizacije in občine nagovarjali, da po volitvah podpišejo
sporazume o sodelovanju. Regionalna stičišča si s priročnikom obetajo izboljšanje
komunikacije nevladnih organizacij z občinami in ureditev nekaterih osnovnih pogojev
delovanja. Verjamejo,da bodo kmalu dozorele razmere za podpis sporazumov med NVO in
občinami. (sk)

SOS SVETUJE
Na SOS se je obrnila občina članica s vprašanjem, koliko podpisov mora zbrati neodvisni
kandidat v občini z večinskim volilnim sistemom, da lahko pride na listo za občinski svet.
V primeru nestrankarskega kandidata za občinski svet, se dajejo podpisi na upravni enoti,
za krajevne in vaške skupnosti se podpisi dajejo samo na seznam. Zakon ne da odgovora na
vprašanje, kako je v primeru mestnih četrti z proporcionalnim sistemom. Glede števila
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glasov je tako, da mora neodvisni oziroma nestrankarski kandidat zbrati 1% od števila
volivcev (zadostuje 1,1%), ki so glasovali na zadnjih volitvah (v volilni enoti). Šteje se število
oddanih glasovnic. (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
STALIŠČA K NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI
V okviru medresorske razprave smo na Ministrstvo za javno upravo naslovili stališča in
predloge k Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih. V sklopu stališč smo predlagali razširjeno
in bolj jasno opredelitev postopka sprejema akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v
občinah, pripombe pa so se nanašale tudi na zahtevano dolžino minimalne dolžine delovnih
izkušenj kot tudi glede omejitve delovnih mest v prvem kariernem razredu na 10%. (jt)
PREDLOG ZAKONA O RDEČEM KRIŽU RS
V proceduri v Državnem zboru je predlog Zakona o Rdečem križu RS. SOS je že protestirala
proti prvotno danemu predlogu, po katerem naj bi občine v skladu z zakonom zagotovile
določen procent v svojih proračunih za njihovo financiranje. MORS je pripombo upoštevalo
ter v DZ posredovalo novo verzijo predlaganega člena. Vsebina predlaganega člena je tokrat
sprejemljivejša, kljub temu smo pa opozorili še na nekatere pomanjkljivosti ter predlagali
dopolnitev predlaganega člena. (jt)
VOŽNJA V NARAVNEM OKOLJU
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen: osnutek sprememb in
dopolnitev uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Vabimo vas, da si
osnutek ogledate, morebitne pripombe pa pošljite na naslov: miha.mohor@skupnostobcin.si
do 12. julija 2010.
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v proučitev posredovala
predlog Zakona o davku na nepremičnine. Celoten dopis Ministrstva lahko najdete tukaj.
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Zakon o davku na nepremičnine‐ besedilo členov. Davčne stopnje za stanovanja. Pripombe
in stališča nam posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
UREDBA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH
MEST
V mnenje smo vam posredovali predlog spremembe uredbe o notranji organizaciji in
sistemizaciji
delovnih
mest
ter
vas
prosili
za
povratne
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; ‐ 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.; Opisi tipičnih
uradniških delovnih mest.; Dopis.
PRAVILNIK O UNIFORMAH OBČINSKIH REDARJEV
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v obravnavo pošilja Pravilnik
o uniformah občinskih redarjev. Prosimo vas, da nam vaše pripombe pošljete do 30.06.2010
na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Pravilnik.; Tehnična specifikacija.
POJASNILA MINISTRSTEV
IZMENJAVA PODATKOV O DOHODKIH V LETU 2009
V zvezi z izvajanjem 139. člena Zakona o upravnem postopku tečejo med DURS in
različnimi organi usklajevanja pri pripravi protokolov za izmenjavo podatkov o dohodkih
davčnih zavezancev prejetih v letu 2009 za izvajanje področnih zakonov. Spodaj se nahaja
dopis DURS v zvezi z medsebojno izmenjavo podatkov o dohodkih prejetih v letu 2009.
Dopis DURS (SP)
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
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V mesecu maju je DZ RS sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije. Komisije za preprečevanje korupcije je na uporabnike proračuna
(tako tudi na SOS in na občine) naslovila obvestilo o novo sprejetem zakonu, z podano
obrazložitvijo novih sprememb in dopolnitev zakona. Pojasnilo je dostopno na spletni strani
SOS, s klikom TUKAJ. (jt)
NOVIČKE DRUGIH
KEHEZIJSKE E‐ NOVICE ŠT. 21
Pred vami je junijska številka Kohezijskega E‐kotička, Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih praks,
poročila o izvedenih dogodkih in druga obvestila. Kohezijske E‐ novičke št. 21. Prijetno
branje vam želimo.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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.
Udeležila se jih bo delovna skupina za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije ter
predstavnik sekretariata, Miha Mohor kateri je na voljo za dodatne informacije na
miha@skupnostobcin.si.
16.06. / SKUPŠČINA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Letošnja 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. Na skupščini bo v okviru dnevnega reda s strani predstavnikov ministrstva
obravnavan tudi predlog Zakona o davku na nepremičnine.
17.06. / SEJA KOMISIJE ZA KULTURO
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Seja komisije za kulturo bo potekala v prostorih MO Kranj, 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
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. Komisija za kulturo pa
bo v okviru svoje seje definirala tudi nadaljnje aktivnosti v zvezi z določitvijo statusa
mestnih gledališč štirih mestnih občin, katerega urejanje je vzela pod svoje okrilje. (jt)
REGIJSKE PREDSTAVITVE POMENA IN NAMENA POVEZOVANJA
SVETOV ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Predlog Zakona o voznikih predvideva Svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
lokalnih skupnostih, ki določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog
preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. Skupnost občin Slovenije si prizadeva k regijskemu povezovanju
občin, na predmetnem področju pa bodo občine s povezovanjem okrepile moč Svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni ter tako tudi predstavljale enoten,
močnejši in posledično uspešnejši nastop pri pridobivanju finančnih sredstev s strani
države. Trenutno določeni termini regijskih predstavitev so:
18.06.2010 ‐ Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
23.6.2010 ‐ Statistična regija Osrednje Slovenska statistična regija
24.6.2010 ‐ Goriška statistična regija
Termini ostalih regijskih predstavitev so v usklajevanju ter boste o njih naknadno obveščeni.
Vabila so bila posredovana VSEM občinam. Zaželena je udeležba tako predstavnika SPV
kot

predstavnika

občine,

v

kolikor

vabila

niste

prejeli

se

obrnite

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si in vam ga posredujemo. Udeležba na delovnem sestanku
je brezplačna za vse občine. (jt)

18.06. / 4. SEJA NADZORNEGA ODBORA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA
RAZVOJ RIBIŠTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 2007‐2013
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4. seja Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007‐2013, bo potekala v petek 18. 6. 2010 ob 12. uri v zgradbi Slovenijales, Dunajska 22,
Ljubljana, v sejni sobi 106 v 1. nadstropju.
21.06.2010 / POSVET OBČINSKIH SPV S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA
V ponedeljek, 21.6.2010 bo potekal posvet občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu s predstavniki ministrstva. Na slednjem bo potekala zadnja predstavitev
zadnje različice cestno prometne zakonodaje, na samem posvetu pa bo predstavnica
Delovne skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu SOS
predstavila delo delovne skupine kot tudi predstavitev SOS. Več o samem srečanju v
tedenskih novičkah naslednji teden. (jt)
29. IN 30.06. / SIMPOZIJ: VSEBINE EKO NASELJA
Skupnost občin Slovenije in podjetje Urbina vas v sodelovanju vabita na simpozij VSEBINE
EKO NASELJA, ki bo v torek 29. junija 2010, ob 10.00 ur v Sežani, v prostorih PIC – VIVISS,
Kraška ulica 2 in v sredo 30. junija 2010, ob 10.00 uri na Ptuju, v slavnostni dvorani Gradu
Ptuj, (oba dogodka sta z enako vsebino, udeležite se bližjega ali terminsko ustreznejšega).
Med drugim bomo na dogodku spregovorili o:
‐ Konceptu za trajnostno naselje, ki ga bomo potrebujemo za prihodnost, za boljše
ravnovesje med človekom in naravo
‐ Harmoniziranju uporabe energije z ekološkimi sistemi, ki uporabljajo okoljsko prijazne
tehnologije
‐ Reševanju komunikacijskih problemov v digitalni družbi: Kako zmanjšati obremenitve za
okolje in promovirati trajnostno družbo?
‐ Konceptu trajnostno in energetsko avtonomne zgradbe za vse socialne strukture. Kaj vse
moramo upoštevati, da bomo lahko dosegli kvalitetno, funkcionalno in učinkovito bivanje v
prihodnosti?
‐ Razvoju in realizaciji trajnostno in energetsko avtonomnih družb. Kako to vpliva na
družbeno ekonomijo in stroške v kratkoročnem in dolgoročnem smislu? Stroških izgradnje
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in vzdrževanju življenjskega standarda (vzdrževanje pričakovane kvalitete življenja).
Ohranjanje obstoječih družb in uvajanje sprememb za trajnostna naselja. Kje so ovire,
nevarnosti? Vprašanja, ki jih ne smemo spregledati ali zanikati.
‐ Kriterijih vrednotenja, indikatorjih trajnosti. KPI – Key Performance Index – ključni faktorji
izvedljivosti
Vabilo in prijavnica na simpozij. Vljudno vabljeni!
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.06.
/
NACIONALNI
POSVET:
NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO

ZEMELJSKI

PLIN

‐

MOST

V

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 ʺPotuj skromneje, živi boljeʺ, 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)
86. SEJA VLADE,10.6.2010
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REBALANS PRORAČUNA 2010
Vlada RS je sprejela Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2010. Državni
proračun za leto 2010 je bil sprejet konec novembra 2009. Ob pripravi le‐tega so bili
upoštevani takrat znani podatki in ocene glede globalne makroekonomske situacije, vendar
se ocene in podatki, ki jih zaznavamo v prvi polovici leta 2010 razlikujejo od upoštevanih
ocen. V začetku leta 2010 so se spremenile tudi razmere v okviru evro območja, ki zahtevajo
angažma tudi Republike Slovenije, česar ob pripravi sprejetega proračuna za leto 2010 ni
bilo mogoče predvideti. Vlada se zaveda pomembnosti javnofinančne stabilnosti celotne
Evrope, ki je hkrati tudi jamstvo za finančno stabilnost Slovenije. Tudi to je razlog, da se
primanjkljaj, določen v sprejetem proračunu ne bo zvišal in ostaja na isti ravni 5% BDP. S
predlogom rebalansa se zagotavlja javnofinančna stabilnost in zadostna sredstva in pravne
podlage, ki bodo omogočile aktivno udeležbo Slovenije pri zagotavljanju zaščite finančne
stabilnosti v evroobmočju. Za dosego teh dveh ciljev se upošteva nižje javnofinančne
prihodke od prvotno načrtovanih, prilagaja višina javnofinančnih odhodkov tako, da se
nivo primanjkljaja državnega proračuna v deležu BDP ohranja na istem nivoju, prav tako pa
se vzpostavljajo podlage za sodelovanje Slovenije v aktivnostih, ki se vodijo v okviru
Evropske unije oziroma evroobmočja z namenom zagotavljanja pomoči Helenski republiki z
namenom zagotavljanja zaščite finančne stabilnosti v evroobmočju. (Vir: Vlada RS)
IZVRŠEVANJE PRORAČUNOV
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Osnovni cilj zakona je
uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna.
Zakon sledi vsebinskim okvirom Zakona o javnih financah, poleg tega pa zajema tudi
vsebine, za katere tako določajo posebni zakoni. Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel skupaj z obema
proračunoma, v letu 2010 pa je bil v posameznih določbah nekoliko spremenjen. Priprava
rebalansa je bila potrebna, ker so se med proračunskim letom zaradi spremenjenih
gospodarskih gibanj zmanjšali prejemki proračuna in se kljub ukrepu začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna, proračun ni uravnovesil. Posledično je potrebno, zaradi uveljavitve
rebalansa proračuna hkrati spremeniti tudi predlagani zakon, saj se le na ta način omogoči
nadaljnje nemoteno izvrševanje proračuna v letu 2010.
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Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta
opredeljena v Zakonu o javnih financah. Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako
pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo postavlja ZJF. Predlog tega zakona omogoča tudi
prerazporeditve pravic porabe znotraj podprograma med tistimi proračunskimi uporabniki,
ki so v pristojnosti predlagatelja finančnih načrtov. V izogib sodnim postopkom, se s
predlaganim zakonom omogoča sklepanje sporazumov v primerih, ko je terjatev iz naslova
opravljanja javne službe že zapadla in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev.
Predlog zakona se predlaga v sprejem po nujnem postopku, ker Poslovnik Državnega zbora
RS določa, da se za obravnavo in sprejem zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije uporabljajo določbe o obravnavi zakona po nujnem postopku. (Vir: Vlada RS)
SPREMEMBE ZAKONA O UPRAVNEM SPORU
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem
sporu. S predlogom zakona se uresničuje odločba Ustavnega sodišča RS, predlagana pa je
tudi manjša, a nujna dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in v postopku odločanja o ustavni
pritožbi konec leta 2009 odločila, da je določba četrtega odstavka 25. člena Zakona o
upravnem sporu, ki se nanaša na stroške postopka, če sodišče postopek ustavi po tretjem ali
četrtem odstavku 39. člena ZUS‐1, v nekaterih primerih ustavitve v neskladju z ustavo.
Ustavno sodišče je izpodbijano ureditev o stroških postopka presojalo z vidika načela
enakosti pred zakonom ter ugotovilo, da zaradi različnih položajev, v katerih so lahko
stranke upravnega spora, če sodišče postopek ustavi, ni razumnega razloga za enako
ureditev stroškov postopka v vseh (različnih) primerih ustavitev postopka.
Zato je določba četrtega odstavka 25. člena ZUS ‐ 1 v neskladju z drugim odstavkom 14.
člena Ustave le deloma, ker se nanaša tudi na primere, če sodišče postopek ustavi po tretjem
ali četrtem odstavku 39. člena ZUS‐1. Tako je Ustavno sodišče odločilo, da sodišče odloči o
stroških postopka v upravnem sporu po prvem odstavku 25. člena ZUS‐1, če se postopek
ustavi, ker je organ izdal upravni akt, s katerim je bilo dokončno odločeno o tožnikovi
pravici, obveznosti ali pravni koristi, tožnik pa pri tožbi ne vztraja. Po tretjem odstavku 25.
člena ZUS‐1 pa sodišče odloči o stroških v upravnem sporu, če se postopek ustavi po
četrtem odstavku 39. člena veljavnega zakona. S predlogom zakona se tako odpravlja
neskladnost ZUS‐1 z Ustavo RS, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče RS.
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S predlogom zakona so predlagane tudi manjše, a nujne spremembe in dopolnitve določb, ki
urejajo institut zastopnika javnega interesa. Ker lahko v skladu z drugim odstavkom 18.
člena veljavnega zakona (ZUS‐1) zastopnik javnega interesa vloži tožbo le na podlagi
pooblastila vlade, kadar ta na podlagi predloga v postopku izdaje pooblastila predhodno
ugotovi, da je bil z upravnim aktom kršen zakon v škodo javnega interesa, gre zaradi
posebnega pogoja predvsem za vprašanje ustreznosti zakonske ureditve glede roka za
vložitev tožbe in predložitve pooblastila. Praviloma mora biti procesna predpostavka za
dovoljenost tožbe izkazana že ob vložitvi tožbe, kar v praksi zaradi kratkega roka za
vložitev tožbe onemogoča učinkovito izvajanje instituta zastopnika javnega interesa. Zato
predlog zakona določa, da je Državno pravobranilstvo RS zastopnika javnega interesa, pri
čemer je treba upoštevati dejstvo, da je ureditev zastopnika javnega interesa izjema od
subjektivnega koncepta ureditve upravnega spora. Z določitvijo zastopnika javnega interesa
v zakonu predložitev pooblastila za vložitev tožbe ne bo več potrebna, vlada pa bo lahko
odredila, da mora Državno pravobranilstvo v posameznem primeru zaradi kršitve javnega
interesa vložiti tožbo. S tem bo omogočeno dejansko izvajanje že uzakonjenega procesnega
instituta. Poleg navedenega, predlog zakona zaradi varstva javnega interesa v upravnem
sporu ureja tudi vprašanje dovoljenosti vložitve izrednega pravnega sredstva revizije in
določa pravovarstveni interes, če gre za kršitev javnega interesa. (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.
Več o razpisu je dostopno na tej povezavi ‐ 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.
več o javnem razpisu preberite tukaj.
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‐ 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. .

‐ Javni razpis VP/2010/007: Razpis
eksperimentiranje.
Rok za oddajo ponudb je 31/08/2010.

za

zbiranje

predlogov

za

socialno

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.
Vsebina razpisa.
Vsi javni razpisi in javna naročila so objavljena na spletni strani Evropske komisije in
na
spletni strani MDDSZ.
NOVI IN AKTUALNI JAVNI RZPISI
Novi razpisi v tem tednu:
•
•
•

Subvencije v višini 60% za mikropodjetja na podeželju (do 9 zaposlenih, do 2 mio
prihodka) za nakup tehnološke opreme, izgradnjo elektrarn, turizem,...
Nepovratna sredstva za razvoj dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Subvencije za območje Pomurja ‐ sofinanciranje začetnih investicij podjetij in
ustvarjanja novih delovnih mest

Več lahko preberete na spletni strani: www.tiko‐pro.si.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
WWW.OIKOS.SI
INTELLIGENT ENERGY CALL FOR PROPOSALS 2010
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UREJA

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).
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštajn. 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.
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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:
• 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, Spodnje posavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osrednjeslovenska (20
%) regija;
• v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko‐Gorenjska, 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.
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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.
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;
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•
•

•

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
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.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO
IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
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posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
85. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
Članice in člani slovenske delegacije v Odboru regij so se udeležili 85. Plenarnega zasedanja
Odbora regij. Na plenarnem zasedanju je bilo najpomembnejše mnenje o skupni kmetijski
politiki, na katerega so člani in članice Odbora regij vložili več kot 130 amandmajev. Članice
in člani so na plenarnem zasedanju pozvali Evropsko komisijo naj zaščiti lokalne in
regionalne skupnosti pred škodljivimi vplivi slabe finančne regulacije finančnega sektorja.
Slabše bonitete držav so povzročile težave tudi lokalnim in regionalnim oblastem. Lokalne
skupnosti se srečujejo z vedno večjimi odhodki in vedno manjšimi prihodki. Tako imajo le‐te
velike težave pri financiranju njihovih projektov. (MM)
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OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
JAVNO POSVETOVANJE O OTROKOVIH PRAVICAH
Otroci niso tako pogosto udeleženi v postopkih pred sodiščem ali upravnimi organi kot
odrasli, kar pa ne pomeni, da njihove pravice niso enako pomembne. Imajo pravico do
zaščite pred revščino in nasiljem ter pravico, da so slišani. Evropska komisija je tako začela
javno posvetovanje o novi strategiji EU o otrokovih pravicah. Komisija želi na podlagi
posvetovanja priti do odgovorov, kako izboljšati politike EU za spodbujanje otrokovih
pravic. Glavne teme posvetovanja, ki so jih opredelili strokovnjaki na Forumu za otrokove
pravice, so področja, na katerih bi otroci lahko naleteli na težave, in med drugim vključujejo:
otrokom prijazno pravosodje ter participacijo otrok v pravosodnem sistemu (na primer kot
priče), pravosodne politike, s katerimi se ščitijo otrokove pravice, kot na primer v okviru
družinske mediacije,zaščito ranljivih skupin otrok (žrtev nasilja, spolnega izkoriščanja ali
trgovine z ljudmi ter otrok, ki živijo v revščini),participacijo otrok pri oblikovanju politik, ki
jih zadevajo. Javno posvetovanje o sporočilu Komisije o otrokovih pravicah (2011–2014)
poteka od 11. junija do 20. avgusta, več o njem pa si lahko preberete na: tej spletni
strani.(Vir: obvestila za javnost, JV)
KAKOVOST KOPALNIH VODA V EU OSTAJA VISOKA
Čista kopalna voda je ključnega pomena za gospodarske sektorje, kot npr. turizem, in za
rastlinstvo ter živalstvo. Vsakoletno poročilo o kopalnih vodah, ki sta ga pripravili Evropska
komisija in Evropska agencija za okolje, pravi, da je 96 % obalnih kopalnih območij ter 90 %
rečnih in jezerskih kopalnih območij leta 2009 izpolnjevalo minimalne standarde. Poročilo
navaja tudi, kje poiskati podrobne in aktualne podatke v zvezi s kopališči. Od 20 000
nadzorovanih kopališč v Evropski uniji sta bili leta 2009 dve tretjini na obali, preostala
tretjina pa ob rekah in jezerih. Skladnost z obveznimi vrednostmi (minimalnimi
kakovostnimi zahtevami) je pri obalnih kopališčih narasla z 80 % v letu 1990 na 96 % leta
2009. Celinske vode pa so zabeležile še večji porast kakovosti, in sicer z 52 % na 90 %. Skoraj
vsa obalna kopališča na Cipru, v Franciji, Grčiji in na Portugalskem so ustrezala strožjim
priporočenim vrednostim1. V letu 2009 je bilo treba zapreti le 2 % obalnih kopališč v EU,
večinoma v Italiji. Čeprav so nihanja kakovosti vode večja pri celinskih kopališčih, je velika
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večina celinskih kopališč na Finskem, v Franciji, Nemčiji in na Švedskem ustrezala
priporočenim vrednostim. ( Vir : obvestila za javnost EU, jv)
SISTEM CERTIFICIRANJA TRAJNOSTNIH BIO‐GORIV
Komisija je

sklenila industrijo, javne organe in nevladne organizacije držav članic

spodbuditi k uvedbi shem za certificiranje vseh vrst bio‐goriv, tudi tistih, ki jih EU uvaža.
Določila je merila, po katerih bo te sheme potrjevala. Sistem shem naj bi okrepil
izpolnjevanje zahtev EU, v skladu s katerimi morajo bio‐goriva prispevati k znatnemu
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter se ne smejo pridobivati iz gozdov, močvirij ali
zaščitenih naravnih območij. Pravila v zvezi s shemami za certificiranje so del smernic o
izvajanju Direktive o obnovljivih virih energije, ki bo začela veljati decembra letos. Direktiva
o obnovljivih virih energije iz leta 2009 določa splošni cilj 20‐odstotnega deleža obnovljive
energije v skupni porabi energije EU, ki naj bi bil dosežen do leta 2020. Na podlagi tega
skupnega cilja so določeni zavezujoči cilji za posamezne države članice. Vse države članice
morajo doseči svoje nacionalne cilje glede skupnega deleža obnovljive energije. Poleg tega
morajo doseči cilj 10‐odstotnega deleža obnovljive energije v sektorju prometa. Med
obnovljive vire energije spadajo trdna biomasa, veter, sončna in vodna energija ter
biogoriva.

Pri izpolnjevanju ciljev Direktive bodo upoštevana le bio‐goriva, ki bodo v

skladu z zahtevami EU glede trajnosti. Sporočilo o prostovoljnih shemah in privzetih
vrednostih v trajnostnem sistemu EU za pogonska in druga tekoča bio‐goriva, sporočilo o
praktičnem izvajanju trajnostnega sistema EU za bio‐goriva in tekoča bio‐goriva ter sklep o
smernicah za izračun zalog ogljika v zemljišču so na voljo na spletni strani: s klikom tukaj
(Vir: obvestila za javnost EU, JV)
KOMISIJA SPODBUJA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Evropska komisija je predstavila novo vizijo prihodnosti poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. Za poklicno izobraževanje in usposabljanje se odloči povprečno okrog 50 %
vseh učencev ob koncu sekundarnega izobraževanja. Vendar je treba ta sektor posodobiti,
da bo postal privlačnejši in bolj kakovosten. S tem bodo mladi lahko pridobili prava znanja
za primerna delovna mesta, odrasli pa se bodo lahko izpopolnjevali skozi celotno poklicno
življenje. Komisija želi zato spodbuditi več ljudi, da se odločijo za poklicno izobraževanje in
si povečajo zaposlitvene možnosti, izboljšati kakovost ponujenega usposabljanja ter olajšati
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prehod med zaposlitvami in državami. Pričakovati je, da bodo evropski ministri razpravljali
o načrtu in ga sprejeli v drugi polovici leta. Celotno besedilo sporočila Nova spodbuda za
evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU
2020: več informacij tukaj. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
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