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Delovni sestanek v zvezi s predlogom novega Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Delovni sestanek o pripravi kinološkega zakona
20. seja odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide DZ
RS
Usklajevalni sestanek v zvezi s predlogom Državnega načrta
zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SOS PODPISALA IZJAVO O SPODBUJANJU K VEČJI PLAČILNI DISCIPLINI
V DRŽAVI
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je že v preteklosti
Vlado RS večkrat pozvana, naj sprejme vrsto ukrepov, s katerimi se bo zagotovila boljša
plačilna disciplina v državi. Ministrstvo za pravosodje pripravlja več ukrepov za izboljšanje
plačilne discipline, vendar med njimi ni obvezne udeležbe poslovnih subjektov v
večstranskem pobotu obveznosti. Glede na krizni čas in enormne medsebojne dolgove
poslovnih subjektov, bi v primeru, da bi se v pobot vključila večina poslovnih subjektov, to
pomenilo olajšanje in povečanje likvidnosti slovenskega trga.
Zato je Skupnost občin Slovenije podpisala izjavo o spodbujanju k večji plačilni
disciplini v državi.
Našo izjavo lahko najdete tukaj. (sp)
RAZŠIRJEN SESTANEK KOMISIJE ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO IN DS ZA
VRTCE
Na razširjenem sestanku sta se v Domžalah v sredo, 23. Junija sestali Delovna skupina za
predšolsko vzgojo in Komisija za socialo in zdravstvo in obravnavali predlog zakona o
zagotavljanju pravic iz javnih sredstev. Državni Zbor RS bo namreč v prihajajočem tednu na
matičnem odboru obravnaval ta zakon v drugem branju, zato je to tudi ena od zadnjih
možnosti, da se vpliva na zakon, ki je izjemnega pomena. Prisotne so ugotavljale, da je
navkljub dobrim intencam zakona ta izjemno slab in bi nujno zahteval še nekaj krogov
usklajevanj, predvsem pa preizkuse, kako naj bi nekateri postopki tekli. Članice in člani so
izražali izjemno zaskrbljenost, saj so v zakonu še vedno številne zadeve preveč odprte.
Pripravili smo številne predloge amandmajev ter opozorila zakonodajalcu v upanju, da
bodo končno upoštevali mnenja tistih, ki v občinah že vrsto let vodijo postopke tudi na
področjih, ki naj bi jih v bodoče vodil nekdo drug. (jv)
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POSVET PREDSEDNIKOV IN TAJNIKOV SVETOV ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM PROMETU
V ponedeljek, 21.6.2010 je na Brdu pri Kranju potekal posvet predsednikov in tajnikov
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na posvetu so s strani države bili
predstavljeni 4 novi predlogi zakonov (predlog Zakona o voznikih, predlog Zakona o
pravilih v cestnem prometu, predlog Zakona o vozilih, predlog Zakona o cestah) ter
Agencija RS za varnost v cestnem prometu in primeri dobre prakse. V uvodnem delu je s
strani MNZ bil predstavljen Koncept novega pristopa za zagotavljanje prometne varnosti. S
strani predstavnikov Državnega SPV so bile predstavljene večje akcije do konca leta 2010 in
program dela za leto 2011. Tatjana Kocijančič, predsednica DS za izvajanje Nacionalnega
programa varnosti v cestnem prometu pa je v okviru predstavitve primerov dobre prakse
predstavila delo delovne skupine Skupnosti občin Slovenije ter idejo oziroma začetek
aktivnosti SOS v okviru regijskega povezovanja SPV. Mag. Bojan Žlender, predstavnik
državnega SPV je posredno izrazil podporo delovni skupini ter predvsem podporo
regijskemu povezovanju Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. (jt)
REGIJSKA PREDSTAVITEV SPV OSREDNJE SLOVENSKA STATISTIČNA
REGIJA
V sredo, 23.6.2010 je potekala regijska predstavitev namena in pomena povezovanja Svetov
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Osrednje slovenski statistični regiji, in sicer v
občini Trzin. Srečanja se je udeležil tudi predstavnik policijske uprave Ljubljana, ki je
prisotne seznanil z dejansko sliko oziroma oceno prometnih nesreč v tej statistični regiji.
Med vzroki prometnih nesreč še zmeraj prevladujeta hitrost in alkohol, veliko pa je število
udeležencev v prometu, ki so še zmeraj kaznovani zaradi nepripetega varnostnega. Tudi
prisotni predstavnik policijske uprave se je strinjal, da so Sveti za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu izjemno pomembni ter da je povezovanje SPV-jev na nivoju regije izjemno
pomembno in potrebno, saj bodo dobri rezultati vidni na terenu. Regijske predstavitve se
bodo zaradi letnih dopustov nadaljevale v jesenskem času. (jt)
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3D PROJEKT - OBVESTILO IN VABILO OBČINAM
Kot vam je verjetno znano, je konec preteklega leta Skupnost občin
Slovenije

po

predhodnem

posvetovanju

z

občinami

in

Ministrstvom za okolje in prostor, na razpis e-vsebine in e-storitve
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, prijavila projekt Tri-dimenzionalne
javne razgrnitve. Projektni predlog je bil pozitivno ocenjen in izbran za sofinanciranje.
Trenutno stanje projekta
V začetni fazi smo izvedli analizo
postopkov

javnih

prostorskih

razgrnitev, pregledali, uredili in
pripravili

smo

ključne

geo-

informacijske podatke, ki smo jih
uporabili kot podlago za prikaz
realističnega 3D prostora Slovenije
na spletnem portalu.
Občina Šentrupert v 3D prikazovalniku Gaea+
V naslednji fazi smo izdelali spletni portal 3D javne razgrnitve (www.3Dprostor.si), ki je
sestavljen iz dveh delov – dokumentnega sistema in naprednega 3D pregledovalnika
prostorskih aktov. Tako dokumentni sistem kot 3D pregledovalnik sta sicer še v testni fazi, a
že delujeta in slednjega lahko že preizkusite na www.3Dprostor.si. Napredno platformo, ki
omogoča ogled realističnega 3D prostora in najrazličnejša orodja za merjenje, bomo v
kratkem še nadgradili. Na voljo je tudi že modul za komunikacijo (tabla.3Dprostor.si), ki ga
v tem trenutku polnimo z informacijami. Spletni portal 3D javne razgrnitve predvideva
brezplačno uporabo za vse uporabnike, vendar le v nekomercialne namene.
Uspeh projekta, ki se zaključi oktobra 2010, je v veliki meri odvisen od občin, zato vas
vabimo, da se nam čim prej pridružite in nam pošljete svoje predloge ali posredujete svoje
geo-informacijske podatke, ki jih bomo z veseljem vključili v 3D realistično pokrajino, kot
smo to že storili z Mariborskimi 10 centimetrskimi DOF
posnetki. Lepo vabljeni k sodelovanju! Za več informacij
vam je na razpolago Saša Kek, vodja projekta. (sk)
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DODATEK ZA DELO V KOMBINIRANEM ODDELKU VRTCA
V zvezi s predlogom spremembe osme točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki
ga je podal SVIZ, in sicer, da bi tudi javni uslužbenci v kombiniranih oddelkih bili
upravičeni do dodatka za delo v kombiniranem oddelku, nas je MŠŠ obvestilo, da
Ministrstvo za šolstvo in šport ne nasprotuje predlogu SVIZ. Ob tem pa ne gre spregledati
dejstva, da v vrtcih tega dodatka do danes ni bilo in da gre za nov dodatek, ki po našem
mnenju ni bil predmet pogajanj ob uvedbi novega plačnega sistema. V času, ko Ministrstvo
za javno upravo javno objavlja informacije o potrebnem znižanju sredstev za javne
uslužbence, pri čemer predlagani plačni dodatki pomenijo pritisk na povečanje cene
programa in s tem povečane obveznosti občine, je večina občin članic predlog ocenila kot
neprimeren. Več na tem mestu. (jt)
VZOREC ODLOKA, JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE,
ZA PORABO KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE
Z DIVJADJO
Obveščamo vas, da so na spletni strani MKGP objavljeni vzorec odloka, javnega razpisa in
razpisne dokumentacije, ki naj bi služili v pomoč občinam pri sprejemanju odlokov in
pripravi javnih razpisov za porabo njihovega dela koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo (občine teh informativnih vzorcev niso dolžne upoštevati).
Kontaktni osebi na ministrstvu za dajanje informacij glede koncesij sta: Matevž Adamič, tel.
01 478 9372 in Sašo Novinec, tel. 01 478 9094. (jt)
PRENOS ZEMLJIŠČ IZ SKLADA NA OBČINE – 16.A ČLEN ZSKZG
Že pred časom je Skupnost občin Slovenije na MKGP naslovila prošnjo po razlagi 16.a člena
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri katerem se pojavlja vprašanje razlage
v zvezi s prenosom zemljišč. Besedilo prvega odstavka omenjenega člena: “Nezazidana
stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 namenjena za graditev objektov in so bila do 10. marca 1993
družbena lastnina, in zemljišča, ki jih je občina s sprejemom sprememb in dopolnitev
navedenih prostorskih sestavin občinskih planov, usklajenih z obveznimi republiškimi
izhodišči, do 20. Julija 2004, namenila za graditev objektov in so bila do 10. marca 1993
družbena lastnina, se na neodplačen način prenesejo v last občine, na območju katere ležijo.«
5
Tedenske novice SOS / 21.06 - 24.06.2010
Št. 24

Prvi odstavek 16.a člena je bil s strani MKGP tolmačen na način, da so izpolnjeni pogoji za
neodplačen prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na občine samo, v kolikor je bil odlok
objavljen v Uradnem listu oziroma v uradnem glasilu in je bil v odloku naveden začetek
veljavnosti z dne 20.07.2004 ali pred njim. Občine in SOS se seveda s predmetnim
tolamčenjem ne strinjamo. Predmetno “zagato” so spoznali tudi župani poslanci in v
državnozborsko proceduro vložili Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka
16. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 19/10-uradno prečiščeno besedilo UPB2). SOS bo omenjen predlog spremljal in
vas sproti obveščal o dogajanjih v zvezi s predmetnim predlogom avtentične razlage.
Spodaj si lahko preberete celotno besedilo in obrazložitev predloga. Besedilo predlogov.
(sp)
ZAPISNIK 4. SEJE NO OP RR IN ROPI

Zapisnik 4. seje nadzornega odbora za operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 in za operativni program razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 si lahko ogledate tukaj. (bh)
ZAPISNIK 9. DOPISNE SEJE NO EPD RS ZA PO 2004-2006

Dopisna seja Nadzornega odbora EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 je potekala od
1. do 15. junija 2010 do 15. ure. NO je potrdil osnutek zapisnika 8. dopisne seje Nadzornega
odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala
od 25. maja do 8. junija 2009. Prav tako je potrdil Končno poročilo o izvajanju Enotnega
programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, ki zajema tudi:
- Letno poročilo 2008 o izvajanju Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za
programsko obdobje 2004-2006 in
-Polletno poročilo 2009 o izvajanju Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije
za programsko obdobje 2004-2006, stanje na dan 30.6.2009, ter naložil organu upravljanja, da
ga po potrebi dopolni s končnimi finančnimi podatki, korekcijami zaradi odpravljanja
ugotovitev revizij in posledic gospodarske krize. (bh)
Zapisnik.
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4. SEJE NADZORNEGA ODBORA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ
RIBIŠTVA V RS 2007-2013

4. seja Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007-2013, je dne 23.6. 2010 potekala v Slovenijalesu, Dunajska 22, v sejni sobi 106.
Na sestanku nadzornega odbora je bil soglasno sprejet dnevni red s predlaganimi
spremembami. Sprejet je bil tudi zapisnik 3. seje NO OP 2007-2013. Organ za upravljanje bo
prečiščeno besedilo zapisnika posredoval članom in namestnikom NO OP 2007-2013.
NO je soglasno potrdil tudi Letno poročilo o izvajanju OP 2007-2013 v letu 2009 in sprejel
sklep, da Organ za upravljanje preveri poročanje glede že plačanih izdatkov za Tehnično
pomoč, ki so navedeni v tabeli 3.3. Poročila in po potrebi to tabelo dopolni in čistopis
poročila pošlje Evropski komisiji in vsem članom NO.
NO ni potrdil predloga predstavnice Ministrstva za okolje in prostor. Za je glasovala le
predstavnica MOP. Vzdržanih ni bilo. Merila ostanejo, kot so bila predlagana.
NO je s 16 glasovi za in 1 vzdržanim sprejel merila za izbor projektov, ki se sofinancirajo iz
Evropskega sklada za ribištvo. Organ za upravljanje bo skupaj z Ministrstvom za okolje
preučil pobudo, ki jo je dalo Ministrstvo za okolje.
Celotni zapisnik lahko preberete tukaj. (bh)
SOS SVETUJE
DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJEM OBČINSKIH UPRAV
Na SOS se je vtem tednu obrnila članica z vprašanjem, ali so direktorji občinskih uprav
upravičeni do delovne uspešnosti.
Glede delovne uspešnostjo direktorjev v javnem sektorju za leto 2009 je tako, da je na
podlagi 36. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 26/09 in 96/09) določeno, da se
direktorjem iz prvega stavka prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju, katerim se izplačuje redna delovna uspešnost enkrat letno, za leto 2009 lahko
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izplača največ 3/12 delovne uspešnosti, ki jim bo določena v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo redno delovno uspešnost direktorjev. (JT)
OBVESTILA, POJASNILA MINISTRSTEV
OBVESTILO GLEDE SPREMEMBE CENIKA IN PLAČLJIVOSTI HKOM
Skrbnik elektronskega komunikacijskega omrežja državnih organov, ki deluje v okviru
Direktorata za e-upravo in upravne procese na Ministrstvu za javno upravo, izvaja storitev
priklopa na elektronsko komunikacijsko omrežje državnih organov in vzdrževanje te
povezave.
Priklop na komunikacijsko državno omrežje (HKOM) je namenjen tudi subjektom, ki niso
uporabniki proračuna RS, in imajo po zakonu pravico dostopa do državnih podatkovnih baz
- komunikacijske hrbtenice državnih organov.
Na podlagi 74. a člena Zakona o državni upravi stroške uporabe centralne informacijsko
komunikacijske infrastrukture za potrebe državnih organov krije državni proračun. Stroške
uporabe pa si uporabniki omrežja HKOM, ki niso državni organ, krijejo sami.
V skladu z zgoraj navedenim in na podlagi 3. in 14. člena Navodil o lastni dejavnosti na
Ministrstvu za javno upravo je bil na podlagi sklepa Vlade RS sprejet nov cenik glede
storitev omrežja državnih organov, tako da se bo s 1.1.2011 pričelo zaračunavanje
nadomestila za uporabo omrežja HKOM.
Uporabniki priklopa na HKOM so tudi nekatere institucije, katerih seznam vam
posredujemo tukaj. (sk)
SVETI SKUPNIH JAVNIH ZAVODOV OBČIN
Občina članica je na SVLR in na SOS naslovila dopis, v katerem opisuje težave, s katerimi se
občine, soustanoviteljice javnih zavodov srečujejo, pri oblikovanju dogovorov o sestavi
svetov skupnih javnih zavodov. Opozorili so, da dogovorjena zastopanost večjih občin v
svetih skupnih javnih zavodov ni sorazmerna z njihovimi večjimi obveznostmi financiranja,
ki so praviloma odvisne od števila prebivalcev, kar jih spravlja v neenakopraven položaj pri
odločanju. Občina je med drugim predlagala začetek postopka za spremembo zakonodaje,
ki ureja sestavo svetov zavodov.
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SVLR se je na dano pobudo opredelilo ter pojasnilo, da ZLS ureja možnost ustanovitve
skupnih občinskih javnih zavodov, ki izvajajo javne službe iz pristojnosti občin v 61. Členu.
Določba ne posega v siceršnjo pravno podlago za ustanovitev, kot so zakoni, ki urejajo
posamezna področja javnih služb iz pristojnosti občin in subsidiarno Zakon o zavodih, ki
splošno ureja tip javnega zavoda kot pravne osebe javnega prava. Vsebina navedenega člena
ZLS namreč zavezuje občine soustanoviteljice skupnega javnega zavoda, da za usklajevanje
odločitev iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje javne službe, ki jo izvaja
skupni javni zavod, ustanovijo skupni organ, katerega člani so župani. Z aktom o
ustanovitvi tega organa uredijo občine med drugim tudi način odločanja. Akt sprejmejo
občinski sveti. V tem organu občine usklajujejo tudi odločitve, ki jih župani predlagajo v
sprejem občinskim svetom. To so predpisi, razvojni programi, proračuni in drugo.
Ob takšni ureditvi ZLS je poskrbljeno za varovanje enakih pristojnosti občin v teh zadevah.
Predstavniki občin v svetu skupnega javnega zavoda opravljajo naloge neposrednega
upravljanja z javnim zavodom in s stališča SVLR bi bilo mogoče z zakonom, ki sicer ureja
ustanovitev javnega zavoda, določiti ključ za sestavo predstavništva občin ustanoviteljic v
njegovem svetu. Ali je to število prebivalcev, za katere javni zavod izvaja javno službo, ali so
to vložki sredstev za delo, ali kaj drugega, o katerem se je treba še pogovoriti.
SVLR v dopisu še navaja, da služba SVLR sicer ni pristojna za področne zakone, ki urejajo
javne službe in vsebujejo določbe o javnih zavodih, in tudi ne za splošni zakon o javnih
zavodih, sodelujejo pa v medresorski delovni skupini MJU, ki ima nalogo proučiti veljavno
ureditev na tem področju in predlagajo njeno modernizacijo. V okviru te delovne skupine
bodo izrazili stališče, ki so ga obrazložili zgoraj.
Predlagajo še, da se o problematiki znotraj SOS sproži razprava ter v primeru, da predlog
občine dobi podporo, o njem obvestimo ministrico za javno upravo.
Zato vse, ki imate do opisanega kakršnekoli sugestije, stališča, predloge, le te posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU REPUBLIKE
SLOVENIJE
V priponki vam pošiljamo predlog Zakona o javnem nepremičninskem skladu Republike
Slovenije s strani Ministrstva za javno upravo.
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Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 05.07.2010 na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
Predlog zakona si lahko ogledate tukaj.
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN
Ministrstvo za javno upravo je izdalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 05.07.2010 na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
Predlog zakona si lahko ogledate tukaj.
UVEDBA BREZPLAČNEGA ČLANSTVA V KNJIŽNICAH?
Skladno z določbami Zakona o knjižničarstvu, mednarodnimi priporočili in smernicami, si
Ministrstvo za kulturo prizadeva, da bi splošnim knjižnicam zagotovilo pogoje za
brezplačno uporabo knjižničnega gradiva, informacij in vseh ostalih storitev splošnih
knjižnic v okviru kakovostne javne službe. Na spletni strani SOS se nahaja besedilo
raziskave: Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne
knjižnice. Vljudno vas prosimo, da se do ugotovitev in predlogov opredelite na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ministrstvo za kulturo odziv pričakuje do začetka
septembra 2010.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
28.6 / DELOVNI SESTANEK V ZVEZI S PREDLOGOM NOVEGA ZAKONA O
SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
V ponedeljek, 28.06.2010, ob 14.00 uri, na Kotnikovi 28, V. nadstropje, v sejni sobi Rožnik, bo
potekal delovni sestanek, na katerem bo obravnavan predlog novega Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja. Delovnega sestanka z ministrom Gjerkešem se bodo
udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Mestna občina Maribor pa je
predhodno že posredovala strjena stališča k omenjenemu predlogu.
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30.6 / DELOVNI SESTANEK O PRIPRAVI KINOLOŠKEGA ZAKONA
V okviru Državnega sveta RS deluje delovna skupina za pripravo celovite in sistematične
zakonodajne ureditve področja kinologije v Sloveniji, v kateri sodelujejo predstavniki
Kinološke zveze Slovenije, VURS-a in Veterinarske zbornice. S pripravo zakona se poskuša
celovito urediti področje kinologije, ki je sedaj razpršeno v različnih zakonskih kot tudi
podzakonskih aktih. Področje kinologije zadeva tudi lokalno samoupravo, saj morajo
občine že po sedaj veljavni zakonodaji (Zakon o zaščiti živali) zagotavljati zavetišča, saj
gre za zadevo lokalnega javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora
biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Žal za
izvajanje te naloge občinam niso bila in še vedno niso zagotovljena finančna sredstva.
Skupina za pripravo kinološkega zakona zato proučuje rešitev, da bi se v zakonu predvidela
možnost sprejemanja občinskih odlokov, ki bi določali takse za posedovanje psov. S tako
pridobljenimi finančnimi sredstvi bi občine lahko še naprej skrbele za zagotovitev mest v
zavetiščih, javno higieno (koši za pasje iztrebke, odvoz...) in v izogib neljubim situacijam
(ugrizi) morebiti predvidele obvezno šolanje oz. socializacijo psov, predvsem v urbanih
okoljih. Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in Kinološke zveza Slovenije mag.
Blaž Kavčič bi iz zgoraj navedenih razlogov želel izmenjati stališča tudi s predstavniki
občinskih krovnih organizaciji kot je tudi Skupnost občin Slovenije.
Delovnega sestanka se bodo s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili štirje
predstavniki, predhodno pa smo Državnemu svetu že posredovali pisna stališča oziroma
pobudo Mestne občine Maribor k tej temi.
30.6. / 20. SEJA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
INVALIDE DZ RS
V sredo, 30.06.2010 bo potekala 20. seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
z namenom obravnave Predloga Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) druga obravnava. V okviru Skupnosti občin Slovenije je prejšnji teden potekal razširjen
sestanek Komisije za socialo in zdravstvo in DS za predšolsko vzgojo. Tako so bila na odbor
naslovljena dodatna, obrazložena stališča k predlogu zakona. Odbora se bodo udeležili tudi
predstavniki Skupnosti občin Slovenije.
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01.07. / USKLAJEVALNI SESTANEK V ZVEZI S PREDLOGOM DRŽAVNEGA
NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI
NESREČI
Usklajevalni sestanek v zvezi s predlogom Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski
ali radiološki nesreči, bo potekal v četrtek 1. julija 2010, ob 9. uri, na Upravi RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, Ljubljana. Na tem mestu vam posredujemo tudi zadnjo verzijo
predloga načrta, v katerem so upoštevane vaše pripombe in ki je usklajen z ostalimi nosilci
nalog iz načrta. V okviru istega termina se bo s predstavniki Uprave za zaščito in reševanje
sestala tudi DS za kmetijstvo SOS z namenom iskanja konstruktivnih rešitev v okviru
problematike naravnih nesreč in obveznosti občin v zvezi s tem.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
29.6 / ŠVICARSKI PRISPEVEK-KOPER
V torek, 15.6.2010 je bil na spletni strani vmesnega organa www.svicarski-prispevek.si
objavljen 1. javni razpis za predložitev projektov v okviru Sklada za nevladne organizacije in
Sklada za male projekte v okviru partnerstva, ki se sofinancirata iz sredstev Švicarskega
prispevka.
Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Švicarskega prispevka in delavnice za prijavitelje
na 1. javni razpis, ki bosta potekali v torek, 29. junija 2010 med 10.00 in 13.00 uro v dvorani
središča Rotunda v Kopru, Destradijev trg 11 (vhod iz Vojkovega nabrežja).
Vabilo s programom lahko najdete tukaj.
16−22.09 EVROPSKI TE DEN 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
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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)
NOVICE DRUGIH
OBJAVA JAVNIH RAZPISOV: OBNOVA IN RAZVOJ
OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA

VASI

TER

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 18. 6. 2010 v Uradnem listu RS objavilo
javna razpisa, katerih namen je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanje
naravne in kulturne dediščine. Objavljena sta javna razpisa iz 3. osi Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 za ukrepa Obnova in razvoj vasi v višini 15 mio EUR in
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v višini 8 mio EUR. Razpis lahko najdete
tukaj. (jt)
PRAVILA GASILSKE SLUŽBE
Občinam članicam so na elektronske naslove bila posredovana Pravila gasilske službe,
posredovana s strani države v objavo v Uradnem listu RS. Pravila gasilske službe. (mm)
88. SEJA VLADE, 24.6.2010
ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR

Vlada RS je sprejela načrt aktivnosti za skrajševanje postopkov in odpravo administrativnih
ovir. To področje spremlja tudi Svetovna banka v publikaciji Doing Business 2010, v kateri
primerja mednarodno konkurenčnost posameznih držav. Na podlagi primerjave 183 držav
letno analizira regulatorno poslovno okolje in zaščito lastninskih pravic ter njihov vpliv na
poslovanje, predvsem majhnih in srednje velikih domačih podjetij. Primerjava temelji na
številu potrebnih postopkov, času in stroških, povezanih s posameznim postopkom.
V letu 2010 se je Slovenija skupno uvrstila na 53. mesto, kar je 5 mest višje kot leta 2009,
predvsem zaradi poenostavljenega postopka ustanovitve podjetja (napredovala z 42. na 26.
mesto) in učinkovitejšega izvrševanja pogodb (napredovala z 80. na 60. mesto). Najslabše se
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Slovenija uvršča na področju postopkov zaposlovanja (nazadovala s 159. na 162. mesto) in
registracije lastnine (nazadovala s 106. na 108. mesto). Tudi OECD v kratkem povzetku
Ekonomskega pregleda Slovenije za leto 2009 navaja, da so med možnostmi za krepitev
podjetništva tudi enostavnejša registracija lastništva in širitev mreže javno-zasebnih centrov
za podporo podjetjem.
Z vidika skrajševanja administrativnih postopkov so prednostna področja:
a) Pridobitev gradbenega dovoljenja.
b) Delovno pravna zakonodaja (vključno z varstvom pri delu in pokojninsko
zakonodajo).
c) Plačevanje davkov in prispevkov (vključno trošarine).
d) Prenos lastništva (registracija nepremičnine), prenehanje poslovanja podjetij, začetek
odpravljanja dejavnosti – usmerjenost v pridobivanje dovoljenj za opravljanje
različnih dejavnosti.
e) Mednarodno poslovanje (področje davčne in carinske uprave).
f) Izvrševanje pogodb (dolgotrajnost čakanja na razsodbe). (Vir: Vlada RS)
KMETIJSKA POLITIKA 2010 – POPRAVKI UREDBE

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2010 in določila njeno prečiščeno besedilo.
Sprememba uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010 določa nekatere
popravke napačnih sklicev na pravne predpise in spremembe, ki se nanašajo na izvedbo
pozne predložitve zahtevkov za dodatke k plačilnim pravicam, umik zahtevka za pomoč v
primerih, ko je nosilec vložil predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter ugotovitve v zvezi z upravičenostjo za ukrepe.
S spremembo se zahtevki za dodelitev dodatkov za ovce in koze, hmeljišče ter za ohranitev
živinoreje na kmetijskem gospodarstvu s travinjem, ločijo od zbirne vloge in se tako
omogoči ustrezna izvedba uredbe Komisije (1122/2009), ki za pozne predložitve zahtevkov
za navedene dodatke določa 3 % znižanje na delovni dan.
Dodana je tudi določba, da umik zahtevka za pomoč ni mogoč tudi za površino za katero je
nosilec kmetijskega gospodarstva vložil predlog za spremembo podatkov v evidenci
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in je bil ta predlog delno ali v celoti zavrnjen.
Takšen umik ni mogoč za zavrnjeno površino od datuma ko je bila sprememba zaradi
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zavrnjene površine vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). Sprememba je
potrebna zato, da bodo v primeru umikov zahtevkov enako obravnavana kmetijska
gospodarstva, ki imajo kontrolo na kraju samem, ki jo izvaja Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, kot kmetijska gospodarstva, ki so vložila zahtevke za spremembo
podatkov v evidenci dejanske rabe, ki jih preverja RKG. (Vir: Vlada RS)
SPREMEMBA UREDBE O PLAČAH ZA DELO V TUJINI

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini določa enotno
metodologijo obračuna plač za javne uslužbence, napotene na delo v tujino. Spremembe in
dopolnitve Uredbe so posledica spremembe že uveljavljene plačne lestvice. Zaradi tega so v
Uredbi popravljene vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini in usklajeni dodatki, ki so
vezani na te osnove. Uredbo je bilo treba spremeniti tudi zaradi napotitev javnih
uslužbencev v nove kraje v tujini. (Vir: Vlada RS)
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).
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
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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:
• prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj (turizem in razvoj podeželja,
razvoj podjetnišva, socialna integracija);
• prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo okolja,
ohranjanje območij varstva naravne in kulturne dediščine).
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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, Obal no‐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 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.
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Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA SLOVENIJAMADŽARSKA 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:
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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 je 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
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.
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JAVNI RAZPIS ZA UKREP 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI
Predmet javnega razpisa:
V javnem razpisu je navedenih 5 predmetov podpore, ki jih podpira Ukrep 322:
• urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih,
• urejanje vaških jeder,
• urejanje infrastrukture in povezav v naseljih,
• obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno
dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju,
• preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme) in
splošni stroški. Pri preselitvi kmetij iz vaških jeder so upravičeni stroški: stroški naložbe
(stroški odkupa zemljišč in nepremičnin v vaškem jedru, stroški ureditve komunalne in
prometne infrastrukture do nove lokacije) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % oziroma za preselitev kmetij iz
vaških jeder do 100 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%. Najvišja vrednost naložbe
na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 500.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
•

JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323
DEDIŠČINE PODEŽELJA

OHRANJANJE

IN

IZBOLJŠEVANJE

Predmet javnega razpisa:
• nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),
• muzeji na prostem,
• eko muzeji,
20
Tedenske novice SOS / 21.06 - 24.06.2010
Št. 24

•
•

prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,
ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.

Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
ENERGETSKI TRG

Komisija se je odločila, da bo 20 državam članicam poslala 35 ločenih zahtevkov v zvezi s
takojšnjim izvajanjem in uporabo različnih vidikov zakonodaje EU o oblikovanju skupnega
trga s plinom in električno energijo. Pravila so namenjena povečanju zmogljivosti in
preglednosti trgov s plinom in električno energijo. Pravilno in celovito delujoč, dobro
reguliran, pregleden, notranje povezan ter tržnim cenam odprt enotni energetski trg EU je
ključnega pomena za konkurenčnost in zanesljivo preskrbo. Učinkovit in popolnoma
funkcionalen enotni energetski trg EU bo porabnikom omogočil cenovno primerno izbiro
med različnimi ponudniki plina in elektrike, trg pa bo odprl vsem dobaviteljem, zlasti
najmanjšim med njimi ter tistim, ki vlagajo v obnovljive vire energije. Prav tako bo pomagal
EU, da si opomore od gospodarske krize. Zadevne države članice (med njimi tudi Slovenija)
imajo zdaj dva meseca, da odgovorijo na zahtevke, poslane v obliki obrazloženega mnenja v
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skladu s postopkom EU za ugotavljanje kršitev. Če države članice ne bodo ponudile
zadovoljivega odgovora, lahko Komisija preda zadevo Sodišču EU.( Vir: obvestila za javnost
EU, JV)
TRAJNOSTNA PORABA IN PROIZVODNJA

Vodilni evropski podjetniki so sprejeli prostovoljni kodeks okolju prijaznega ravnanja za
maloprodajni sektor. Trgovci na drobno, ki podpišejo ta kodeks, se zavežejo, da bodo
upoštevali vrsto načel in ukrepov, namenjenih zmanjšanju njihovega ekološkega odtisa.
Kodeks okoljske trajnosti v maloprodaji je predstavil evropski komisar za okolje Janez
Potočnik na dogodku, ki je obeležil prvo obletnico maloprodajnega foruma. Forum sta lani
vzpostavila Evropska komisija in evropski maloprodajni sektor kot del svojih prizadevanj za
spodbujanje okoljsko bolj trajnostnih vzorcev porabe.
Številni dokumenti s predlogi za ukrepe in izpostavljenimi primeri dobre prakse za
maloprodajni

sektor

so

na

voljo

na

spletni

strani

foruma:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm. (Vir: Obvestila za javnost EU,
JV)
DIREKTIVA O AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITVAH

Evropska komisija je od 12 držav članic (Avstrija, Ciper, Estonija, Grčija, Finska, Madžarska,
Litva, Luksemburg, Latvija, Poljska, Portugalska in Slovenija) zahtevala, naj nemudoma
posodobijo svoja pravila o radiodifuziji in s tem izpolnijo svoje obveznosti iz Direktive o
avdiovizualnih medijskih storitvah. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah zaradi
izboljšanja pravnega varstva evropskih televizijskih gledalcev posodablja pravila EU o
radiodifuziji v skladu z izzivi digitalne dobe ter določa nova pravila v zvezi s storitvami, kot
so televizija prek interneta, video na zahtevo in mobilna televizija. Države članice naj bi s
spremembo svoje nacionalne zakonodaje direktivo začele izvajati do konca leta 2009.12
omenjenih držav članic še vedno ne izvaja vseh pravil ali niso uradno obvestile Komisije, da
so že uvedle ustrezna pravila, ki so v skladu z zahtevami. Zato je Komisija tem državam
poslala obrazloženo mnenje. Če je ne bodo v dveh mesecih obvestile o ukrepih za izvajanje
Direktive, lahko Komisija preda zadevo Sodišču. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm
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PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier in poslanci EP so podelili nagrade
zmagovalcem šolskega natečaja „PRISTNO ponarejeno“ (REAL Fake). Dijaki so na natečaju,
za katerega sta dala pobudo Evropski parlament in Evropska komisija, oblikovali logotip za
Evropski opazovalni urad za boj proti ponarejanju in piratstvu, pripravljali plakate, snemali
kratke filme, zasnovali igre ali prispevali drugo gradivo na temo ponarejanja in piratstva.
Natečaj je prvi korak v sklopu širše kampanje EU za ozaveščanje javnosti, namenjene temu,
da bi se Evropejci bolje zavedali nevarnosti ponarejenega in piratskega blaga ter njegovih
škodljivih učinkov na potrošnike in gospodarstvo. Zmagovalce so povabili na slavnostno
podelitev nagrad v Evropskem parlamentu v Bruslju. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
RAZISKAVA POKAZALA, DA VEČ LJUDI TEŽKO SHAJA Z DOHODKI

Vsak šesti Evropejec ima stalne težave pri plačevanju računov gospodinjstva, tri četrtine pa
jih meni, da je revščina v njihovi državi v preteklem letu narasla. Takšni so glavni izsledki
nove raziskave Eurobarometra o socialnih posledicah krize, ki jih je danes objavila Evropska
komisija. Raziskava, izvedena maja 2010, obeležuje sredino evropskega leta boja proti
revščini 2010 in je bila objavljena po dogovoru voditeljev EU 17. junija, da bodo v
naslednjem desetletju iz revščine in socialne izključenosti pomagali 20 milijonom
Evropejcev. Na splošno državljani EU menijo, da je revščina v letu pred raziskavo narasla na
vseh ravneh: šest od desetih Evropejcev meni, da je revščina na njihovem lokalnem območju
narasla, tri četrtine, da je narasla v njihovi državi, 60 % pa je prepričanih, da se je povečala
po vsej EU. Kriza in pozivi k stabilizacijskim ukrepom vplivajo na to, kako ljudje dojemajo
revščino. Grčija izstopa s 85 % anketirancev, ki menijo, da se je revščina v njihovi državi
povečala. Tudi 83 % Francozov, 82 % Bolgarov, 77 % Romunov in 75 % Italijanov meni
enako o svoji državi. Medtem ko v nekaterih državah pričakujejo nadaljnje težave (na
primer sedem od desetih Romunov in Grkov pričakuje poslabšanje finančnega stanja
svojega gospodinjstva), se je vtis drugod popravil. Tako na primer pričakuje poslabšanje
finančnega stanja svojega gospodinjstva 23 % Latvijcev (julija 2009 je njihov delež znašal 65
%), 32 % Litovcev (v primerjavi z 58 % julija 2009) in 20 % Madžarov (julija 2009 jih je bilo
48 %). Zdaj manj anketirancev v Latviji, na Poljskem, v Združenem kraljestvu, Belgiji in na
Finskem pričakuje, da bi ostali brezposelni, če bi izgubili službo. Dodatne informacije
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MEMO/10/268,

Poročilo

o

raziskavi

Eurobarometra

:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_289_en.pdf (Vir: Obvestilo za javnost EU, JV)
EVROPEJCE IN EVROPEJKE ZNANOST ZANIMA BOLJ KOT ŠPORT

Sodeč po novem poročilu Eurobarometra, ki je bilo objavljeno danes, skoraj 80 % Evropejk in
Evropejcev zanimajo znanstvena odkritja in tehnološki razvoj, v primerjavi s 65 % takih, ki
jih zanima šport. Več kot 70 % njih je mnenja, da bodo raziskave, financirane s strani EU, v
prihodnosti postale pomembnejše. 57 % jih meni, da bi se znanstveniki morali bolj potruditi
pri poročanju ljudem o svojem delu, in 66 % jih je mnenja, da bi vlade morale postoriti več,
da bi pri mladih vzbudile zanimanje za znanstvene zadeve. Evropejke in Evropejci se močno
zavedajo prednosti in velikega pomena znanosti, vendar pa so mnogi obenem izrazili strah
pred tveganji, povezanimi z novimi tehnologijami, in močjo, ki jo znanstveniki imajo zaradi
svojega znanja. Rezultati so na voljo na spletni strani za javna mnenja na spletišču Evropa:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
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