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»V naslednjem tednu praznujejo občinski praznik občine Domžale, Miklavž na
Dravskem polju, Postojna in Mozirje, čestitamo!«
Skupnost občin Slovenije
NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
19. apr

PON

•

Sodelovanje z Zahodnim Balkanom

20. apr

TOR

•

O koncesijskih dajatvah divjadi in lovstva na MKGP

21. apr

SRE

•

Skupna seja predsedstva SOS in Hrvaškega združenja mest

•

Mednarodna delavnica OLAF

22. apr

ČET

•

Strokovna ekskurzija v Güssing

•

Urbani menendžment

23. apr

PET

•

2. Regijski dogodek: Mladi odpiramo prostor

KAZALO
Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Pojasnilo MJU glede regresa in minimalne plače
Pojasnilo MJU - Ocenjevanje in napredovanje v
2010
Soglasje občine k delovni uspešnosti ravnatelja
osnovne šole
Izplačilo nadur županu
Strokovno uposabljanje Javna uprava in trajnostni
razvoj
Vtisi in fotografije iz akcije Očistimo Slovenijo!

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Deljena stališča do sprememb ZLS
Pripombe SOS k pravicam iz javnih sredstev morajo
biti upoštevane
SOS poslal državi mnenje, da ZZDej ni primeren za
nadaljno obravnavo -Vlada RS umaknila Predlog
Zakona
Pogrebna dejavnost še naprej po zakonu iz leta
1984!
Usklajevalni sestanek o povprečnini 2010/11 na
MF
Stališča SOS do spremembe Ustave
SOS posredoval stališča na predlagano mladinsko
zakonodajo
Dopolnjen Predlog Zakona o javnih cestah
Načrt ribiškega upravljanja
Stališča K Zakonu o osebni asistenci
Postavljanje sončnih elektrarn - priporočila
Nujna razlaga 16.a člena
Ponovni poziv MF za ureditev LAS-ov
Delovna skupina za izvajanje NPVCP
Sestanek o prehodu na digitalno oddajanje TV
signalov
Sprejem delegacije kosovskega parlamenta

TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
EVIDENTIRANJA
Imenovanje skupnega predstavnika SOS in ZOS v
vladno pogajalsko skupino
Imenovanje medresorske skupine za elektronsko
podporo lokalnim volitvam 2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV
19., 20.4. / Sodelovanje z zahodnim Balkanom
20.4. / Koncesijske dajatve divjadi in lovstva
21.4. / Skupna seja predsedstva SOS in Hrvaškega
združenja
21.4. / Mednarodna delavnica OLAF
22.4. / Strokovna ekskurzija v Güssing
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22.4. / Urbani menendžment – Nov pristop k
upravljanju mest
23.4. / 2. regijski dogodek: Mladi odpiramo prostor
24., 25.4. / Zeleni vikend v Bohinju
11.5. / LEIFE+ Informativni dogodek v Sloveniji
18.5. / 17. redna seja predsedstva SOS
4.6. / 2. Turnir SOS v malem nogometu in odbojki
10.6. / Letno srečanje predsednikov v Nessebar-u

Italijanska organizacija išče projektne partnerje
Nova različica priročnika
Evropsko leto prostovoljstva 2011 ima logotip
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
Tretji poziv programa Srednja Evropa
Intelligent Energy Call for Proposals 2010
Eco-Innovation – Poziv 2010
2. javni razpis - OP IPA Slovenija-HRvaška 20072013
2. Javni razpis - OP Slovenija-Madžarska 2007-2013

77. SEJA VLADE RS, 15.04.2010
Spremembe Zakona o loklani samoupravi
Kohezijska politika
Informacija o stanju na področju ravnanja z
odpadki
Umik predloga zakona o zdravstveni dejavnosti

MEDNARODNE NOVIČKE
Razpis EK za ekološke inovativne projekte
EU sredstva za energetiko in varovanje okolja
O prihodnosti skupne kmetijske politike v EU
Razprava o makroregijah na naslednjo raven
Strategija za regijo Baltskega morja

NOVIČKE DRUGIH
Evromediteransko partnerstvo o vodah
2011 bo Idrija Alpsko mesto leta
Žensko podjetništvo – inovacije na občinski ravni
Posredovalnica prostovoljskega dela
Mednarodni festival cvetja v Bohinju
NOVIČKE EZD

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
DELJENA STALIŠČA DO SPREMEMB ZLS
Skupnost občin Slovenije je na Vlado RS ter na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko naslovila več strani dolga stališča k Predlogu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Vsebino slednjega je obravnavalo več matičnih
teles Skupnosti občin Slovenije, med njim Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije, pa tudi
konstitutivni deli predsedstva - Sekcija Mestnih občin, Sekcija občin s sedeži upravnih enot
in Sekcija ostalih občin. Glede na različne pozicije občin imajo te do predloga sprememb
zakona tudi različna stališča. Tako je Sekcija mestnih občin za ureditev statusa mestnih občin
ter za ureditev ožjih delov občin brez nadaljnje drobitve občin. Po njihovem stališču je nujno
potrebno urediti status mestnih občin, določiti izvajanje nekaterih nalog, ki jih te občine
opravljajo kot regijska in gospodarska središča kot izvirne naloge mestnih občin, saj so
navsezadnje mestne občine nosilci projektov za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
Sekcija občin s sedeži upravnih enot je izrazila stališče, da je potrebno v zakonu skrčit izjeme
in tako naredit kriterije za mestne občine enotne. To se naj izpelje tako, da se kot izhodiščna
točka vzame najmanjšo mestno občino in se po vzgledu te določijo pogoji za mestno občino.
Tiste, ki so enake ali večje, naj tako pridobijo status mestne občine. Predvsem kriterij
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zagotavljanja 15.000 delovnih mest, katerega mora izpolnjevati mestna občina in ga narekuje
trenutno veljavni Zakon o lokalni samoupravi, je po mnenju sekcije nesmiseln, saj že sedaj
številne obstoječe mestne občine tega pogoja ne izpolnjuje. Sekcija ostalih občin pa je bila
soglasna, da število 5000 prebivalcev kot pogoj za ustanovitev nove občine v skladu s
Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R) ni
primerno merilo, temveč je potrebno upoštevati druge kriterije, kot je sposobnost občinske
uprave zagotoviti vse osnovne funkcije občine ter finančna usposobljenost občine za
delovanje. (JT)
PRIPOMBE SOS K PRAVICAM IZ JAVNIH SREDSTEV MORAJO BITI
UPOŠTEVANE
V prvi obravnavi na vladi je Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Predsedniku Vlade RS Borutu Pahorju smo naslovili dopis, v katerem smo ostro protestirali
proti sprejetju zakona v taki obliki, saj konkretni predlogi občin niso bili upoštevani.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na pripombe SOS odgovorilo z razširjeno
razlago predloga zakona, čeprav

vsebina predloga ne upošteva in ne sledi načelu

avtonomije lokalnih skupnosti ter tako v marsikateri določbi krši določila Ustave RS ter
določila Evropske listine lokalne samouprave (Ur. l. RS, MP 15/96). Ob tem smo Vlado RS
opozorili predvsem na ureditev, po kateri občina naj ne bi bila stranka v postopku, bila bi pa
plačnica. Lahko pa bi na druge načine podala pobudo za morebitno odločanje v smislu
določb ZUP-a. Občina kot plačnica kot stranka v postopku ne more biti izključena, v
primeru, da bi naj občina bila izključena kot stranka v postopku pa smo predlagali, da se
tudi obveznost plačil ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prenese na državno raven.
Vladi RS smo ponovno predložili stališča in pripombe 166 slovenskih občin, torej Skupnosti
občin Slovenije. (JT)
SOS POSLAL DRŽAVI MNENJE, DA ZZDEJ NI PRIMEREN ZA NADALJNO
OBRAVNAVO -VLADA RS UMAKNILA PREDLOG ZAKONA
Vlada RS je na včerajšnji redni seji sprejela sklep, po katerem predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da z dnevnega reda 16. seje Državnega zbora, ki se bo pričela v
ponedeljek 19. 4. 2010, umakne obravnavo predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti in ga
preloži na junijsko sejo Državnega zbora. Glede na to, da gre za pomembne spremembe v
smislu centralizacije in zmanjševanja vloge lokalnih skupnosti, smo s Skupnosti občin
Slovenije državi posredovali mnenje, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
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Skupnost občin Slovenije je k vsebini predloga poslankam in poslancem naslovila pripombe
in stališča, saj menijo, da gre po mnenju občin članic Skupnosti občin Slovenije za pomembne
spremembe v smislu centralizacije in zmanjševanja vloge lokalnih skupnosti. Obstoječi 5.
člen Zakona o zdravstveni dejavnosti tako med drugim določa, da mrežo javne zdravstvene
službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina, po novem predlogu zakona pa bo
vlada sama določila geografsko opredeljena območja, ki zajemajo eno ali več lokalnih
skupnosti. Tako bi naj lokalna skupnost vplivala le na notranjo strukturo mreže. Mnenja
znotraj Skupnosti občin Slovenije so bila, da te spremembe predstavljajo poseg v ustavne
pravice lokalne samouprave, zato spremembe v tej smeri niso dobrodošle. V primeru
neupoštevanja pripomb in sprejema predlaganega besedila zakona, bi v praksi prihajalo do
težav zlasti v primeru, ko bi vlada lokalno skupnost uvrstila v geografsko opredeljeno
območje z drugimi lokalnimi skupnostmi, ne bo pa sklenjenega dogovora med lokalnimi
skupnostmi za delitev obstoječih programov, za katere vemo, da že sedaj ne zadovoljujejo
potreb ne ene, ne več lokalnih skupnosti. Občine med drugim ugotavljajo, da predlog zakona
ohranja bolj ali manj formalno vlogo oziroma pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma
samostojnost slednjih zmanjšuje z določanjem geografsko opredeljenih območij. Na podlagi
navedenega so predstavniki in predstavnice Skupnosti občin Slovenije ugotavljali tudi, da
lokalne skupnosti, v skladu s predlogom zakona, nimajo nobene samostojnosti na svojem
območju, kot jim to omogoča Zakon o lokalni samoupravi, pač pa jo celo omejuje s tem, ko
vlada določi geografska območja lokalnih skupnosti, ob dejstvu, da še ni v veljavi druge
sistemske zakonodaje. Predlagane zakonske določbe so namreč posegale v ustavne pravice
lokalne samouprave iz 140. in 144. člena Ustave RS ter v pravice lokalne samouprave, ki
izhajajo iz 4. člena Evropske listina lokalne samouprave (Ur. l. RS, MP 15/96).
POGREBNA DEJAVNOST ŠE NAPREJ PO ZAKONU IZ LETA 1984!
Na svoji 21. seji, dne 06.04.2010 je Odbor za gospodarstvo (v nadaljevanju »odbor«) pri
Državnem zboru RS sprejel sklep, da Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju
pokopališč ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Skupnost občin Slovenije je zaskrbljena in
hkrati razočarana nad sprejetim sklepom Odbora za gospodarstvo.
Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči, ki ga je pripravila
Skupnost občin Slovenije je v poletnih mesecih 2009 bil vložen v državnozborsko proceduro.
V skladu s pričakovanji je Vlada na predmetni predlog zakona podala negativno mnenje z
obrazložitvijo, da so predlagane rešitve neustrezne in da bo ustrezne rešitve možno sprejeti
na podlagi predloga zakona, ki ga je hkrati pripravljalo Ministrstvo za gospodarstvo. V
mesecu decembru 2009 je bil v državnozborsko proceduro posredovan predlog zakona, ki ga
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je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo. Predlog zakona je v temeljnem konceptu ločil med
pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu v javnem interesu, in urejanjem
pokopališč, ki ostaja v pristojnosti občin kot gospodarska javna služba. Glede na to, da gre
pri pogrebni dejavnosti za dejavnost posebnega družbenega pomena (pieteta in spoštovanje
do pokojnika ter njegovih svojcev), je bila rešitev, da se le ta prepusti prostemu trgu
nesprejemljiva. Na to je v prvi vrsti opozorila Skupnost občin Slovenije ter dosegla, da je na
predlog koalicijskih poslanskih skupin predlog zakona bil umaknjen z dnevnega reda 18.
seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila predvidena za dne 18. 2. 2010. V skladu z
usmeritvami koalicije, ki so sovpadale s predlogom Skupnosti občin Slovenije ter nekaterih
drugih institucij, ki niso zastopale zasebnih interesov je bil na podlagi velikega truda ter
usklajevanja, kjer je veliko vlogo odigrala Skupnost občin Slovenije, pripravljen primeren
predlog zakona, ki je v prvi vrsti zasledoval javni interes ter pieteto pokojnika in bi ga lahko
označili za dostojnega naslednika trenutno veljavnega zakona, ki sega v daljne leto 1984.
Kljub temu, da smo po tolikšnem trudu in usklajevanjih s ciljem optimalne rešitve, bili
prepričani, da bo seja Odbora za gospodarstvo zgolj formalnost, se je z omenjenim sklepom
iz uvoda izkazalo prav nasprotno. Več kot očitno se kaže dejstvo, da nezakonito stanje, ki
trenutno vlada na področju pogrebnih storitev, nekaterim »očitno leži«, zato bo, v sramoto
sodobni in pravni državi, še enkrat več v veljavi ostal zakon iz leta 1984. (SP)
USKLAJEVALNI SESTANEK O POVPREČNINI 2010/11 NA MF
V torek, 13. aprila 2010 je na Ministrstvu za finance potekal usklajevalni sestanek glede
vsebine dodatnih zahtev občin, ki bi naj bile vključene v dogovor o višini povprečnine.
Sestanka so se ob predstavnikih in predstavnicah obeh asociacij udeležili tudi predstavniki
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za gospodarstvo,
Ministrstva za šolstvo in šport in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Podpredsednik SOS Tone Peršak je izmed vsebine dogovora med drugim poudaril
točko, ki zavezuje pristojna ministrstva k poenostavitvi postopkov sprejemanja in
usklajevana OPN-jev. Predstavnik MOP-a je v repliki utemeljil, da ministrstvo stremi k
rešitvi, da se do lokalnih volitev sprejme čim večje število OPN-jev. Dodal je še, da se na
ministrstvu pripravlja popravljen pravilnik o pripravi OPN-jev. Minister Križanič je ob
zaključku sestanka poudaril, da je v trenutnih nehvaležnih časih gospodarske krize potrebno
varčevati na vseh področjih in pri tem ne gre delati izjeme za lokalne skupnosti. Predlagal je,
da se takšni usklajevalni sestanki zgodijo na vsaka dva meseca, saj bo na takšen način
mogoče spremljati učinek oziroma napredek zastavljenih zahtev iz dogovora.
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STALIŠČA SOS DO SPREMEMBE USTAVE
Ob natančnem in ponovnem prebiranju Predloga za začetek postopka za spremembe 160,.
161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije (EPA 959-V) smo lahko v 162. členu osnutka
zasledili, da reprezentativne asociacije občin niso več tiste, ki bi pred ustavnim sodiščem
lahko zahtevale presojo ustavnosti nekega zakona. Ustavno Komisijo Državnega zbora smo
obvestili, da nas je novo predlagana ureditev izjemno negativno presenetila. Predlagano
črtanje reprezentativnih asociacij kot tistih, ki smejo v imenu svojih občin članic pred
ustavnim sodiščem preverjati ustavnost sprejetih odločitev, kadar te posegajo v interese
njihovih članic (občin) je bilo popolnoma nesprejemljivo. Na ta način se reprezentativnim
asociacijam onemogoča korektno zastopanje svojih članic in s tem se na nek način
zmanjšujejo in omejujejo določila zgoraj omenjenega 86.a člena zakona o lokalni samoupravi,
prav tako pa se spodbuja, da bi ponovno, kot nekoč zaščito svojih interesov morale občine,
četudi bo šlo za splošen interes občin, individualno uveljavljati pred tem spoštovanim
organom. V tem kontekstu bo predlagana rešitev ne samo zmanjšala možnosti asociacij, da
uveljavljajo interese občin (za kar so ustanovljene), prav tako pa bo še povečala število
vloženih ustavnih presoj, saj se bodo občine tudi takrat, ko bo šlo za uveljavljanje in zaščito
skupnih interesov na ustavno sodišče obračale individualno. (JT)
SOS

POSREDOVAL

STALIŠČA

NA

PREDLAGANO

MLADINSKO

ZAKONODAJO
Skupnost občin Slovenije že dlje časa spremlja področje mladinske zakonodaje in njeno
nastajanje, ki pa še vedno ni dosegla zadostnih premikov. Občine članice kot tudi Delovna
skupine za mladinsko politiko pri SOS so preučili Predlog zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju (ZJIMS) in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
mladinskih svetih (ZMS-A) , ki ju je Vlada predložila v obravnavo v Državni zbor. V
posredovanih pripombah in stališčih je SOS izrazila nestrinjanje z nekaterimi predlaganimi
spremembami. Menimo, da je področje mladine tako kompleksen in občutljiv segment, kjer
se vrednote mladih po eni strani ranljive, po drugi strani pa dinamične ter nenehno
spreminjajoče, da je nespremenljivo določilo, kjer bi se Nacionalni program za mladino
sprejel za obdobje devetih let. Pod vprašaj se tudi postavi operativnost takšnih programov,
saj je le-to težko zagotoviti za obdobje devetih let vnaprej. Prav tako predlagamo, da je
nesmiselno da v posamezni lokalni skupnosti deluje več mladinskih svetov, saj se mora na
lokalni ravni slediti enotnemu zastopanju interesov mladih. Zato mora biti obvezno, da se
sme v Mladinski svet Slovenije včlaniti največ ena mladinska organizacija iz posameznega
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društva, zveze društev, sindikata ali političnih strank, v preprečitev podvajanju interesov.
Predmetna predloga zakonov bo Državni zbor predvidoma obravnaval na seji v začetku
meseca maja. (AJ)
DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O JAVNIH CESTAH
Na spletni strani Ministrstva za promet je objavljen dopolnjen predlog Zakona o javnih
cestah (v priponki). Upoštevana je že bila pripomba Skupnosti občin Slovenije. V
prvotnem predlogu je namreč bilo določeno, da državne kolesarske povezave, ki potekajo
po občinskih stezah vzdržujejo občine, sedaj pa je določeno, da državne kolesarske
povezave vzdržuje direkcija. Vsebina zakona se razširja na občinske ceste. Zakon ureja
temeljna pravila upravljanja, graditve, vzdrževanja in varstva občinskih cest. V zakonu je
dodano novo poglavje, v katerem so določena temeljna pravila upravljanja, graditve,
vzdrževanja in varstva občinskih cest. Zakon določa upravljavca občinskih cest. Občine
morajo pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in načrtovanju občinskih cest upoštevati zakon
o javnih cestah in podzakonske predpise zakona o javnih cestah. Zakon določa varovalni pas
občinske ceste, v katerem je raba prostora omejena, določa polje preglednosti na občinskih
cestah, določa temeljna pravila graditve, rekonstrukcije, prilagoditve in ukinitve priključkov
nekategoriziranih cest na občinske ceste. Na občinskih cestah prometno ureditev določi
občina. Zakon ureja tudi zapore občinske ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti.
Zakonska obveznost občine je vodenje podatkov o občinskih cestah. Upravljavec občinske
ceste je obvezen voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih ter jih brezplačno
posredovati Direkciji za ceste. Zakon na občinske ceste razširja pravila pregleda in prevzema
obnovitvenih del. Na občinskih cestah pregled in prevzem opravi komisija, ki jo določi
župan. Po opravljenem pregledu izda župan odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta
prometu. Zakon na občinske ceste razširjajo tudi določbe, ki opredeljujejo prepovedi
ogrožanja varne uporabe ceste in določbe, ki opredeljujejo obveznosti lastnikov nepremičnin
ob cesti.
Vljudno vas prosimo za stališča, pripombe in predloge do petka, 23.4.2010 na naslov
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (JT)

7
Tedenske novice SOS / 12.4.- 16.4.2010
Št. 15

NAČRT RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA
Iz Zavoda za ribištvo Slovenije smo prejeli Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju.
Osnutke načrtov za vsa ribiška območja so pripravili na podlagi mnenj izvajalcev ribiškega
upravljanja in lokalnih skupnosti. Osnutki vseh načrtov bodo objavljeni na spletni strani
www.zzrs.si. Vaše morebitne predloge in pripombe lahko pošljete do 29.4. 2010 na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si (JT)
STALIŠČA K ZAKONU O OSEBNI ASISTENCI
Občine članice Skupnosti občin Slovenije so obravnavale Predlog Zakona o osebni asistenci,
vsebina katerega je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. Na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo posredovali prejeta stališča
in

pripombe

občin

članic,

katere

lahko

občine

članice

prejmejo

na

naslovu

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (JT)
POSTAVLJANJE SONČNIH ELEKTRARN - PRIPOROČILA
Zaradi vedno večjega zanimanja za investiranje v gradnjo sončnih elektrarn prihaja tudi na
občine vedno več pobud za umeščanje omenjenih objektov v prostor. Lahko bi rekli, da gre
trenutno za enega najbolj popularnih vrst posegov v prostor. Vendar je problematiko
potrebno obravnavati zelo resno, saj zaradi nedorečene zakonodaje oziroma pravnih podlag
za umeščanje predmetnih objektov v prostor prihaja do situacije, ko se vsaka občina z
omenjeno problematiko sooča po svoje.
Menimo, da trenutna situacija na predmetnem področju ni optimalna, predvsem pa bi bilo
nujno potrebno, da bi se h gradnji takšnih objektov, ki jih bo v prihodnosti vedno več,
pristopalo čim bolj enotno po vsej Slovenije, saj se investitorje, zaradi stanja na predmetnem
področju, v danem trenutku postavlja v neenakopraven položaj. Prihaja namreč do
primerov, da lahko v eni občini postavijo tovrstne objekte na velike površine kmetijskih
zemljišč, po drugi strani pa v nekaterih ni možna niti postavitev sončnih kolektorjev na
strehah stavb.
Na podlagi omenjene problematike je SOS pozval Ministrstvo za okolje in prostor, da v
najkrajšem možnem času poda jasna pojasnila oziroma priporočila o ustreznih pravnih
podlagah in postopkih, ki so predpogoj za postavljanje tovrstnih objektov v prostor. (SP)
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NUJNA RAZLAGA 16.A ČLENA
Dne 20.2.2010 so pričele veljati zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. L RS, št. 8/2010). V omenjeni noveli zakona je bil
dodan 16.a člen, ki v 1. in 2. odstavku med drugim določa, da se na neodplačen način
prenesejo v last občine tista zemljišča, ki jih je občina do 20. julija 2004 v svojih planih
opredelila kot nezazidana stavbna zemljišča in so bila do 10. marca 1993 družbena lastnina.
Občina članica je na svoji izredni seji občinskega sveta dne 14. julija 2004 sprejela Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine za obdobje 1986-1990. Odlok
je bil 13. avgusta 2004 objavljen v Uradnih objavah Deželnih novic in je pričel veljati 8 dni po
objavi. V danem primeru se postavlja dilema, ali se bodo zemljišča, ki so postala nezazidana
stavbna zemljišča z uveljavitvijo zgoraj omenjenega odloka, in tudi sicer izpolnjujejo vse
pogoje za neodplačen prenos, lahko neodplačno prenesla s Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov v last občine. Glede na to, da se po naših informacijah s podobno dilemo srečujejo
tudi nekatere druge občine, smo pozvali MKGP, da čim prej podajo ustrezno pravno razlago
16.a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
PONOVNI POZIV MF ZA UREDITEV LAS-OV
25.3.2010 smo na MF ponovno (in na MKGP) vljudno naslovili prošnjo za povratne
informacije glede trenutnega stanja usklajevanj med ministrstvi glede:
•
•
•

pravnih oblik lokalnih akcijskih skupin,
urejenosti načina sofinanciranja
ter predvsem uporabe konta v lokalnih skupnostih.

Glede na potek razprave v okviru Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
Državnem svetu dne 23.3.2010 in predhodno v Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v Državnem zboru RS, smo ministrstvo za finance prosili za povratne informacije
glede trenutnega stanja usklajevanj med ministrstvi ter o nameri ministrstva za finance o
rešitvi problematike.
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DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE NPVCP
V sredo, 14.4.2010 se je v prostorih Mestne občine Celje sestala delovna skupina za izvajanje
Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Slednja je obravnavala Predlog Zakona
o voznikih v okviru vsebine 10. predlaganega člena glede Svetov za vzgojo in varnost v
cestnem prometu. V trenutno objavljenem predlogu zakona 10. člen še ni spremenjen, je pa
pred sejo bila s predlagateljem zakona vsebina predlaganega člena usklajena. Tako je
predlagatelj upošteval vsebino drugega odstavka in pripombe delovne skupine SOS v okviru
sestave sveta. Upoštevan je sklep predsedstva SOS, da je svet posvetovalno telo župana.
Vsebina tretjega odstavka govori o nalogah sveta ter se še ni popolnoma uskladila. V
»ozadju« so stvari, na katere je potrebno piskati odgovore in pojasnila. Sporno ostaja, da svet
skrbi za izvajanje prometne vzgoje, saj 5. člen predloga določa drugače, in sicer, da se vzgoja
in izobraževanje za varno udeležbo v cestnem prometu zagotavlja v programih predšolske
vzgoje ter programih osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.

V okviru

navedenega odstavka ostaja izdaja publikacij in gradiv, strokovne naloge za svet lokalnih
skupnosti pa prinaša obveznosti brez finančnega kritja, kjer bo podrobnosti še potrebno
doreči. Vsebina petega odstavka ostaja še naprej sporna, saj prinaša finančno obveznost brez
zagotovila dodatnih finančnih sredstev. Kratek povzetek predlaganega člena je tak, da SPV-ji
ostajajo obvezni, denarnih sredstev ni, možno bo regijsko povezovanje. Delovna skupina je
obravnavala tudi problematiko nevarnih poti, odsekov učencev v šolo v povezavi z
obveznostmi občin in svetov za preventive in vzgojo v cestnem prometu. (JT)
SESTANEK O PREHODU NA DIGITALNO ODDAJANJE TV SIGNALOV

Predstavnica SOS se je 15. aprila 2010 udeležila sestanka na MVZT o
prehodu na digitalno oddajanje TV signalov. Predstavniki ministrstva,
državni sekretar dr. József Györkös, Nikolaj Simič, generalni direktor
Direktorata za informacijsko družbo, vodja Sektorja za razvoj informacijske infrastrukture in
mednarodno sodelovanje Mojca Jarc in mag. Bojan Valančič, so predstavnici obeh asociacij
seznanili s potekom prehoda na digitalno oddajanje TV signalov in zaprosili za pomoč pri
obveščanju. Najkasneje do 1. 12. 2010 bomo v Sloveniji postopoma ugasnili vse analogne
televizijske oddajnike in v celoti prešli na digitalno televizijsko oddajanje, kar določa Zakon
o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS št. 102/07) določa. Da bi to lahko izvedli in da bo
prehod za gledalce čim bolj enostaven ter brez nevšečnosti, bo MVZT na spletnih straneh
(www.digitv.si) poskrbel za vse potrebne informacije o tej temi, SOS pa bo svoje članice
10
Tedenske novice SOS / 12.4.- 16.4.2010
Št. 15

obveščal o aktualnih zadevah ter posredoval gradiva za objavo v občinskih glasilih, da bi bili
občani o prehodu čim bolje obveščeni. Digitalni prehod bodo občutili samo tisti uporabniki,
ki zdaj programe sprejemajo preko sobne ali zunanje antene in na MVZT ocenjujejo, da je v
Sloveniji takšnih 200.000 do 300.000 gospodinjstev. (SK)
SPREJEM DELEGACIJE KOSOVSKEGA PARLAMENTA
Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so v sredo, 14. aprila 2009 v Ljubljani sprejeli
delegacijo 12-ih članov kosovskega parlamenta. Sestanek je bil organiziran s strani CNVOS
(Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) ki je z delegacijo iz
Kosova sodeloval pri izvedbi študijskega obiska, podprtega s strani ameriške USAID v
okviru programa “Effective Municipalities Initiatives”. Predstavniki delegacije so izrazili
velik interes o procesu decentralizacije ter zastavili številna vprašanja kako v Sloveniji
zagotavljamo skladen regionalni razvoj. Zanimalo jih je financiranje občin in Skupnosti občin
Slovenije ter na kakšni podlagi je SOS ustanovljen. Celoten program obiska je vključeval še
srečanja z relevantnimi predstavniki Državnega zbora, Državnega sveta, civilne družbe,
Mestne občine Ljubljana in Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Delegacija je bila z obiskom izredno zadovoljna, predstavnikom SOS so se zahvalili za
izčrpne odgovore. (SK)
PREDLOG ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih je obravnavala Komisija za socialo in
zdravstvo Skupnosti občin Slovenije. Slednja je ugotovila, da iz same vsebine predloga
zakona ne izhajajo jasno finančne posledice oziroma podatek, kako se bo izvajanje vsebine
zakona zrcalilo v proračunih občin. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je
odgovorilo, da izvajanje vsebine ZSVP ne bo imelo posledic v proračunu občin. (JT)
POJASNILO MJU GLEDE REGRESA IN MINIMALNE PLAČE
Ministrstvo za javno upravo je posredovalo pojasnilo v zvezi z izplačilom regresa in
minimalne plače. Glede izplačila regresa za letni dopust v javnem sektorju v letu 2010 je
ministrstvo s strani posameznih organov in subjektov javnega sektorja, posameznih
zaposlenih javnih uslužbencev in tudi s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
prejelo več vprašanj glede izplačila tega prejemka glede na prvi odstavek 131. člena Zakona o
delovnih razmerjih ( ZDR) ter novo sprejeti Zakon o minimalni plači. V zvezi s tem je v
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posredovalo pojasnilo, usklajeno tudi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter
Službo Vlade RS za zakonodajo.
Pojasnilo MJU
POJASNILO MJU - OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE V 2010
Na Ministrstvo za javno upravo je prispelo več vprašanj, ki se nanašajo na ocenjevanje in
napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, v zvezi s katerim je podalo dodatna
pojasnila, ki so dosegljiva spodaj v priponki.
Dodatna pojasnila
SOGLASJE OBČINE K DELOVNI USPEŠNOSTI RAVNATELJA OSNOVNE
ŠOLE
Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s vprašanjem, kako je v primeru, če občina ne
da soglasja k delovni uspešnosti ravnatelja osnovne šole. Glede soglasja k oceni ravnatelja
osnovne šole, je tako, da v kolikor občina kot ustanoviteljica ne da soglasja v 30 dnevih, se
šteje, da je soglasje dano. V kolikor soglasja občina ne da, se delovna uspešnost ne sme
izplačati, mora pa občina slednje podpreti z dobrimi in močnimi argumenti, saj je delovna
uspešnost iztožljiva. V svetu šole je imenovan tudi predstavnik ustanoviteljice-torej občine,
zato bi slednji ob izračunih in sprejemanju odločitve sveta šole glede delovne uspešnosti
ravnatelja moral ukrepati že v okviru delovanja in odločanja sveta šole. (jt)
IZPLAČILO NADUR ŽUPANU
V tem tednu smo v sekretariatu SOS odgovarjali na vprašanje ali se županu lahko izplačajo
nadure in na kakšni pravni podlagi. Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09-uradno prečiščeno besedilo, 107/09odl.US, 98/09 – ZIUZGK in 13/2010) funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za
delovno dobo. Iz navedenega sledi, da županu ne pripada dodatek za delo preko polnega
delovnega časa (nadure). (jt)
STROKOVNO UPOSABLJANJE JAVNA UPRAVA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Obveščamo vas, da bo EMUNI univerza v sodelovanju z Univerzo Paul Cezanne iz Francije
med 24. majem in 5. junijem izvedla program strokovnega usposabljanja Javna uprava ter
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trajnostni razvoj v sredozemskem prostoru v vrednosti 6 KT. Program se bo izvedel na
sedežu EMUNI v Portorožu. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku. Na povezavi
http://www.emuni.si/en/strani/306/Professional-School.html

lahko

najdete

podrobnejše

informacije o programu ter prijavnico. (SK)
VTISI IN FOTOGRAFIJE IZ AKCIJE OČISTIMO SLOVENIJO!
Jutri, v soboto 17. aprila bo potekala prostovoljna čistilna akcija Očistimo Slovenijo v enem
dnevu, v organizaciji društva Ekologi brez meja. Akciji so se pridružile prav vse slovenske
občine, kot tudi nešteto organizacij in posameznikov. Čistilno akcijo podpiramo tudi na
Skupnosti občin Slovenije, kjer smo ves čas priprav tudi aktivno sodelovali. Organizatorji so
prostovoljno akcijo tudi predstavili županjam in županom na seji predsedstva SOS v mesecu
januarju, sekretariat SOS pa je v februarju in marcu sproti obveščal občine o poteku
aktivnosti v okviru projekta Očistimo Slovenijo!
Verjamemo, da ste se tudi na vaši občini že temeljito pripravili na jutrišnjo čistilno akcijo in v
skladu s tem pozvali vse občane ter občanke, da se vam pridružijo. Zato vam predlagamo, da
nam po zaključku akcije posredujete fotografije in vtise iz čistilne akcije v vaši občini. Še
posebej bomo veseli, če nam boste poslali fotografijo vašega župana oziroma županje, v
kolikor se bo ta priključil/a čistilni akciji. Fotografije bomo objavili na naši spletni strani, tiste
najbolj pridne in delavne pa tudi v našem ČaSOSpisu, ki bo izšel še konec tega meseca.
Torej zavihajmo rokave in očistimo Slovenijo!
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V obravnavi v Državnem zboru so naslednji predlogi predpisov:
Predlog

zakona

o

spremembah

in Mnenja posredujte na

dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E), druga jasmina@skupnostobcin.si
obravnava
V javni razpravi:
Predlog Zakona o Javni agenciji za javno Pripombe posredujte do 28.4.2010 na
naročanje

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
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V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Predlog Zakona o umeščanju prostorskih Pripombe, stališča posredujte do 23.4.2010
ureditev državnega pomena v prostor

na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

Predlog zakona o spremembah Zakona o Predloge in mnenja posredujte do 26.4.2010
igrah na srečo
Predlog
usposabljanja

na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
strategije
in

izobraževanja, Predloge in mnenja posredujte do 21.4.2010

izpopolnjevanja

javnih na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

uslužbencev za obdobje 2010-2015
Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem Predloge, mnenj a posredujte do 29.4.2010 na
območju

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Predloge in mnenja posredujte do 15.5.2010
Sloveniji

na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

Osnutek Pravilnika o projektu posega v Predloge in mnenja nam do 19.4.2010
okolje, za katerega je treba izvesti presojo posredujte na sasa.kek@skupnostobcin.si
vplivov na okolje.
Predlog Zakona o pravilih cestnega prometa

Dopolnjen predlog Zakona o javnih cestah

Predlog Zakona o motornih vozilih:
o
o

Predlog zakona
Predlagane spremembe

Pripombe in mnenja posredujte na:
- iz področja občinskih redarskih služb
miha.mohor@skupnostobcin.si
- iz področja nacion. programa varnosti v CP  na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
Pripombe in mnenja posredujte na:
- iz področja občinskih redarskih služb
miha.mohor@skupnostobcin.si
- iz področja nacion. programa varnosti v CP  na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Morebitna mnenja posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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EVIDENTIRANJA
IMENOVANJE SKUPNEGA PREDSTAVNIKA SOS IN ZOS V VLADNO
POGAJALSKO SKUPINO
Javni uslužbenci, zaposleni v upravah samoupravnih lokalnih skupnostih, predstavljajo
pomemben del vseh zaposlenih v javnem sektorju, zato je Ministrstvo za javno upravo bilo
mnenja, da bi bilo potrebno v vladno pogajalsko skupino za pogajanja z reprezentativnimi
sindikati v zvezi s plačnim sistemom v javnem sektorju, kot člana dodatno imenovati tudi
skupnega predstavnika Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Ministrstvo
za javno upravo smo opozorili, da imata tako Združenje občin Slovenije kot Skupnost občin
Slovenije status reprezentativnosti in zastopata interese občin. V skladu z navedenim smo
bili mnenja, da bi v pogajalsko skupino morala biti imenovana dva predstavnika ali pa da bi
skupni predstavnik imel dva glasa. Ker si Skupnost občin Slovenije prizadeva, da se v okviru
sorodnih aktivnosti s konkurenčnim združenjem ne bi podvajali in ker je Združenje občin
Slovenije že posredoval na naslove občin poziv za imenovanje, občin članicam sporočamo,
da bo postopek skupnega imenovanja izvedel ZOS, imenovanega predstavnika bo izbralo in
potrdilo predsedstvo obeh združenj, predstavnik pa bo prihajal iz občine, ki je članica tako
SOS-a kot ZOS-a. (JT)
IMENOVANJE MEDRESORSKE SKUPINE ZA ELEKTRONSKO PODPORO
LOKALNIM VOLITVAM 2010
V skladu z odločitvijo delovnega sestanka v zvezi s pripravami na lokalne volitve, ki je bil
dne 6. 4. 2010 v prostorih Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
namerava MJU posredovati v postopek za obravnavo na Vladi RS Predlog sklepa o
ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske projektne skupine za elektronsko podporo
lokalnim volitvam LV2010. Namen in cilj Medresorske projektne skupine za elektronsko
podporo lokalnim volitvam LV2010 je zagotovitev informacijske podpore za izvedbo
lokalnih volitev v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Kot delovno gradivo so
posredovali seznam vseh oseb, ki so predlagane za člane delovne skupine s strani oseb, ki so
v preteklosti že sodelovale pri podobnih projektih. Skupnost občin Slovenije se je strinjala s
predlogom, da je članica projektne skupine Saša Kek.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
19., 20.4. / SODELOVANJE Z ZAHODNIM BALKANOM
Ministrstvo za okolje in prostor 19. in 20. aprila 2010 v Mariboru organizira transnacionalno
konferenco z naslovom Potenciali za teritorialno sodelovanje z Zahodnim Balkanom.
Konferenca bo odgovorila na vprašanja, kaj so to razvojni potenciali in kako te razvojne
potenciale izkoristiti. Dodatne informacije o dogodku ter program konference bodo
objavljeni v začetku marca 2010. Več o konferenci si lahko preberete tukaj. (vir: Programi
teritorialnega sodelovanja – novice).
20.4. / KONCESIJSKE DAJATVE DIVJADI IN LOVSTVA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na ponovno poslan poziv Skupnosti
občin Slovenije reagiralo ter sklicalo dolgo pričakovani sestanek na temo koncesijske dajatve
za trajnostno upravljanje z divjadjo.
Sestanek je bil prestavljen na ta nov termin. Na MKGP bo tako potekalo srečanje
predstavnikov SOS in MKGP. Ker so posamezni zneski koncesijske dajatve posameznim
občinam zelo nizki, bo namen sestanka znotraj zakonodaje poiskati vse možnosti za rešitev
nastale problematike.
21.4. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN HRVAŠKEGA ZDRUŽENJA
V četrtek, 21. aprila 2010 bo potekalo 1. Skupna seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije in
hrvaškega združenja mest – Udruge gradova Hrvatske. Vsebinsko se bo skupna seja
osredotočila na črpanje evropskih sredstev, predvsem v okviru čezmejnega in teritorialnega
sodelovanja. Seja se bo pričela ob 10.00 uri in bo potekala v konferenčni dvorani Hotela
Sotelia, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek.
Glede na to, da gre za 1. srečanje na takšnem nivoju vas pozivamo, da si vzamete čas in se
predmetne seje udeležite.
Udeležbo nujno sporočite na metka@skupnostobcin.si, po faxu 02/2341503 oziroma na
telefon 02/2341500, najkasneje do danes 16.04.2010.
Vabilo
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21.4. / MEDNARODNA DELAVNICA OLAF
Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja, slovenski partner Transparency
International, bo 21. aprila 2010 v City hotelu v Ljubljani organiziralo enodnevno delavnico z
naslovom Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s
sredstvi EU.
Delavnica je namenjena osebam javnega sektorja, ki delujejo na področju črpanja in porabe
strukturnih in kohezijskih skladov EU. Število prostih mest je omejeno na 35 oseb, saj je
namen zagotoviti uspešno intenzivno komunikacijo in kakovostno predstavitev konkretnih
težav na tem področju. Kotizacije za delavnico ni.
Prijavnico in več o vsebini delavnice najdete v priponki. Izpolnjene prijavnice pošljite na
elektronski naslov iva.peternel@integriteta.si.
Vse nadaljnje informacije so na voljo na iva.peternel@integriteta.si ali po telefonu 05 9063
670.
Vabilo
Prijavnica
22.4. / STROKOVNA EKSKURZIJA V GÜSSING
Spoštovane županje, spoštovani župani,
vabimo vas, da se udeležite strokovne ekskurzije v Güssing (Avstrija), ki bo 22. aprila 2010.
Güssing je z okoliškimi kraji poznan kot primer dobre prakse trajnostne energetske oskrbe.
Ogledali si bomo naprave, ki izkoriščajo biomaso za proizvodnjo plina, toplote in elektrike.
Začetki proizvodnje energije iz obnovljivih domačih goriv v Güssingu segajo v leto 1989,
danes pa regija velja za neodvisno od fosilnih goriv in elektrike, ki energijo tudi izvaža.
Povabilu sta se odzvala tudi priznana strokovnjaka na področju biološke gradnje, ekologije
prostora in energije stavb (Stojan Habjanič in dr. Janez Petek), katera bosta na voljo tudi
vašim individualnim vprašanjem.
Več informacij o strokovni ekskurziji v vabilu in programu ter prijavnici v priponki.
Vljudno vabljeni!
17
Tedenske novice SOS / 12.4.- 16.4.2010
Št. 15

Vabilo, program, prijavnica
22.4. / URBANI MENENDŽMENT – NOV PRISTOP K UPRAVLJANJU MEST
Urbanistični inštitut Republike Slovenije vas v okviru javnih predavanj vabi na predavanje
Irene Bačlija, doktorice politologije in raziskovalke na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani. Predavanje bo v četrtek, 22. Aprila 2010, ob 17.00, v knjižnici Urbanističnega
inštituta Republike Slovenije v Trnovskem pristanu 2 v Ljubljani. Brezplačno predavanje bo
v slovenskem jeziku. Mesta postajajo zaradi vedno večjega števila nalog in pristojnosti, ki so
prenesene z nacionalne ravni, tista teritorialna enota, ki vedno bolj samostojno odloča o
svojem ekonomskem razvoju in konkurenčnih prednostih. Kot protiutež ekonomski
učinkovitosti ter strateški prilagodljivosti se pojavlja tako imenovana urbana problematika,
na katero sta po Cheemi mogoča le dva odgovora, in sicer zmanjšati pritisk priseljevanja ali
izboljšati

urbani

menedžment.

Na

podlagi

obsežne

empirične

študije

urbanega

menedžmenta v 58 mestih v Evropski uniji bo predavateljica predstavila koncept urbanega
menedžmenta, njegov razvoj skozi čas, razmejitev med urbanim menedžmentom in urbanim
vladanjem (urban governance), ter neposredne vplive reformiranega upravljanja na
ekonomsko in konkurenčno uspešnost mest.
23.4. / 2. REGIJSKI DOGODEK: MLADI ODPIRAMO PROSTOR
Mladinski svet Ajdovščine je s 16 partnerji ustanovil konzorcij, ki se v štiriletnem projektu
posveča krepitvi lokalnih mladinskih politik, pod sloganom Mladi odpiramo prostor. Projekt
je sofinanciran s strani Evropske unije (iz Evropskega socialnega sklada) ter Ministrstva za
šolstvo in šport. Prvo izmed srečanj se je zgodilo 6. aprila v Celjskem mladinskem centru.
Drugi regijski dogodek ''Mladi odpiramo prostor. Kje so priložnosti za mlade?'' bo 23. aprila
2010 ob 9.00 uri v Ajdovščini.
Osrednji namen regionalnega dogodka je pojasniti pomembne novosti na področju
mladinskega dela in mladinske politike na nacionalni ravni; predstaviti priložnosti, ki jih
imajo mladi in, ki jih imajo lokalne skupnosti na področju razvoja mladinske dejavnosti;
opredeliti možnosti glede na aktualno stanje v lokalnih skupnosti in predstaviti primere
dobrih praks. Na regionalnem dogodku bo s svojim prispevkom sodelovala tudi Skupnost
občin Slovenije.
Svojo udeležbo prosimo, da sporočite na rozana.muzica@msa.si oz. na gsm št.: 040 475 677
(Rozana Mužica), dogodki so brezplačni.
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Več informacij o dogodku in datumih sledečih regijskih dogodkov tukaj. Natančen program
srečanja v Ajdovščini no objavljen naknadno.
24., 25.4. / ZELENI VIKEND V BOHINJU
Skladno z jasno vizijo Bohinj Park EKO Hotela o trajnostnem razvoju
turizma, se bo konec meseca aprila (24. in 25. 4. 2010) na pobudo EKO
Hotela zgodil "Zeleni vikend v Bohinju". Namestitveni obrati, ki bodo
pristopili k Zelenemu vikendu v Bohinju, bodo 10-15 % svojih
namestitvenih kapacitet ponudili brezplačno za tiste goste, ki bodo
pomagali pri delu čiščenja v in pred namestitvenimi obrati ter na urejenih poteh. S to namero
bo Bohinj kot turistična destinacija jasno izrazil svoje stališče do narave in doprinesel k javni
zavesti o tem, da moramo vsi skupaj, tako posamezniki kot gospodarstvo poskrbeti za to, da
varujemo naše okolje. Zeleni vikend v Bohinju pa ne bo zgolj čistilna akcija, temveč
polnovredna izkušnja za goste. Le-ti se bodo morali namreč v Bohinj pripeljati z vlakom
Slovenskih železnic. Gre za prvi takšen pristop popolne integracije javnega prevoza v
turistični ponudbi. Nadalje bo obiskovalce Bohinja v času zelenega vikenda do končnih
destinacij - namestitvenih obratov - prevažal okolju prijaznejši avtobus Alpetourja. S temi
koraki Bohinj Park EKO Hotel in destinacija Bohinj odločno stopata po poti vizije Bohinja,
kot zelene destinacije. Več informacij na www.bohinj.si.
Zeleni vikend
11.5. / LEIFE+ INFORMATIVNI DOGODEK V SLOVENIJI
V sklopu Programa LIFE+ bo letos izveden Informativni dogodek o programu in razpisu
2010. Dogodek se bo odvijal v torek, 11. 5. 2010, v konferenčni dvorani na Gozdarskem
inštitutu Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
V priponki se nahaja vabilo na Informativni dogodek o Programu LIFE+ (vabilo je v
angleškem jeziku, priložen je tudi neuradni prevod v slovenski jezik), ki ga financira
Evropska komisija. Ravno tako sta v priponki tudi osnutek dnevnega reda in Prijavnica.
V kolikor se želite udeležiti Informativnega dogodka, pošljite najkasneje do 5. maja 2010
izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov Maja.Krusic@oikos.si .
Vabilo (

eng),

(slo)

Osnutek dnevnega reda
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Prijavnica
18.5. / 17. REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 18. maja 2010 se bo predsedstvo SOS sestalo na 17. redni seji. Kraj in dnevni red bo
sporočen naknadno.
4.6. / 2. TURNIR SOS V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
V petek, 4. junija 2010 se bomo po letu dni ponovno zbrali in pomerili na 2. turnirju SOS v
malem nogometu in odbojki. Tokrat bo gostiteljica Mestna občina Ptuj, ki je že obljubila, da
bo vreme lepo, vzdušje pa tekmovalno in veselo.
Spoštovani župani, županje, direktorji, direktorice občinskih uprav in drugi občinski
uradniki vljudno vabljeni, da si rezervirate termin in pričnete že zdaj trenirati. Pokali za
najboljša mesta že čakajo!
Natančen program in prijavnice bomo posredovali v kratkem.
10.6. / LETNO SREČANJE PREDSEDNIKOV V NESSEBAR-U
V kraju Nessebar ob Črnem morju v Bolgariji bo od 10. do 12. junija 2010 potekalo v okviru
NALAS-a letno LGA srečanje predsednikov.
Namen srečanja bo izmenjava izkušenj lokalnih asociacij v razvijanju zmožnosti lokalnih
administracij. Srečanje bo vključevalo tudi nadaljnje debate o vplivu ekonomskega
nazadovanja v regiji.
Srečanja se bo udeležil predsednik SOS Franc Kangler in generalna sekretarka SOS Jasmina
Vidmar.
77. SEJA VLADE RS, 15.04.2010
SPREMEMBE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi in Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da predlog zakona
obravnava po rednem zakonodajnem postopku.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o lokalni samoupravi se
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vzpostavljajo razmere za ustavitev nadaljnje drobitve občin in vzpostavitev stabilne
teritorialne strukture lokalne samouprave, ki bo omogočila samostojnost občin pri
uresničevanju lokalne samouprave, tako da se ureditev ustanavljanja občin spreminja v
ureditev možnega spreminjanja njihovih območij. Ureditev ustanavljanja mestnih občin pa se
spreminja v ureditev podeljevanja statusa mestne občine. Iz zakona so črtane določbe o
pogojih, ki naj bi jih izpolnjevalo območje, da bi bilo lahko občina, ker so bili prav ti pogoji
podlaga za predpostavljanje pravice do lastne občine in podlaga za arbitrarno odločanje.
Odpravljena so merila za izjemno ustanavljanje občin z manj kot 5 000 prebivalci. Prav tako
so črtane vse določbe, ki so temeljile na razumevanju pravice do lokalne samouprave kot
pravice do lastne občine. V celoti sta odpravljena poseben postopek o predlogu za
spremembo območja občine ter ustanovitev nove občine oziroma mestne občine ter pravno
varstvo predlagatelja v tem postopku. V skladu s predlaganimi rešitvami se območje občine
lahko spremeni z zakonom po prej opravljenem referendumu, tako kot je to veljalo do sedaj.
Razlika je le v tem, da je zakonodajni postopek enak običajnemu, ki ga določa poslovnik
Državnega zbora RS. Ta vsebuje določbe, ki zagotavljajo pridobitev mnenja tako občinskega
oziroma občinskih svetov v zakonodajnem postopku, kot tudi vlade, če ta ni predlagateljica
zakona. (Vir: Vlada RS)
KOHEZIJSKA POLITIKA
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013. Vlada predlaga, da delovna telesa vlade in vlada gradivo obravnavajo po
skrajšanem postopku, ker je sprejetje Uredbe pogoj za izboljšanja sistema in učinkovitejšega
izvajanja kohezijske politike, obenem pa Slovenija z njo izpolnjuje zahteve revizije sistema
izvajanja kohezijske politike.
S predlagano uredbo se uvajajo spremembe, ki bodo zagotovile izboljšanje sistema izvajanja
kohezijske politike in upoštevanje predlogov, ki so bili podani v procesu revizije sistema. Z
uredbo se bolj sistematično ureja izvajanje postopkov kohezijske politike, kar izboljšuje
preglednost in jasnost pravil. Uredba uvaja poenostavitve, ki bodo prispevale k
učinkovitejšemu izvajanju kohezijske politike, saj poenostavlja postopke potrjevanja
instrumentov, ne ureja pa več postopkov, ki so že urejeni v drugih predpisih, ter hkrati uvaja
možnosti za bolj fleksibilno ureditev razmerij med udeleženci pri izvajanju kohezijske
politike. Ključne naloge organa opravljanja ter posredniških teles so sedaj opredeljene na
jasen, sistematičen in enovit način (Vir: Vlada RS)
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INFORMACIJA O STANJU NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI
Vlada RS se je seznanila z informacijo o stanju na področju odpadkov, divjih odlagališč in
ukrepov za izboljšanje učinkovitosti sistema ravnanja z odpadki ter krepitev preventivnega
ravnanja.
Za učinkovito soočenje s problemom nezakonitega odlaganja odpadkov je potrebno dobro
poznati dejavnike za takšno ravnanje storilcev. Splošno uveljavljeno stališče je, da so
najmočnejši dejavnik nezakonitega odlaganja odpadkov prav obstoječa divja odlagališča, ki
nudijo »priročen izgovor«, da to počnejo tudi drugi. Pogosto nelegalno odlagajo gradbene
odpadkih izvajalce različnih gradbenih posegov, ki se z nezakonitim odlaganjem želijo
izogniti plačilu zakonitega odstranjevanja odpadkov. Med dejavnike štejemo tudi neznanje
in nevednost posameznikov glede posledic, ki jih nezakonito odlaganje lahko povzroči v
okolju.
Ravnanje s komunalnim odpadki sodi v izvirno pristojnost občin, kar je določeno tako v
Zakonu o gospodarskih javnih službah in Zakonu o lokalnih skupnostih kot tudi v Zakonu o
varstvu okolja. Zato je posledično tudi nadzor ravnanja nad tovrstnimi odpadki v
pristojnosti nadzornih organov občin. To potrjujejo tudi njihovi odloki v katerih je med
drugim določena obveznost evidentiranja in saniranja divjih odlagališč odpadkov. Za
primere nepravilnega ravnanja z odpadki kot je nepravilno odlaganje v okolju, je v predpisih
s področja nadzora inšpekcije za okolje in naravo določena globa v višini od 1.200 do 4.100
evrov za fizično osebo in 3.500 do 10.000 evrov za pravno osebo. Pri odločanju o višini globe
iz prejšnjega odstavka se upošteva teža prekrška in njegove posledice za okolje.
Globe v zvezi z nepravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki pa določajo predpisi
lokalnih skupnosti, ki ne sodijo v pristojnost nadzora inšpektorjev za okolje.
Ker izhajamo iz dejstva, da je področje ravnanja z odpadki izvorna pristojnost občin, lahko
vlada svojo vlogo odigra predvsem v vlogi katalizatorja izmenjave dobrih praks in
uveljavljanja pozitivne zakonodaje. To je tudi izhodišče za pripravo preliminarnega načrta
ukrepov odstranjevanja dejavnikov spodbujanja nezakonitega odlaganja odpadkov.
Dolžnost povzročitelja odpadkov je ravnati po pravilih ravnanja z odpadki, ki so potrebni za
preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje. (Vir:
Vlada RS)
UMIK PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Vlada RS je sprejela sklep, po katerem predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da z
dnevnega reda 16. seje Državnega zbora, ki se bo pričela v ponedeljek 19. 4. 2010, umakne
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obravnavo predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti, EPA: 945-V, katerega prva obravnava
je predvidena pod 10. točko dnevnega reda seje in ga preloži na junijsko sejo Državnega
zbora.
Predlog ZZDej-1 je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 00725-1/2010/16 z dne 04.03.2010
posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem. Prvo obravnavo predloga
ZZDej-1 je Državni zbor uvrstil na 16. sejo, ki se bo pričela v ponedeljek 19. 4. 2010. Po
sprejemu predloga ZZDej-1 na Vladi Republike Slovenije se je izkazalo, da bo potrebno
predlog zakona v določenih delih spremeniti. Nove rešitve zaradi kratkega roka še niso
pripravljene, bi pa bile ob predstavitvi predloga zakona v okviru prve obravnave nujne za
celovito predstavitev predloga zakona.
NOVIČKE DRUGIH
EVROMEDITERANSKO PARTNERSTVO O VODAH
Od 12. do 14. aprila 2010 je v Barceloni potekala 4. ministrska konferenca Evromediteranskega partnerstva o vodah. Slovensko delegacijo je vodil minister za okolje in
prostor dr. Roko Žarnić. Udeležba Republike Slovenije je ključnega pomena za doseganje
ciljev in prioritet naše države na Jadranu in Sredozemlju. V mednarodnem prostoru
predstavlja Republika Slovenija zanesljivega in strokovnega sogovornika pri reševanju
izzivov upravljanja voda in rabe morskih in obalnih virov na nacionalni, podregionalni in
regionalni ravni. V okviru konference je potekala tudi »odprta tehnična delavnica« z
naslovom »Voda v sredozemskih državah; težave in rešitve«, na kateri se bo razpravljalo o
izkušnjah in pričakovanjih glede izvajanja predlagane strategije. Slovenska delegacija je
podprla sprejem Strategije za vode v Sredozemlju, saj odraža dolgoletna slovenska
prizadevanja in cilje v Sredozemlju, vključno z Jadranom. Delegacija Republike Slovenije je
na konferenci izpostavila, da je potrebno okrepiti regionalno sodelovanje z doslednim
izvajanjem subregionalnega, integralnega in ekosistemskaga pristopa, pri čemer je treba pri
izvajanju strategije upoštevati medsektorsko sodelovanje in subregionalne. (vir: MOP, AJ)
2011 BO IDRIJA ALPSKO MESTO LETA
Občina Idrija bo leta 2011 kot drugo mesto v Sloveniji prevzela naziv Alpsko mesto leta, kar
je posebna čast in potrditev pravilnosti usmeritve mesta in občine v trajnostni razvoj, s
poudarkom na ohranjanju občutljivega ravnovesja med naravo in človekovo dejavnostjo v
alpskem prostoru. Pridobitev naziva, ki ga podeljuje mednarodna žirija predstavnikov
Delovne skupnosti alpskih mest, Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) in
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organizacije Pro Vita Alpina, pomeni mednarodno priznanje skupnosti držav na območju
Alp, od Nemčije, Švice, Francije, Avstrije, Italije do Slovenije, da Idrijo kot alpsko mesto
odlikujeta zavzetost in prizadevanje za uresničevanje temeljev Alpske konvencije. Na
prevzem naziva Alpsko mesto leta 2011 se mesto in občina že temeljito pripravljata. Prvi iz
niza dogodkov še pred prevzemom naziva je bila mednarodna delavnica s predstavitvijo
programa dogodkov Alpskega mesta leta 2011. (vir: MOP, AJ)
ŽENSKO PODJETNIŠTVO – INOVACIJE NA OBČINSKI RAVNI
Projekti namenjeni ženskemu podjetništvu na evropski ravni ostajajo na nivoju
nesistematičnih pristopov kljub interesom Evropske Unije. Razvijajoče se strategije občin za
podporo ženskega podjetništva so pomembnejše kot kadarkoli prej saj sedanja gospodarska
kriza ogroža zmožnost razvoja ženskega podjetništva. Prakse in strategije občin igrajo vlogo
pri spremembi situacije. Prvič, ženske razvijajo podjetja v sektorjih, ki dela mesto privlačno
za bivanje in delo: nega, trgovina na drobno, gostinstvo in izobraževanje. So tudi pomemben
del ekonomije sodobnih mest, kot na primer storitve, ki pomagajo pri usklajevanju
družinskega in poklicnega življenja. Drugič, podpora ženskemu podjetništvu je dokazano
uspešen način za vključevanje žensk iz ogroženih območij. Devet mest v projektu WEED je
razvilo projekte v svojih mestih za spodbujanje ženskega podjetništva. V Celju se nekateri
ukrepi, ki jih podpira Mestna občina osredotočajo na dostop do kakovostnega poslovno
usmerjenega mentorstva. Več o tem... (vir: URBACT NOVICE)
POSREDOVALNICA PROSTOVOLJSKEGA DELA
Na

spletni

strani

www.hisa.sadezidruzbe.org

je

začela

delovati

Posredovalnica

prostovoljskega dela. Gre za spletni servis, ki omogoča posameznikom lažjo izbiro
prostovoljskega dela na konkretnem področju; organizacijam pa nudi možnost vnosa potreb
oz. iskanja prostovoljcev. S Posredovalnico prostovoljskega dela želijo omogočiti lažje,
hitrejše in učinkovitejše iskanje dela in prostovoljcev. Medtem, ko lahko na spletni strani
Hiše Sadeži družbe poiščete delo na področju Prekmurja, je na spletni strani
www.prostovoljstvo.org vzpostavljena posredovalnica za celotno Slovenijo. Hiša Sadeži
družbe je prvi primer vzpostavitve medgeneracijskega centra v Sloveniji, ki bo vključeval
različne aktivnosti in različne skupine v pomurski regiji. Hiša se nahaja v samem centru
Murske Sobote, v neposredni bližini šol in Društva upokojencev Murska Sobota,
Zdravstvenega doma, parka in knjižnice ter je zato dostopna velikemu številu ljudi. (vir:
Hišne novice)
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MEDNARODNI FESTIVAL CVETJA V BOHINJU
Na mednarodni dan biotske raznovrstnosti 22. maja 2010 bo v Bohinju slavnostno odprtje 4.
mednarodnega festivala alpskega cvetja, ki bo tudi glavni dogodek ob obeležitvi
mednarodnega leta biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Festival se vključuje v vsebine
predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji in mednarodnega leta biotske raznovrstnosti. Za
prebivalce in obiskovalce Bohinja bodo v času festivala od 22. maja do 5. junija 2010
organizirane številne zanimive aktivnosti (delavnice, vodeni izleti, koncerti, razstave,
predavanja) v Bohinju in info središču Triglavska roža na Bledu. Pomembna naloga festivala
je tudi promocija sonaravnega razvoja in naravi prijaznega turizma, saj sta ohranjena narava
in kulturna dediščina Bohinja, Triglavskega narodnega parka in vse Slovenije ključni za
sonaravni
gospodarski
razvoj.
Program
festivala
je
objavljen
na
http:
www.bohinj.si/alpskocvetje. Več o mednarodnem letu biotske raznovrstnosti:
www.biotskaraznovrstnost.si. (vir: MOP, AJ)
NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
ITALIJANSKA ORGANIZACIJA IŠČE PROJEKTNE PARTNERJE
Italijanska organizacija InformaGiovani-IG iz Palema, Italija išče projektne partnerje za
projekt v okviru Akcije 4: Aktivno evropsko spominjanje. Več informacij je na voljo na
spletni strani foruma za iskanje partnerjev http://partners.mojforum.si/.
NOVA RAZLIČICA PRIROČNIKA
Izvajalska agencija (EACEA) je na svoji spletni strani objavila novo različico priročnika za
izpolnjevanje e-prijavnice. Nova različica ne vsebuje večjih sprememb, vendar prijaviteljem
na prihodnje razpisne roke svetujemo, da odslej uporabljajo novo - tretjo - različico
priročnika. Povezava
EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA 2011 IMA LOGOTIP
V okviru natečaja, ki ga je razpisal Direktorat Evropske komisije za izobraževanje in
kulturo sta bila izbrana logotip in slogan za Evropsko leto prostovoljstva 2011. Zmagovalca
ter ožji izbor si lahko ogledate na spletni strani
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http://www.eyv2011.eu/PublicImageVoting.asp.

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

TRETJI POZIV PROGRAMA SREDNJA EVROPA
Predmet poziva: krepitev teritorialne kohezije, promocija integracije ter spodbujanje
konkurenčnosti tega dela Evrope. Poziv predvideva 5 tipov projektov, in sicer:
- Skupne strategije in razvoj akcijskih načrtov.
- Razvoj mednarodnih orodij.
- Vzpostavitev skupnega upravljanja.
- Priprava investicij.
- Pilotske izvedbe.
Ob ustrezni utemeljitvi je možno prijaviti tudi drugačne projekte.
Upravičenci: nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, zbornice, mala in srednje velika
podjetja, razvojne agencije, raziskovalni instituti, interesne skupine, mednarodne
organizacije, univerze, centri odličnosti, poslovni inkubatorji, izobraževalni centri, socialni
partnerji.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, potovanja in
nastanitve, sestanki in dogodki, stroški promocije, oprema, investicije, drugi stroški, ki bodo
nastali v okviru projekta.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, predvidena velikost projektov
je od 1 do 5 milijonov €.
Trajanje projektov: 30 do 36 mesecev, pod posebnimi pogoji so dovoljeni tudi projekti do 48
mesecev trajanja.
Rok za oddajo: 7. 5. 2010. Več info TUKAJ.
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);
26
Tedenske novice SOS / 12.4.- 16.4.2010
Št. 15

-

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
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.

NOV POZIV 
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.

NAJAVA 
2. JAVNI RAZPIS - OP IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013
bo objavljen predvidoma 16.4.2010.
2. JAVNI RAZPIS - OP SLOVENIJA-MADŽARSKA 2007-2013
bo objavljen predvidoma v mesecu maju 2010.
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MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS EK ZA EKOLOŠKE INOVATIVNE PROJEKTE
Evropska komisija je objavila razpis v višini 35 milijonov evrov za ekološke inovativne
projekte, ki se bodo financirali iz programa za konkurenčnost in inovativnost. Znotraj
razpisa za leto 2010 so na voljo sredstva za nove projekte na področju recikliranja materialov,
trajnostnih gradbenih izdelkov, na področju prehrane in pijače ter okolju prijaznih poslovnih
praks. Posebej so zaželene vloge malih podjetij z okolju prijaznimi izdelki ali storitvami, ki
potrebujejo pomoč za prodor na trge. Razpis se zaključi 9. septembra 2010, za financiranje pa
bo izbranih približno 50 projektov. Projekti bodo izbrani na podlagi njihovega inovativnega
pristopa, potenciala za uveljavitev na trgu in prispevka k evropskim okoljskim politikam,
zlasti v smislu učinkovitosti virov. Po Evropi bo potekalo več nacionalnih informativnih dni,
predvidoma tudi v Sloveniji.
Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete v angleškem jeziku na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm
Informacije

o

razpisih

Evropske

komisije

so

objavljene

na

spletni

strani:

http://ec.europa.eu/slovenija/kaj_mi_eu_ponuja/razpisi/index_sl.htm (vir: EK, AJ)
EU SREDSTVA ZA ENERGETIKO IN VAROVANJE OKOLJA
EU omogoča pridobivanje sredstev na področju trajnostne rabe energije in varovanja okolja
predvsem v okviru programa Intelligent Energy Europe. Na spletni strani
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm je objavljen
razpis za projekte na področju trajnostnega razvoja, učinkovitejše rabe energije, uvajanja
obnovljivih virov energije ipd. Prijavni rok je 24. junij 2010, pogoj za prijavo pa je
sodelovanje najmanj treh pravnih oseb iz treh držav (projektni partnerji).
Predstavitev podprtih projektov:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/project_brochures_en.htm
Več informacij na

spletni strani: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

European Local Energy Assistance - ELENA omogoča sofinanciranje tehnične pomoči pri
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pripravi projektne oziroma investicijske dokumentacije za projekte na področju trajnostne
rabe energije. Instrument je usmerjen predvsem k lokalnim oblastem, ki potrebujejo pomoč
pri izvajanju večjih investicijskih projektov. Več informacij na spletni strani:
http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm (vir: EZD, AJ)
O PRIHODNOSTI SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE V EU
Evropska komisija je začela javno razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike (SKP)
v Evropski uniji. V središču razprave bodo možen prispevek SKP k razvoju strategije
"Evropa 2020" in štiri glavne teme (Zakaj je potrebna skupna evropska kmetijska politika?
Kakšne cilje zastavlja družba kmetijstvu v vsej njegovi raznolikosti? Zakaj je potrebna
reforma SKP in kako bi se ta lahko bolje odzivala na pričakovanja družbe? Kakšni
instrumenti so potrebni za prihodnjo SKP?). V zadnjih letih so bile izvedene pomembne
reforme SKP, zlasti v letu 2003 in med pregledom stanja SKP v letu 2008, da bi sektor
posodobili in ga naredili bolj tržno usmerjenega. Strategija "Evropa 2020" pa odpira novo
perspektivo. Prispevki k javni razpravi in konferenca, na kateri bodo povzetki razprave
predstavljeni, bodo Evropski komisiji pomagali pri pripravi sporočila o prihodnosti SKP po
letu 2013, ki ga načrtuje za konec leta 2010. V razpravi bo do 3. junija 2010 mogoče
sodelovati

prek

spletne

strani:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/debate/index_sl.htm. Več informacij o skupni kmetijski politiki (SKP) v Evropski uniji
lahko

v

angleškem

jeziku

najdete

na:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/index_en.htm . Za dodatna vprašanja se obrnite na kontakte, ki so na voljo na spletni
strani: http://ec.europa.eu/agriculture/contact/index_sl.htm (vir: EK, AJ)
RAZPRAVA O MAKROREGIJAH NA NASLEDNJO RAVEN
Makroregionalne strategije EU opredeljujejo prednostne projekte za skupine regij ali držav,
kot sta Baltsko morje ali Podonavje. Konferenca na visoki ravni, ki jo je v torek v Bruslju
organiziral Odbor regij (OR), je prva priložnost, da se te ločene geografske razprave povežejo
in se nov koncept pregleda kot celota. Po sprejetju strategije EU za regijo Baltskega morja
oktobra 2009 se pričakuje, da bo Evropska komisija do konca tega leta predložila načrt
strategije za Podonavje, kot spodbuja OR. Strategiji sta prva preizkusna primera
makroregionalnega pristopa, katerega namen je opredeliti prednostne naloge za velike
evropske regije na ravni EU in konkretne ukrepe za čezmejno sodelovanje. Cilj je
učinkoviteje usmeriti obstoječe vire, da bi se izboljšala npr. prometna in energetska omrežja
ali ukrepalo proti onesnaževanju, obravnavalo socialni razvoj, imigracijska vprašanja ali
varnostno politiko. Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je povedal:
"Integrirani pristop z usklajevanjem ukrepov na več političnih področjih bo dosegel boljše
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rezultate kot posamezne pobude. Kjer več držav ali skupina regij sklene, da bodo združile
moči za dosego skupnih ciljev, bo to okrepilo tudi kohezijo EU." (vir: Obvestila za javnost
OR, AJ)
STRATEGIJA ZA REGIJO BALTSKEGA MORJA
Na plenarnem zasedanju 14. in 15. aprila je Odbor regij sprejel tudi poročilo o strategiji za
regijo Baltskega morja, ki ga je pripravila Pauliina Haijanen (FI/EPP). V osnutku mnenja
članica izvršilnega odbora mestnega sveta Laitile poziva Komisijo, naj prizna osrednjo vlogo
in sposobnosti regionalnih in lokalnih akterjev pri izvajanju strategije. Po njenem mnenju bi
regionalna in lokalna raven morala imeti ključen položaj pri iskanju in izboru usklajevalnih
organov na ravni prednostnih področij in vodilnih partnerjev za vodilne projekte.
Člani Odbora regij so pokazali svojo politično zavezanost z oblikovanjem medskupin, da bi
omogočili razprave o posebnih makroregionalnih strategijah. S ciljem, da bi se
makroregionalne strategije po vsej Evropi usklajeno razvijale, bo OR celotno razpravo o teh
strategijah prenesel v svojo komisijo za politiko teritorialne kohezije (COTER). Več informacij
o konferenci je na voljo na: www.cor.europa.eu/macroregions. (vir: Obvestila za javnost OR,
AJ)
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