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“Ob občinskem prazniku čestitamo občinam IVANČNA GORICA, MENGEŠ,
VERŽEJ in ZREČE. Iskrene čestitke!”
Sekretariat SOS

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.
Vabilo;
Prijavnica
NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN

24. maj

PON

25. maj

TOR

26. maj

27. maj

28. maj

SRE

•

Dogodek Slovenija 50+

•

Delovna skupina RS za ureditev področja kinologije

•

Posvet: Pravilna zasnova, izvedba in vzdrževanje dimnikov

•

17. seja predsedstva SOS

•

50. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

•

Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano DZ RS

•

Okrogla miza: »Podeželje na preizkušnji«

•

Sestanek za pripravo prostovoljnega večstranskega pobota
medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov

ČET

PET

•

Posvet: »Mladi diplomanti na trgu delovne sile«

•

Vabilo na delavnico Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
MKGP O DIVJADI IN LOVSTSVU POSLALO TUDI URADNA STALIŠČA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je posredovalo tako dolgo pričakovan
dopis s pojasnili glede dogovorjenih rešitev razdelitve koncesijske dajatve iz naslova
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Povzetek ministrstva je dostopen na tem mestu.
Naknadno je ministrstvo posredovalo na pobudo Skupnosti občin Slovenije še dodatna
stališča oziroma pojasnila za primer, ko je na območju občine lovišče s posebnim namenom.
Do pojasnil lahko dostopate tukaj. Predstavnik ministrstva nas je obvestil še, da bodo na
spletni strani MKGP objavljeni informativni vzorci odloka, javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, ki naj bi služili za pomoč občinam pri sprejemanju odlokov in pripravi
javnih razpisov ter kontaktni podatki oseb, ki bodo dajale pojasnila. Prav tako bo
posodobljena preglednica "Delež koncesijske dajatve, ki pripada občinam". Slednje bo na
razpolago: s klikom tukaj. Spremembe še niso vidne, ker jih informatiki še niso aktivirali.
Vidne bodo v kratkem. (jt)
PREDSTAVITEV 3D JAVNIH RAZGRNITEV
Projektna skupina je v sredo, 19. maja v prostorih Gospodarske
zbornice Slovenije pripravila predstavitev projekta 3D javne
razgrnitve z okroglo mizo za občinske zunanje izvajalce na
področju urbanizma, planiranja, projektiranja... Predstavnike različnih podjetij smo seznanili
s projektom 3D javne razgrnitve, s katerim za občine razvijamo spletni portal z vgrajeno
napredno platformo za prikaz realističnega prostora RS. Predstavljal bo centralno bazo vseh
prostorskih razgrnitev – vseh dokumentov v postopku razgrnitev in umeščen 3D model
objekta v realistično okolje RS, ki ga bo mogoče urejati s strani občin. Projektna skupina je
pridobila podatke o orodjih, ki jih ta podjetja uporabljajo pri pripravi prostorskih
dokumentov z namenom čim širšega dostopa do orodja, ki ga razvijamo. Na okrogli mizi je
projektna skupina odgovorila na številna vprašanja v zvezi z nadgradnjo, osveževanjem
podatkov

in

drugimi

procesnimi

podrobnostmi.

Med

udeleženci so bili tudi takšni, ki so se na spletni strani
www.3dprostor.si s projektom že seznanili in rešitev, čeprav je
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še v testni fazi pohvalili in ji pripisali velik potencial razvoja tudi izven področja javnih
razgrnitev. (SK)
ZBIRANJA POOBLASTIL ZA SKUPNO NAROČILO VOLILNIH SKRINJIC

Skupnost občin Slovenije je v pozivu zainteresiranim občinam za sodelovanje pri skupnem
javnem naročilu volilnih skrinjic poslala pooblastilo ter določila rok za posredovanje
originalov pooblastil s strani zainteresiranih občin. SOS je kljub zamudi roka do današnjega
dne še sprejemala pooblastila. Glede na to, da je priprava razpisne dokumentacije za javno
naročilo pri koncu in da je predvideno, da bo razpis objavljen na portalu javnih naročil do
konca tega meseca oziroma najkasneje v začetku junija sporočamo, da je postopek zbiranja
zainteresiranih občin končano. Pri skupnem javnem naročilu bodo torej sodelovale tiste
občine, ki so do današnjega dne na SOS posredovale pooblastila za sodelovanje pri
predmetnem javnem naročilu. (SP)
DELOVNA SKUPINA ZA MLADINSKO POLITIKO

V četrtek, 20. maja se je v Velenju sestala delovna skupina SOS za mladinsko politiko.
Delovna skupina je na pobudo Mladinskega sveta Slovenije obravnavala Resolucijo o
vzpostavljanju boljših pogojev (so)delovanja mladih pri oblikovanju lokalnih skupnosti.
Resolucijo, ki so jo mladinski sveti lokalnih skupnosti sprejeli na 17. redni koordinaciji
mladinskih svetov lokalnih skupnosti, 16. januarja 2010, je na svoji 5. seji obravnaval tudi
Svet Vlade RS za mladino. Dokument je predstavil Kamal Izidor Shaker, predsednik
Mladinskega sveta Slovenije. Resolucija opisuje trenutno stanje na področju sodelovanja
mladinskih svetov lokalnih skupnosti z lokalnimi oblastmi ter poziva k izboljševanju
trenutnega stanja s spremembo zakonskih in drugih predpisov, ki v Sloveniji urejajo
delovanje lokalnih skupnosti. Poziv MSS se nanaša zlasti na pridobitev rednega kanala
komunikacije med MSLS in lokalnimi oblastmi ter na ureditev rednega financiranja MSLS s
strani lokalnih oblasti. Delovna skupina SOS za mladinsko politiko je resolucijo soglasno
podprla in pozvala predsedstvo SOS, da dokument obravnava na prihodnji seji ter se do
njega opredeli. Resolucijo bosta predstavila Tadej Beočanin, član delovne skupine SOS za
mladinsko politiko in predsednik Mladinskega sveta Slovenije Kamal Izidor Shaker. (SK)
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KOMISIJA ZA KULTURO SPREJELA POMEMBNE ODLOČITVE

Komisija za kulturo si je v sredo 19.05.2010 na svojem srečanju zadala pomembne naloge do
konca leta 2010, saj je po obravnavanem dnevnem redu sklenila, da v prihajajočih mesecih
aktivno pristopi k predlogom sprememb Zakona o varstvu kulturne dediščine. K potrebnim
pripravam sprememb bo pristopila tudi v okviru Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.,
Vsebina slednjega je namreč jedro spora že dalj časa, s predstavniki SAZAS-a pa potekajo
razgovori različnih predstavnikom načeloma neuspešno. Poletni meseci bodo tako članicam
in članom komisije potekali delovno, saj so pred nami novi izzivi. (jt)
DELOVNI POSVET

V petek, 21.5.2010 je v Ljubljani potekal delovni posvet z naslovom Najpogostejše napake
in nepravilnosti upravnega poslovanja v občinah. Na samem delovnem posvetu so
predstavniki Inšpektorata za javno upravo predstavili delovanje inšpektorata, Uredbo o
upravnem poslovanju z vidika občin ter predstavili najpogostejše napake in nepravilnosti, ki
se pojavljajo v praksi občinskih uprav. Zanimanje za udeležbo na delovnem posvetu je bilo
veliko, zato so prosta mesta bila oddana do zadnjega. V primeru zainteresiranosti bomo
delovni posvet ponovili, zato nam na metka@skupnostobcin.si posredujte informacijo glede
zainteresiranosti vaše občine. (jt)
NOVIČKE DRUGIH
OBČINA

TOLMIN

POSREDOVALA

PREDLOG

DOGODKOV

ZA

IZDAJO

PRILOŽNOSTNIH KOVANCEV 2013

Občina Tolmin je na pobudo Skupnosti občin Slovenije, da se posreduje predloge dogodkov,
ki bi bili primerni za izdajo priložnostnih kovancev, predlagala izdajo priložnostnega
kovanca v počastitev 300-letnice velikega tolminskega punta. Za upor, ki je zajel Tolminsko,
Goriško in nekaj Kranjske, je značilno, da je upor bil uperjen proti oblasti in ne proti
fevdalcu. Upor, katerega je zatrla najemniška vojska, se je začel pod vodstvom Ivana
Gradnika z množičnim pohodom v Gorico.
PROJEKT CARSO - KRAS

Občina Sežana se je kot vodilni partner (skupaj še s 16 partnerji) prijavila na javni razpis za
strateške projekte v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 s
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projektom CARSO – KRAS, ki je na razpisu bil izbran. Projekt nosi naslov »Trajnostno
upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija« in spada v okviru programa pod
Prednostno nalogo 1: »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«. Predstavitev
projekta bo v torek, 25 Maja na sedežu občine Sežana v veliki sejni dvorani. Udeležbo lahko
potrdite na el. naslov: nina.ukmar@sezana.si oz. na tel.: 00386 5 7310135 ali SMS na 00386 31
738343.
NAČRT UPRAVLJANJA VODA IN LOKALNE SKUPNOSTI

Ministrstvo za okolje je in prostor je v torek, 18. maja 2010, predstavilo osnutek Načrta
upravljanja voda za obdobje 2009-2015 županjam in županom ter drugim predstavnikom
slovenskih občin in strokovnjakom lokalnih skupnosti. Sporočilo za javnost si lahko
preberete tukaj.
SOS SVETUJE
SOS PODAL POJASNILO GLEDE KILOMETRINE

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
(dalje Uredba) določa, da je davčno priznana višina izplačila kilometrine 0,37 evra na
kilometer. Če delodajalec izplača nad to vrednostjo, je za zaposlenca razlika boniteta, ki se
obračuna pri mesečni plači. Višina povračila stroškov za prevoz na delo oziroma za prevoz
na službenem potovanju z lastnim vozilom - t.i. kilometrina, je za javni sektor določena z
Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
"Davčno priznana kilometrina" je le višina kilometrine, ki se delavcu ne šteje v osnovo iz
dohodkov iz delovnega razmerja - najvišji znesek, ki pa lahko velja za tiste, ki neposredno
uporabljajo uredbo, ker za njih ne velja nobena kolektivna pogodba ali pa se njihova
kolektivna pogodba sklicuje na višino iz uredbe. (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
O PREDLOGU SPREMEMB ZLS

V četrtek, 3.6.2010 bo Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj DZ RS v okviru
druge obravnave obravnaval Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
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lokalni samoupravi. Predlog zakona so med drugim obravnavale vse tri sekcije občin
Skupnosti občin Slovenije, sekretariat SOS pa je na ministrstvo, vlado in državni zbor,
naslovil njihova stališča. Mnenje Skupnosti občin Slovenije je odboru priloženo. (jt)
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Skupnost občin Slovenije je v okviru delovanja Delovne skupine za kmetijstvo in Delovne
skupine za zaščito in reševanje obravnavala predlog Zakona spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med drugim smo predlagali, da
izobraževanje in usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
organizira Uprava RS za zaščito in reševanje in ne lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti so v
primeru vsakoletnih naravnih nesreč že tako obremenjene z dodatnim delom, brez ustrezne
finančne vrednote, prav tako pa je prevladalo stališče, da naj predavanja izvajajo in
organizirajo strokovnjaki tega področja. (jt)
EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE ODHODKOV LAS V OBČINSKIH PRORAČUNIH

S strani Ministrstva za finance smo prejeli stališče in odgovor na več poslanih pobud
Skupnosti občin Slovenije glede evidentiranja odhodkov za LAS v občinskih proračunih.
Skladno s smernicami in priporočili za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007‐2013, morajo imeti Lokalne akcijske skupine (LAS) pravno
organizacijsko obliko in delovati neprofitno. Zato je odgovor Ministrstva v zvezi z
evidentiranjem sredstev za izvajanje projektov LAS, bil v skladu z našimi pričakovanji.
Vendar pa je SOS izrazila nestrinjanje z evidentiranjem sredstev za vodenje in upravljanje,
saj se bi naj sredstva za upravljanje in vodenje pristopa LEADER, ne glede na upravljavca
LAS, evidentiralo kot sredstva za opravljeno storitev na kontih skupine 402 Izdatki za blago in
storitve. V tem primeru gre za nerazumevanje vsebine pristopa LEADER in vloge občin v
LAS s strani Ministrstva za finance. Občine so eden od partnerjev LAS, torej niso naročnik
storitev, ki jih izvajajo LAS. Tudi sredstva, ki jih občine dajejo LAS, se štejejo kot lastna in ne
javna, ko se ugotavlja višina sofinanciranja LAS iz javnih sredstev. V skladu z zakonodajo s
področja javnih financ so sredstva občin, ki jih dajejo LAS javna sredstva. Obe trditvi sta si v
nasprotju, vendar ni v naši moči, da bi spreminjali evropske uredbe, ki so nad našimi
zakoni. Tisti, ki pripravlja predloge za evidentiranje sredstev za financiranje LAS mora to
upoštevati. Po ekonomski klasifikaciji konto 402 izdatki za blago in storitve vključuje vsa
plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država
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pridobiva na trgu. Občine pri LAS ne naročajo storitve, ampak le v delu sofinancirajo
njihovo delovanje, zato smo mnenja, da gre tudi v tem primeru za tekoče transferje. Mnenje
naših predstavnikov je, da bi v tem primeru bil najbolj primeren konto 413001 Sredstva za
celostni razvoj podeželja in obnovo vasi, saj ta konto najbolj odraža vsebino, ki jo izvajajo
LAS, oziroma da bi tudi v primeru evidentiranja sredstev za financiranje delovanja in
upravljanja LAS, lahko uporabljali konte za tekoče ali investicijske odhodke oz. tekoče
transferje ali investicijske transferje.
SOS je Ministrstvo tudi opozorilo na nerešeno vprašanje pravno organizacijskih oblik
Lokalnih akcijskih skupin, in sicer kako pravno formalno rešiti vprašanje v primerih, ko je
LAS organiziran kot društvo. Odgovor Ministrstva pričakujemo v kratkem.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
24.5. / DELOVNA SKUPINA DS RS ZA UREDITEV PODROČJA KINOLOGIJE

V okviru Državnega Sveta RS deluje delovna skupina za pripravo celovite in sistematične
ureditve zakonodaje s področja kinologije v Sloveniji, v kateri sodelujejo predstavniki
Kinološke zveze Slovenije, VURS-a in Veterinarske zbornice. Vabilo k udeležbi je prejela
tudi Skupnost občin Slovenije, katere predstavnik se bo seje udeležil z aktivnim
sodelovanjem.(jt)
25.05. / 17. SEJA PREDSEDSTVA SOS IN SESTANEK PREDSEDSTVA SEKCIJE
OBČIN

Naslednja seja Predsedstva SOS bo potekala v torek, 25.05.2010 v prostorih Golf
Arboretuma, Volčji potok 43g, 1235 Radomlje, s pričetkom ob 10.00 uri.
Neposredno pred sejo predsedstva SOS, ob 9.00 uri, bo potekal sestanek predsedstva Sekcije
občin.
Vabilo in dnevni red 17. seje predsedstva SOS.

Vabilo in dnevni red sestanka predsedstva Sekcije občin, v kateri so sedeži upravnih enot.
Vabilo in dnevni red sestanka predsedstva Sekcije ostalih občin.
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26.5. / ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN PREHRANO DZ RS

V sredo, 26.5.2010 je sklican Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora.
Na dnevnem redu srečanja je uresničevanje ukrepov v zvezi s problematiko izvajanja
programa LEADER ter uresničevanje sklepov v zvezi s koncesijskimi dajatvami za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Pobudo za rešitev problematik iz obeh navedenih
naslovov je odboru posredovala Skupnost občin Slovenije. Odbora za kmetijstvo se bo
udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije ter podal poročilo o rešenih in nerešenih
zadevah s predstavniki ministrstva. (jt)
02.06. / PONAVLJAMO DELOVNI POSVET: "VSE O LOKALNIH VOLITVAH"

Skupnost občin Slovenije zaradi velikega povpraševanja ponavlja seminar z naslovom: "VSE
O LOKALNIH VOLITVAH". Seminar bo v sredo, 02.06.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v
Kongresni dvorani Epicenter, v hotelu Epicenter, Kozarje 10, 6230 Postojna. Delovni posvet
je

namenjen

predstavnicam

in

predstavnikom

občin

(županjam/županom,

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

Prijavnica.

02.06 / SREČANJE DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE

Srečanje delovne skupine za notranje revidiranje Skupnosti občin Slovenije bo v sredo,
2.6.2010 ob 10 uri v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.
Vabilo.
03.06.2010 / PROSTORSKO PLANIRANJE MED SISTEMSKO UREDITVIJO IN
PRAKSO

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo
(Katedra za prostorsko planiranje) ter Inštitutom za politike prostora vabi na delovni posvet:
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»PROSTORSKO PLANIRANJE MED SISTEMSKO UREDITVIJO IN PRAKSO«, ki bo v
četrtek, dne 03.06.2010, s pričetkom ob 09.00 uri, v prostorih Austria Trend hotela (dvorana
Kronos), Dunajska 154, Ljubljana.
Prostorsko planiranje v navezavi s sprejemanjem občinskih prostorskih načrtov je eden
večjih oziroma temeljnih problemov s katerim se že nekaj časa srečuje večina slovenskih
občin.
Več o vsebini posveta si preberite v vabilu.

Prijavnica.

04.06. / 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.
10.06. / LETNO SREČANJE PREDSEDNIKOV V NESSEBAR-U

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

Srečanja se bo udeležil predsednik SOS Franc Kangler in generalna sekretarka SOS Jasmina
Vidmar.
16.06. / SKUPŠČINA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

Naslednja skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala 16.6.2010 v Zrečah, s pričetkom
ob 10.00 uri. Skupščine se bo udeležila ministrica za javno upravo, Irma Pavlinič Krebs, ki bo
predstavila vladno politiko, izhodno strategijo in vplive na javni sektor-občine.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
24.05. / VABILO NA RAZSTAVO SLOVENIJA 50+, MULTIMEDIJSKO PREDAVANJE
IN OKROGLO MIZO

Posredujemo vam vabilo na odprtje in voden ogled potujoče razstave SLOVENIJA, 50+, ki
bo v ponedeljek 24. maja 2010 ob 17.00 v Mercator centru Murska Sobota, Plese 1, katero
organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. V nadaljevanju, bo ob 18i
uri, v konferenčni sobi Hotela Diana (Slovenska ulica 52, Murska Sobota), sledilo
Multimedijsko predavanje »Neprijetna resnica« in okrogla miza »Potencial obnovljivih
energetskih virov in učinkovite rabe energije v Pomurju«. Udeležba na obeh dogodkih je
brezplačna. Dodatne informacije in zelo zaželene potrditve udeležbe: lahko posredujete na:
Karmen Kogoj Ogris, karmen@umanotera.org, 01 4397100, www.slovenija50plus.si.
Vabilo.
24.05.

/

ODPOVED

DOGODKA:

VSESLOVENSKO

SREČANJE

ŽUPANOV

IN

PREDSTAVNIKOV REGIONALNIH TER OBMOČNIH RAZVOJNIH AGENCIJ

V ponedeljek, 24. maja 2010 naj bi potekalo "Vseslovensko srečanje županov in
predstavnikov regionalnih ter območnih razvojnih agencij", v Kongresnem centru na Brdu
pri Kranju. Zaradi nepredvidenih in neodložljivih obveznosti ministra dr. Henrika Gjerkeša
je dogodek odpovedan. Novi termin vam bomo sporočili v kratkem
Vabilo in program delovnega srečanja.
25.05 / POSVET: PRAVILNA ZASNOVA, IZVEDBA IN VZDRŽEVANJE DIMNIKOV

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Zbornica
gradbeništva in industrije gradbenega materiala, organizirata in vabita na posvet"Pravilna
zasnova, izvedba in vzdrževanje dimnikov", ki bo v torek 25. maja 2010 od 9.00 do 12.00, v
prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana (1. nad., dvorana B).
Kotizacija, ki jo je potrebno nakazati do 21.5.2010, znaša 72,00 EUR, člani GZS imajo 25%
popust. Cena zajema udeležbo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
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Dodatne
informacije
dejan.papez@gzs.si.

lahko

dobite

Prijavnica.

telefonsko

(01/5898219)

Program.

ali

elektronsko

Članek.

26.05. / 50. SEJA KOMISIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI
RAZVOJ

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sklicuje 50. sejo, ki bo v sredo, 26. maja
2010, ob 14. uri v sobi 209/II, Ljubljana, Šubičeva 4. Na dnevnem redu bo ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, predlog zakona o Triglavskem narodnem parku
(ZTNP-1) - druga obravnava, EPA 806-V ter Potrditev zapisnika 49. Seje komisije.
Morebitno odsotnost sporočite sekretarki komisije Meti Štembal na telefon 01 478 9807 ali
041 735 081 oz. po elektronski pošti: meta.stembal@ds-rs.si.
Predlog zakona o TNP.

Mnenje ZPS DZ.

Stališče koalicije nevladnih organizacij za

ohranitev TNP.

Pripombe Alpe Adria Green.

Zapisnik.

26.05. / OKROGLA MIZA »PODEŽELJE NA PREIZKUŠNJI«

Univerza v Ljubljani, natančneje Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, vabi ob upokojitvi
izr. prof. dr. Antona Prosena na okroglo mizo z naslovom »Podeželje na preizkušnji«, na
kateri bodo osvetliti aktualno problematiko urejanja in razvoja slovenskega podeželja. Ob tej
priložnosti bodo objavili tudi jubilejni znanstveni zbornik z 31 prispevki, ki se navezujejo na
problematiko in razvoj podeželskega prostora. Okrogla miza bo v sredo, 26. maja 2010 ob 17.
Uri v veliki dvorani Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, Ižanska cesta 12. Okroglo
mizo bodo z uvodnimi prispevki odprli: Dr. Pavel Gantar, Dr. Davorin Gazvoda, Dr. Božena
Lipej, Dr. Marija Markeš ter Dr. Dušan Plut.
Prijava na okroglo mizo je možna do 14.05.2010 na naslov alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si, saj
je število mest omejeno.
27.05.

/

VABILO

VEČSTRANSKEGA

NA

SESTANEK

POBOTA

ZA

PRIPRAVO

MEDSEBOJNIH

OBVEZNOSTI

SUBJEKTOV

11
Tedenske novice SOS / 17.5 - 21.5.2010
Št. 19

PROSTOVOLJNEGA
POSLOVNIH

Posredujemo vam vabilo AJPES na sestanek za pripravo prostovoljnega večstranskega
pobota medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov v državi, ki bo v četrtek, 27.5.2010 ob
9.00 uri v prostorih centrale AJPES (Tržaška 16, 1000 Ljubljana, velika sejna dvorana, 5.
nadstropje).
Vabilo na sestanek.

Zgibanka e-pobot.

27.05 / MLADI DIPLOMANTI NA TRGU DELOVNE SILE

Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor in EURES Slovenija vabita na posvet Mladi
diplomanti na trgu delovne sile, ki bo dne 27. 5. 2010, v Veliki dvorani Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, s pričetkom ob 9.30 uri. Vljudno vas prosimo, da zaradi omejenega števila
mest svojo udeležbo na brezplačnem posvetu potrdite do 24.5.2010 na elektronski naslov:
mirica.zver@ess.gov.si
V priponkah vam posredujemo vabilo s programom posveta in prijavnico.
28.05. / VABILO NA DELAVNICO MINISTRSTVA ZA

DELO, DRUŽINO IN

SOCIALNE ZADEVE

28. maja 2010, od 8. do 16. ure, v prostorih B2, Tržaška cesta 42, v Ljubljani, bo potekala prva
delavnica, ki jo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve organizira v okviru
programa usposabljanja organizacij za pridobivanje evropskih sredstev iz programa
Skupnosti PROGRESS 2007-2013. Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijavite se lahko
preko elektronskega naslova irena.stupar@pro-eco.si ali anja.oven@pro-eco.si ali preko
telefona 01 565 45 67. Hkrati vas še obveščamo, da sta načrtovani še dve delavnici, in sicer
17. junija 2010 v Novem mestu ter 16. septembra 2010 v Celju.
Program delavnice si lahko ogledate tukaj.
30.05. / KONFERENCA - "PROTI KLIMATSKIM SPREMEMBAM TUDI S POMOČJO
SATELITOV"

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z mednarodno
organizacijo Eurisy organizira konferenco z naslovom »Local and regional authorities
mitigating and adapting to climate change using satellite services« (Proti klimatskim
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spremembam tudi s pomočjo satelitov), ki bo potekala 30.5.2010-1.6.2010, v Ljubljani.
Satelitsko opazovanje podnebnega stanja lahko odločno zmanjša delež napačnih opozoril ter
omogoči ocene stanja po naravnih nesrečah. Otvoritvena govornika na konferenci bosta
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič in minister pristojen za
področje okolja, prof. dr. Roko Žarnić. Predavanje bo organizirano v angleškem jeziku.
Več o programu in možnostih za prijavo.
08.06. / VABILO NA KONFERENCO OVE IN URE

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

Prijave

prav

tako

sprejemamo

na

spletni

strani

www.energije.si.

Program dogodka.
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
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)
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83. SEJA VLADE, 20.5.2010
PLAČILNE STORITVE ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike.
S predlogom tega zakona se ureja opravljanje plačilnih storitev za neposredne in posredne
uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, register
proračunskih uporabnikov, vrste računov proračunskih uporabnikov, način vodenja
računov in opravljanja plačilnih storitev za proračunske uporabnike, druge naloge in
posebne zahteve, povezane z evidentiranjem in izvajanjem javnofinančnih tokov, ter naloge
in organizacija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki te naloge opravlja (Vir: Vlada
RS)
ZAKON O JAVNI AGENCIJI ZA JAVNO NAROČANJE

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o Javni agenciji za javno naročanje, ki določa
vzpostavitev javne agencije.
Ob ukinitvi Urada za javna naročila 2004 so bile nekatere naloge z Zakonom o prenosu
nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (Ur.l. RS, št. 2/2004) prenesene na Ministrstvo
za finance, nekatere pa so bile opuščene. Vsak izmed neposrednih proračunskih
uporabnikov (naročnikov) oddaja naročila samostojno, z izjemo nekaterih skupnih naročil in
naročil po pooblastilu, ki jih izvaja pretežno Ministrstvo za javno upravo. Namen
vzpostavitve Javne agencije za javno naročanje je bolj učinkovito, gospodarno in
transparentno javno naročanje ter centralizacija javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti
za objavo v Uradnem listu Evropske unije. Cilji vzpostavitve javne agencije so med drugim
tudi:
•
•

odpreti trg javnih naročil širšemu krogu potencialnih ponudnikov s ciljem
doseganja večje kakovosti za isti denar (value for money);
omogočiti cenejše blago in storitve (ter dolgoročno tudi gradnje) za potrebe
delovanja države in drugih javnih subjektov;
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•
•

zagotoviti celovito informatizacijo procesov javnega naročanja in poenostaviti
postopke za naročnike;
vzpostaviti podporo javnim naročnikom pri oddaji naročil, kjer predvsem
manjši naročniki sami nimajo dovolj prakse in niso dovolj usposobljeni na
področju postopkov oddaj javnih naročil;

vzpostaviti strokovno okolje s prenosom dobrih praks doma in iz tujine ter omogočiti
naročnikom dostop do vzorčnih razpisnih dokumentacij, ki morajo odražati aktualno stanje
na trgu. (Vir: Vlada RS)
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Državnemu
zboru predlaga sklic izredne seje za obravnavo predloga omenjenega zakona.
Državni zbor je na 17. redni seji 18.5.2010 obravnaval predlog Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije, h katerem je sprejel pet amandmajev. Trije od petih amandmajev,
in sicer amandma k 14., 45. in 46. členu so tako rekoč redakcijske narave in so namenjeni
krajšanju besedila oz. boljši razumljivosti teh členov. Amandmaja k 9. in 27. členu sta
vsebinske narave. Z amandmajem k 9. členu je bil dodan odstavek, s katerim je omogočen
nemoten postopek imenovanja Komisije za preprečevanje korupcije tudi v primeru, da
kateri izmed predlagateljev članov izbirne komisije člana ne imenuje. S sprejetim
amandmajem k 27. členu se ureja nezdružljivost za primere, ko poklicni funkcionar hkrati
opravlja več pomembnih in vplivnih funkcij oz. dejavnosti. Ob tem se postavlja vprašanje ali
jih lahko opravlja objektivno na način, da v okviru vsake funkcije oz. dejavnosti lahko
zasleduje samo interese organa, kjer opravlja funkcijo, ali pa pri tem tehta tudi interese
drugega organa, v katerem je angažiran in obratno. Še posebej je omenjena dilema
relevantna v primerih, ko poklicni funkcionar opravlja funkcijo v organu, ki regulira
dejavnost, odloča o politikah in programih ter tudi o porabi javnih sredstev. in je hkrati
angažiran v subjektu, ki politike in programe izvaja. (Vir: Vlada RS)
RAZVOJ PODEŽELJA

Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013.
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Uredba določa spremembe in dopolnitve, ki se pretežno nanašajo na usklajevanje s
spremembami Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), ki jih je potrdila
Komisija EU decembra lansko leto in predstavlja pravno podlago za izvajanje ukrepov za
dodeljevanje sredstev iz naslova izvajanja 1., 3. in 4. osi PRP. Prvi javni razpisi bodo na
podlagi te uredbe objavljeni predvidoma v dveh tednih od njene uveljavitve.
Uredba vključuje vsebinske in finančne predloge 3. spremembe PRP, novo opredelitev
začetka upravičenosti stroškov za ukrepe 1. osi, pravno podlago za vnos prijavnega obrazca
v elektronski sistem, izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015 in uvaja zaprte javne razpise za posamezne ukrepe. (Vir: Vlada RS)
JAVNI RAZPISI
RAZPISA ZA SUBVENCIONIRANJE ENERGETSKE IZRABE LESNE BIOMASE

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo 21.05.2010, v Uradnem listu RS, št. 40/10,
objavilo prenovljena razpisa za subvencioniranje energetske izrabe lesne biomase, in sicer:
1. DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO (DOLB 2) Subvencije, v okviru
Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011
in 2012, bodo na voljo za izvedbo projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB)
in mikro sistemov DOLB v Sloveniji.
2. INDIVIDUALNI SISTEMI OGREVANJA NA LESNO BIOMASO (KNLB 2) V okviru
Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti
2010 in 2011, bo izvedeno subvencioniranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno
biomaso, t.j. kotlovskih naprav na lesno biomaso v Sloveniji.

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:
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-

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
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.
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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).
Upravičenci: neprofitne pravne osebe (regionalne in lokalne oblasti, skladi, zavodi, agencije,
raziskovalne in razvojne ustanove, nevladne organizacije, gospodarske, kmetijske, obrtne
zbornice…), pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofiten status (društva,
regionalne agencije, zasebni zavodi, turistična društva…). Programsko območje zajema
naslednje regije:
• v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osr ednjeslovenska (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.
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JAVNI

RAZPIS

ZA

SOFINANCIRANJE

OPERACIJ

PRENOVE

IN

OBNOVE,

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

PROGRAMA

KREPITVE

REGIONALNIH

RAZVOJNIH

POTENCIALOV

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

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

Evropski parlament je dal zeleno luč predlogu Evropske komisije, ki omogoča, da se
evropska sredstva za regionalni razvoj uporabijo za izboljšanje stanovanjskih razmer
marginaliziranih skupnosti. Ta ukrep, o katerem so se predhodno sporazumele države
članice, bo zlasti dobrodošel za romsko populacijo, ki po ocenah zajema okoli 10–
12 milijonov oseb v Evropi ter pogosto živi v skrajnem pomanjkanju in ločeno od ostale
populacije. Zakonodaja o strukturnih skladih je prvotno zelo omejevala ukrepe na
stanovanjskem področju, saj je bilo do njih upravičenih dvanajst novih držav članic EU,
omejeni pa so bili na obnovo obstoječih večstanovanjskih bivalnih prostorov na urbanih
območjih. Romska populacija pa večinoma živi ločeno na podeželju in v enodružinskih
bivališčih. Novo sprejeti ukrepi bodo razširili uporabo Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) na ukrepe na stanovanjskem področju za marginalizirane skupnosti v vseh
državah članicah. Ta sprememba je izrecno, vendar ne izključno, namenjena romski
populaciji. Zajema nadomestitev obstoječih hiš ter izgradnjo novih, tako na podeželju kot na
urbanih območjih. Sredstva ESRR bodo lahko pridobili le projekti, ki jih izvajajo nacionalni
organi, in ne projekti zasebnega lastništva. Več informacij:http://ec.europa.eu/roma . (Vir:
obvestila za javnost EU, JV)
DIGITALNA AGENDA

Izvajanje ambiciozne evropske digitalne agende, ki jo je predstavila Evropska komisija, naj
bi močno prispevalo h gospodarski rasti EU, koristi digitalne dobe pa naj bi uživala celotna
družba. V zadnjih petnajstih letih so bile za polovico rasti produktivnosti v Evropi zaslužne
informacijske in komunikacijske tehnologije (glej IP/10/571), ta trend pa se bo verjetno še
okrepil. Agenda določa sedem prednostnih področij ukrepanja: vzpostavitev enotnega
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digitalnega trga, izboljšanje interoperabilnosti, povečanje zaupanja v internet in okrepitev
internetne varnosti, občutno povečanje hitrosti spletnega dostopa, povečanje naložb v
raziskave in razvoj, širjenje digitalne pismenosti, znanj in vključevanja ter uporaba
informacijskih in komunikacijskih tehnologij za odziv na družbene izzive, kot so podnebne
spremembe in staranje prebivalstva. Agenda naj bi na primer prispevala k poenostavitvi
elektronskega plačevanja in izdajanja računov ter močno spodbudila uporabo telemedicine
in energetsko učinkovitih tehnologij razsvetljave. Komisija v digitalni agendi predlaga 100
nadaljnjih ukrepov (od tega 31 zakonodajnih) na naštetih področjih. Digitalna agenda je
prva od sedmih najvidnejših pobud v okviru strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno
in vključujočo rast (glej IP/10/225). (Obvestila za javnost EU, JV)
Z NOVO STRATEGIJO KOMISIJE DO BOLJŠE UPORABE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Evropska komisija je predstavila ukrepe za izboljšanje ravnanja z biološkimi odpadki v EU
ter izkoristek pomembnih okoljskih in gospodarskih prednosti. Odpadki biološko
razgradljivega vrta ter kuhinjski in živilski odpadki predstavljajo 88 milijonov ton
komunalnih odpadkov letno in imajo velike možne vplive na okolje. Kot obnovljiv vir
energije in reciklirani materiali pa imajo tudi pomembne prednosti. Glavna okoljska grožnja,
ki jo povzročajo biološki odpadki, je proizvodnja metana, močnega toplogrednega plina, ki
je 25 krat močnejši od ogljikovega dioksida. Če bi se povečal obseg biološkega ravnanja z
odpadki, bi bila najbolj vidna in pomembna prednost zmanjšane emisije toplogrednih
plinov, ki so za leto 2020 ocenjene na okoli 10 milijonov ton ekvivalenta CO2. Države članice
imajo zelo različne nacionalne politike za ravnanje z biološkimi odpadki, od skromnih
ukrepov v nekaterih državah članicah do velikopoteznih politik v drugih. Okoljske in
gospodarske prednosti različnih metod ravnanja z biološkimi odpadki so odvisne od
lokalnih razmer, npr. gostote prebivalstva, podnebja in infrastrukture. Kompostiranje in
anaerobna presnova omogočata najbolj obetavne okoljske in gospodarske možnosti za
biološke odpadke, ki jih ne moremo preprečiti. Vendar je pomemben predpogoj dobra
kakovost vnosa v te postopke. V večini primerov se to najlaže doseže z ločenim zbiranjem
bioloških odpadkov. Visoko učinkoviti sistemi, ki temeljijo na ločevanju različnih tokov
bioloških odpadkov, že obstajajo v Avstriji, Nemčiji, Luksemburgu, na Švedskem, v Belgiji,
na Nizozemskem, v Kataloniji v Španiji in nekaterih območjih v Italiji. Sporočilo o bioloških
odpadkih
je
na
voljo
na
naslednji
spletni
strani:
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm. (Obvestila za javnost EU, JV)

21
Tedenske novice SOS / 17.5 - 21.5.2010
Št. 19

SUŠE IN POMANJKANJE VODE

Evropska komisija je objavila poročilo o napredku držav članic glede reševanja problemov v
zvezi s pomanjkanjem vode in sušami. Ne glede na to, da je leta 2009 v državah južne
Evrope padlo več padavin kot v prejšnjih letih, so še vedno potrebna prizadevanja za
ustavitev in spreobrnitev prekomernega izkoriščanja že tako omejenih virov vode v Evropi.
Učinkovita politika določanja cen vode, učinkovita raba vode in ukrepi varčevanja z vodo so
nujno potrebni, da bi se v Evropi lahko zagotovilo dovolj kakovostne vode za izpolnitev
potreb porabnikov ter za uspešno spopadanje s spreminjajočim se podnebjem. Razmerje
med potrebo po vodi in njeno razpoložljivostjo je na številnih območjih v Evropi doseglo
kritično točko. Trenutno največji izziv predstavljajo težave s pomanjkanjem vode in sušami,
podnebne spremembe pa bodo bržkone problem še poglobile. Ta težava pa ni omejena na
sredozemske države. Češka namreč poroča o območjih s pogostim pomanjkanjem vode,
Francija in Belgija pa o prekomerno izkoriščanih vodonosnikih. Poročilo potrjuje, da mora
gospodarjenje z vodami temeljiti na hierarhiji možnih rešitev problemov z vodo, pri čemer
mora biti upravljanje povpraševanja po vodi prednostna naloga. Možnosti za oskrbo z vodo
se bodo določale šele takrat, ko se izčrpajo vse možnosti za prihranek vode. Popolno
poročilo
je
na
voljo
na
spletni
strani:
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009. (Obvestila za javnost
EU, JV)
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