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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE BO ZAINTERESIRANE OBVEŠČALA TUDI P O
TWITTERJU IN PO FACEBOOKU

Skupnost občin Slovenije bo zainteresirane odslej obveščala tudi preko profila na
Facebooku in Twitterju. V kolikor želite dnevna obvestila o našem delu, v kolikor
želite prejemati obvestila o dogodkih, ki jih prirejamo, nas dodajte kot prijatelja oz.
kot spremljevalca. Tako boste imeli ažurne informacije in ne boste spregledali več
nobenega posveta oziroma spremembe zakonodaje. (mm)
ODPOVED

DOGODKA

»NOTRANJA

ORGANIZACIJA

IN

SISTEMIZACIJA

DELOVNIH MEST V UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI«

Sporočamo vam, da bo seminar SOS »Notranja organizacija in sistemizacija delovnih
mest v upravah lokalnih skupnosti«, ki je bil napovedan za 15.9.2010 v Ljubljani,
prestavljen na novembrski čas. Natančen termin in čas vam bomo sporočili kasneje. (jt)
INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM 2010

Skupnost občin Slovenije je že organizirala seminarje na temo lokalnih volitev, tokrat pa smo
vas povabili na izobraževalni seminar, ki se je osredotočil na informacijsko podporo
lokalnim volitvam. Da bi se uporabnikom čim bolj približali, smo seminar organizirali v
dveh krajih, tretja ponovitev pa bo sledila v Ljubljani, 14.9.2010. Na obeh je bila
predstavljena ista vsebina, predavatelji pa so odgovorili na mnoga konkretna vprašanja, ki
so se pojavila v občinah ob pripravah na lokalne volitve.
Na tem mestu vam ponujamo tudi zbir informacij iz izobraževanja:
Aplikacija za vnos podatkov.
Splošne informacije.
Navodila – kandid. postopek.
Navodila - rezultati.
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POSKUSNI IZRAČUN VREDNOTENJA NEPREMIČNIN – IZOBRAŽEVANJE OBČIN

V skladu s posredovanim dopisom GU RS z dne 05.08.2010 in po dogovoru z Geodetsko
upravo RS, vam s SOS posredujemo dokončen datum, čas in lokacijo prevzema materialov
za razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin na krajevno običajen način (prvi
odstavek 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, Ur.l. št. 50/2006), ter
kratkega izobraževanja z razporedom občin po posameznih lokacijah. Ker boste na
izobraževanju prejeli gradivo za razgrnitev vas prosimo, da dosledno upoštevate
razpored.
RAZPORED OBČIN

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa, da se vse lastnike nepremičnin
seznani z modeli vrednotenja nepremičnin, ki so bili uporabljeni pri poskusnem izračunu
vrednosti nepremičnin. Seznanitev se v skladu z določili zakona izvede tako, da se modeli
množičnega vrednotenja za 45 dni javno razgrnejo po občinah na krajevno običajen način.
Gradivo za razgrnitev je pripravila Geodetska uprava RS in ga bodo občine lahko
prevzele na izobraževanju.
Na izobraževanje se ni potrebno prijaviti, vendar na GIS naprošajo, da se zaradi prostorske
stiske izobraževanja udeleži samo po ena oseba iz vsake občine, oz. največ dve, v primeru,
da gre za večjo občino z več sodelavci na dotičnem področju. Za dodatne informacije se
lahko obrnete na naslov isg@gis.si ali pokličete 01/200 29 00. (bh)
V DZ RS O ZAKONU O RDEČEM KRIŽU

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije se je udeležila sestanka Odbora za obrambo DZ RS,
na katerem je odbor obravnaval tudi predlog o spremembah in dopolnitvah zakona o
rdečem križu in predstavila stališča SOS. Skupnost je opozorila na ponovno večanje
obveznosti občin brez ustreznega finančnega pokritja s strani države, prav tako pa tudi na
sporno umeščanje financiranja Rdečega križa kot humanitarne organizacije, pa četudi z
javnimi pooblastili. Opozorili smo, da se zavedamo pomena in vrednosti dela Rdečega križa
in, da sicer razumemo tudi potrebo po reševanju financiranja mreže področnih enot RK,
vendar ne na račun lokalnih skupnosti. Ministrica za obrambo, dr. Ljubica Jelušič je
povedala, da predlog, ki ga je predstavilo ministrstvo omogoča dogovor občin in območnih
enot in ne prisile in, da se bodo vodstva občin pač dogovarjala o nalogah, ki naj bi jih za
občine te izvršile. Odbor je podprl predlagano rešitev. (JV)
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PREDSTAVITEV PREDLOGA ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH

V sredo, 1. septembra, se je predstavnica SOS sestala s predstavniki Službe Vlade RS za
podnebne spremembe na delovnem srečanju, kjer so se med drugim dogovorili za skupno
izvedbo predstavitve predloga zakona o podnebnih spremembah, ki v veliki meri zadeva
prav lokalne skupnosti. Predviden termin dogodka je 21. september 2010 med 9.00 in 13.00
uro v Ljubljani. Na dogodku bodo po uvodni seznanitvi s predlogom zakona, ki ga bo
predstavil direktor Službe, g. Jernej Stritih, prikazane tudi s podnebnimi spremembami
povezane dobre prakse iz občin. Tako bi želeli občinam predstaviti prednosti, ki jih
prinašajo energetsko knjigovodstvo, uporaba lesne biomase, trajnostna mobilnost, kako in
zakaj si občina izračuna ogljični odtis in druge projekte. V okviru dogodka, na katerega
bomo povabili tudi medije, bo veliko priložnosti za izmenjavo mnenj in razpravo o rešitvah
v predlogu zakona, kot tudi za vprašanja o priložnostih in omejitvah, ki so ali bodo
posledica podnebnih sprememb. Vabila bodo občine prejele v prihodnjem tednu. (sk)
PROJEKT 3D JAVNE RAZGRNITVE SE PREDSTAVLJA OBČINAM

Skupnost občin Slovenje je 7. Septembra izvedla

že 3. predstavitev projekta 3D javne

razgrnitve in sicer v Mariboru. Udeleženke in udeleženci so z zanimanjem spremljali
podrobno predstavitev projekta, ki je sestavljeno iz dveh glavnih orodij, spletnega portala za
objavo prostorskih aktov in tri dimenzionalnega prikazovalnika le-teh. Orodji bodo vse
občine dobile v brezplačno uporabo, s predstavitvami pa predstavnice in predstavnike občin
seznanjamo z možnostmi, ki jih orodja nudijo in kako jih bodo uporabljale. 14. Septembra se
predstavitve projekta lahko udeležite v Dobrovniku. Na spletni strani www.3dprostor.si se
lahko tudi sami predhodno seznanite s projektom. (sk)
POSREDOVANE PRIPOMBE NA ZOPVPJN IN ZAKONU O ZEMLJIŠKI KNJIGI

V tem tednu je SOS posredovala Ministrstvu za finance pripombe občin članic na predlog
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v Državni zbor RS pa pripombe
na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi. O nadaljnjem
razvoju vas bomo sprotno obveščali.
MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O UMEŠČANJU PROSTORSKIH UREDITEV
DRŽAVNEGA POMENA V PROSTOR
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6.9.2010 je SOS posredovala pripombe občin na Predlog zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor. Med tem je Odbor za okolje in prostor (v nadaljnjem
besedilu: Odbor) na 22. seji 8. 9. 2010 obravnaval Predlog zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor. Kljub temu, da se SOS in na sami seji tudi
Predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije so s podporo Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete – Oddelka za
krajinsko arhitekturo, Filozofske fakultete – Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani,
Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društva krajinskih arhitektov
Slovenije, Zveze geodetov Slovenije, Inštituta za politike prostora in Zavoda za prostorsko
kulturo Trajekt na seji Odbora predstavili njihovo skupno stališče, da bi sprejem zakona
pomenil še en korak k razpadu sistema celovitega urejanja prostora. Zato predlagajo, da se
pristopi k celoviti prenovi obstoječega pravnega okvira urejanja prostora, kar je bil tudi eden
od sklepov posveta Državnega sveta "Čas je za spremembe v urejanju prostora", ki je bil
organiziral v februarju 2010, je odbor predlog sprejel z določenimi amandmaji. Več o tem
TUKAJ.
SPREMEMBE

PRAVILNIKA

RAZPOREDITEV

SREDSTEV

O

POGOJIH,

FUNDACIJE

MERILIH
ZA

IN

POSTOPKU

FINANCIRANJE

ZA

ŠPORTNIH

ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

SOS je na DZ RS naslovila stališče občin k spremembam Pravilnika o pogojih, merilih in
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji.
Ker sprememba pravilnika za občine pomeni manj možnosti za pridobivanje sredstev za
izgradnjo športne infrastrukture in zato dodatne pritiske na občinske proračune, za izvajanje
športne dejavnosti pa dolgoročno pomeni slabšanje infrastrukture, kar ne more biti v
pravem interesu tudi ne športnih klubov in športnikov. Na podlagi navedenega smo
nasprotovali predlagani najnižji meji namenjeni za gradnjo športnih objektov in predlagali,
da najnižja meja ostane vsaj v višini 40%. (jt)
K

SPREMEMBI

PRAVILNIKA

O

ŠOLSKEM

KOLEDARJU

V

SREDNJIH

IN

OSNOVNIH ŠOLAH

Ministrstvo za šolstvo in šport je spremenilo Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
(UL RS, št. 45/2010) in Pravilnik o šolskem koledarju v osnovnih šolah (sprejeta sprememba
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posredovana Uradnemu listu). V obeh pravilnikih je ministrstvo določilo, da zimske
počitnice po vsej Sloveniji trajajo en teden in se začnejo tretji ponedeljek v februarju. Prej
razdeljene zimske počitnice je ministrstvo združilo na en sam teden, s tem pa občinam na
področju turizma, kot ene propulzivnih slovenskih dejavnosti povzročilo posredno
nezanemarljivo finančno škodo.
Številne občine v Sloveniji se v veliki meri preživljajo prav od turizma. S tem ko ministrstvo
združuje zimske počitnice na obdobje enega tedna, povzroča lokalnim okoljem izjemno
gospodarsko škodo, saj predstavlja zimski turizem velik del gospodarskega mozaika. Po
prvih ocenah izpad dohodka v samo enem, s strani ministrstva ukinjenem tednu zimskih
počitnic, presega 2 milijona evrov po občinah, kar je predvsem v času gospodarske krize
nesprejemljivo. Predsednika vlade smo vljudno pozvali k odgovornemu ravnanju ter k
proučitvi stališč, saj se zraven vedno novih obveznosti občinam zdaj še s posameznimi
zakonskimi in podzakonskimi predpisi ukinjajo možnosti posrednega ustvarjanja
pozitivne gospodarske rasti. (jt)
K UREDBI O UKREPIH 1.,3. IN 4. OSI RAZVOJA PODEŽELJA

V skladu z napotilom ministrstva za finance, se LAS predpiše organizacijska oblika tako da
se določi, da so LAS organizirane v pogodbeno pravni organizacijski obliki. Za drugače
organizirane LAS velja, da se morajo ustrezno preoblikovati ter na MKGP do 28.2.2011
predložiti ustrezno dopolnjeno osebno izkaznico LAS in sklenjeno pogodbo med partnerji
LAS.
Ker v nekaterih LAS nastopajo občine tudi kot ustanoviteljice, se vprašanje reorganizacija
nanaša tudi nanje. Rok, ki smo ga predlagali v okviru medresorskega obravnavanja Uredbe
o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, 1.1.2010 do 31.3.2010, smo predlagali na
podlagi dejstva, da so v letošnjem letu razpisane lokalne volitve. Zaradi slednjih določenih
aktivnosti v še obstoječem mandatu ne bo možno izvesti, nekatere bodo izvedene z velikim
zamikom, spet druge bodo znatno otežene. Potrebne aktivnosti zahtevajo usklajevanja z
vodstvom občine. Da bi se aktivnosti izvedle še pred letošnjimi lokalnimi volitvami,
praktično ni izvedljivo. Ob upoštevanju dejstva, da bo sestava novega občinskega sveta in
nastop novega mandata posameznim županom realiziran predvidoma nekje decembra
letošnjega leta, je rok, ki ga predlagamo edino razumen, in rok v sklopu katerega je mogoče
6
Tedenske novice SOS / 6.9 – 10.9.2010
Št. 30

pričakovati realizacijo potrebnih aktivnosti v skladu z napotili tako ministrstva za finance,
kot tudi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK

PRAVILNIKA

O

OCENJEVANJU

IN

OBVEŠČANJU

JAVNOSTI

O

KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na spletni strani MOP smo zasledili objavo Osnutka pravilnika o ocenjevanju in obveščanju
javnosti o kakovosti zunanjega zraka.
- Osnutek pravilnika.
- Priloga.
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 7.oktobra 2010 na e-naslov:
sasa.kek@skupnostobcin.si.
PROMETNA ZAKONODAJA V DZ RS

Državni zbor je dne 31. 8. v obravnavo prejel prometno zakonodajo. Predlogi zakonov bodo
obravnavani na Odboru za promet, kamor še lahko posredujemo vaše pripombe in
predloge.
Vljudno vas prosimo, da še enkrat pregledate predloge zakonov in jih posredujete v
najkrajšem možnem času na naslov: miha.mohor@skupnostobcin.si.
Predloge zakonov lahko najdete na spodnjih povezavah:
1.

Zakon o pravilih cestnega prometa-prva obravnava

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=1&o=20&unid=PZ%7C62254FE128F87BCCC12577910024BCED
2.

Zakon o voznikih:

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=1&o=20&unid=PZ|43D4A04B75A5746AC1257791002DF7CE
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3. Zakon o motornih vozilih:
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=1&o=20&unid=PZ|F9F7715A968F4CA8C1257791003A3652
4.

Zakon o cestah

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=1&o=10&unid=PZ|D41DABE3DE885FACC12577910020C6B1
PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2007-2013

Posredujemo vam Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Vsebina slednje se nanaša na izvajanje programa Leader, zato vas
vljudno pozivamo k posredovanju stališč, pripomb in predlogov na naslov
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Predlog uredbe.
Predloge in mnenja še zbiramo za:
PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2008-2011

Obveščamo vas, da je v Državno zborski proceduri predlog Nacionalnega programa za
kulturo 2008-2011. Celotno besedilo predloga se nahaja TUKAJ.
Vljudno vas prosimo, da nam morebitna stališča, pripombe in predloge posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG
ZARADI

UREDBE

O

ODLAGANJA

OKOLJSKI

DAJATVI

ODPADKOV

NA

ZA

ONESNAŽEVANJE

ODLAGALIŠČIH

JE

V

OKOLJA
VLADNI

PROCEDURI

V vladni proceduri je Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih. Glede na to, da gre za predpis, ki določa višino
okoljske dajatve, ki v primeru odlaganja na odlagališčih namenjenih za izvajanje obvezne
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občinske javne službe, pripada občinam, vas prosimo, da si na spodnji povezavi pogledate
predlog uredbe z vsemi prilogami.
Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih.
Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete čim prej.
PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH.

V javni razpravi je Predlog zakona o negospodarskih javnih službah.
Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG

STRATEGIJE

IZOBRAŽEVANJA,

USPOSABLJANJA

IN

IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010-2015

V medresorskem usklajevanju je Predlog strategije izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010-2015.
Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG

ZAKONA

O

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

O

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

V javni razpravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih.
Vljudno vas prosimo, da so do vsebine danega predloga opredelite do 1.10.2010, vaše
pripombe in stališča pa posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN
POSTOPKU ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS

Posredujemo vam Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pogojih, merilih in
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij.
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Ker je predlog pravilnika v obravnavi v Državnem zboru, vas vljudno prosimo, če se do
vsebine slednjega opredelite na jasmina@skupnostobcin.si.
OSNUTKI UREDB IN PRAVILNIK NA STRANEH MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo slednje novosti:
- Osnutek Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo
- Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njihovo izvajanje
- Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
Vaše pripombe nam prosim
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

posredujte

ločeno

do

14.

9.

2010

na

naslov

PREDLOG ZAKONA O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU RS

V delu Vlade RS je predlog Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije prva obravnava:
- Novo gradivo/1
- Novo gradivo/2
- Pripombe ministrstev
V kolikor imate kakšne pripombe in predloge vas vabimo, da nam jih posredujete na
info@skupnostobcin.si.
PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH
VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

V delu Vlade RS je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju:
- Predlog uredbe
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Morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete na info@skupnostobcin.si.
IZHODIŠČA RS ZA RAZPRAVO O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI EU PO 2013

V delu Vlade RS je Novo gradivo št. 1 - Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski
politiki EU po 2013.
Pripombe in predloge nam posredujte na info@skupnostobcin.si.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
14.9. / INFORMACIJSKA PODPORA LV 2010

Vabimo vas na ponovitev izobraževalnega seminarja uporaba informacijske rešitve za
podporo LOKALNIM VOLITVAM 2010, ki bo v torek, 14. septembra 2010 ob10. uri, v
konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.
Prijavnica.
14.9. / 3D JAVNE RAZGRNITVE V DOBROVNIKU

Vabimo vas na 4. predstavitev projekta 3D javne razgrnitve. Orodje, ki ga s projektom
razvijamo za uporabo v občinah bomo podrobno predstavili skupaj z zunanjimi izvajalci ter
odgovorili na vaša vprašanja in se odzvali na vaše morebitne predloge.
4. predstavitev 3D javnih razgrnitev bo potekala v torek, 14. septembra, v Dobrovniku ob
10.30 uri. Prosimo vas, da udeležbo potrdite s prijavnico.
Vabilo in Prijavnica.
14.9. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE NPVCP

Delovna skupina nacionalnega programa za varnost v cestnem prometu se bo sestala v
torek, 14.9.2010, v prostorih občine Komenda, s pričetkom ob 13.00 uri.
15.9. / RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJE ZA KULTURO
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V sredo, 15.9.2010 s pričetkom ob 14.00 uri, bo potekal sestanek pri ministrici Majdi Širca.
Na srečanju se bodo predstavili predlogi ukrepov, ki jih je pripravila delovna skupina za
posodobitev delovanja javnih zavodov na področju kulture, ter o predlogu Zakona o
negospodarskih javnih službah, ki ga je v javno razpravo poslalo Ministrstvo za javno
upravo.
Namen sestanka je izmenjava mnenj o navedenih predlogih.
Vljudno vas prosim, da potrdite svojo udeležbo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Več
informacij:
Predlog reformnih ukrepov
Zakon o negospodarskih javnih službah - nov
ZNJS - odziv MK
Vabilo na sestanek
15.9. / POSVET VODIJ OBČINSKIH REDARSTEV

Posvet vodij občinskih redarstev bo potekal v sredo, 15.9.2010 od 8.30 do 15.00 ure v veliki
predavalnici Policijske akademije v Tacnu. Udeležba na posvetu bo veljala kot obdobno
usposabljanje.
Vabilo.
21.9.

/

POSVET

IN

PREDSTAVITEV

PREDLOGA

ZAKONA

O

PODNEBNIH

SPREMEMBAH

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne spremembe vabi na
srečanje o podnebnih spremembah, v okviru katerega bo potekala predstavitev predloga
Zakona o podnebnih spremembah, ki v veliki meri zadeva prav lokalne skupnosti. Na
dogodku bodo po uvodni seznanitvi s predlogom zakona, ki ga bo predstavil direktor
Službe, g. Jernej Stritih, prikazane tudi s podnebnimi spremembami povezane dobre prakse
iz občin. Tako želimo občinam predstaviti prednosti, ki jih prinašajo energetsko
knjigovodstvo, uporaba lesne biomase, trajnostna mobilnost, kako in zakaj si občina
izračuna ogljični odtis in druge projekte. V okviru dogodka, na katerega bomo povabili tudi
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medije, bo veliko priložnosti za izmenjavo mnenj in razpravo o rešitvah v predlogu zakona,
kot tudi za vprašanja o priložnostih in omejitvah, ki so ali bodo posledica podnebnih
sprememb.
Posvet bo potekal 21. Septembra 2010, ob 10.00 uri v Avstrija Trend hotelu na Dunajski
154 v Ljubljani.
Predviden program:
09.30 -10.00

Prihod in registracija udeležencev

10.00 – 10.30
Predstavitev predloga zakona o podnebnih spremembah s poudarki na
obveznostih in priložnostih za lokalne skupnosti, Dr. Jernej Stritih, direktor SVPS
10.30 – 11.30
Primeri dobrih praks (karte podnebne ogroženosti, Ogljični odtis občine,
Poplava v Železnikih, kaj smo se naučili)
11.30 – 12.00

Odmor

12.00 – 12.45
Primeri dobrih praks iz občin (Trajnostna mobilnost; Izkoriščanje lesne
biomase v Šentrupertu; Energetsko knjigovodstvo v MO Velenje)
12.45 – 13.30

Razprava z moderatorjem

Udeležba je brezplačna, prijave pa so obvezne. Dogodek bo trajal predvidoma do 13.30 ure.
PRIJAVNICA.

VABILO.

28.9 / POSVET SOS: PRIPRAVE NA KONSTITUTIVNO SEJO IN PRIČETEK DELA
OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČIN V NOVEM MANDATU

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na delovni posvet z naslovom "PRIPRAVE NA
KONSTITUTIVNO SEJO IN PRIČETEK DELA OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH
ORGANOV OBČIN V NOVEM MANDATU".
Delovni posvet je namenjen županom/županjam in zaposlenim v občinskih upravah, ki
boste pripravljali konstitutivno sejo občinskega sveta in sodelovali pri organizaciji dela
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občinskega sveta v novem mandatu (direktorji občinskih uprav, sekretarji delovnih teles,
….).
Na delovnem posvetu bo za kvalitetno predavanje poskrbela Neža Vodušek, sekretarka
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Delovni posvet bo organiziran v dveh terminih, in sicer:
V torek, 28.9.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v hotelu Epicenter v Postojni, Kozarje 10.
VABILO.

PRIJAVNICA.

29.9. / 18. SEJA PREDSEDSTVA SOS

Sporočamo vam, da bo zadnja - 18. seja Predsedstva SOS, potekala dne 29.09.2010 v
Mariboru. Prosimo, da si vzamete čas in se zadnje seje predsedstva v tem mandatu
zanesljivo udeležite, saj nam boste le tako omogočili, da se vam za vaš trud in prispevek tudi
osebno zahvalimo.
Natančen kraj in termin seje vam bosta skupaj z vabilom sporočena naknadno.
5.10. / POSVET: PRIPRAVE NA KONSTITUTIVNO SEJO IN PRIČETEK DELA OS IN
DRUGIH ORGANOV OBČIN V NOVEM MANDATU

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na delovni posvet z naslovom "PRIPRAVE NA
KONSTITUTIVNO SEJO IN PRIČETEK DELA OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH
ORGANOV OBČIN V NOVEM MANDATU".
Delovni posvet je namenjen županom/županjam in zaposlenim v občinskih upravah, ki
boste pripravljali konstitutivno sejo občinskega sveta in sodelovali pri organizaciji dela
občinskega sveta v novem mandatu (direktorji občinskih uprav, sekretarji delovnih teles,
….).
Na delovnem posvetu bo za kvalitetno predavanje poskrbela Neža Vodušek, sekretarka
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
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Delovni posvet bo organiziran v torek, 5.10.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Štajerske gospodarske zbornice (predavalnica v kletnih prostorih; možnost parkiranja:
garažna hiša City, Kolosej, parkirna mesta na Lentu).
VABILO.

PRIJAVNICA.

97. SEJA VLADE, 09.09.2010
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Vlada RS je sprejela predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-2). Predlog nove pokojninske zakonodaje prilagaja obstoječi sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja zaostrenim demografskim, gospodarskim in javnofinančnim
okoliščinam.
Predlog nove pokojninske zakonodaje izhaja iz dveh temeljnih ciljev:
•

Zagotoviti dostojne pokojnine

•

Zagotoviti finančno vzdržnost pokojninskega sistema

Potrebno se je zavedati, da bi v primeru ohranitve obstoječega pokojninskega sistema, zaradi
njegove finančne nevzdržnosti v prihodnjih letih neogibno prišlo do zmanjševanja obsega
pravic zavarovancev, kar je z vidika socialne države nesprejemljivo, in do povečevanja
prispevkov delodajalcev, kar bi negativno vplivalo na konkurenčnost slovenskega
gospodarstva. Predlagane spremembe nove pokojninske zakonodaje so tako nujne z vidika
zaustavitve padanja pokojnin upokojencev in zagotovitve pokojnin tudi prihodnjim
generacijam.
Ključne spremembe predloga novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
na področju obveznega pokojninskega zavarovanja so:
•

Postopen dvig upokojitvene starosti za moške in ženske na 65 let starosti in 15 let
zavarovalne dobe do leta 2021 oz. 2026, za pol leta na leto, z izhodiščem v pogojih, ki
bi za upokojitev po obstoječem pokojninskem sistemu veljali v letu 2011. Skladno s
povečevanjem upokojitvene starosti se bodo postopno dvigovali tudi minimalni
pogoji za upokojitev do leta 2014 oz. 2016, ko se bo predčasno (z malusi) mogoče
upokojiti pri 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe za moške in 38 za ženske.
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•

Tisti, ki so z delom pričeli zgodaj se bodo lahko upokojevali pod blažjimi pogoji, in
sicer moški pri 60 let starosti in 43 let pokojninske dobe brez dokupa in ženske pri 58
let starosti in 41 let pokojninske dobe brez dokupa. Tudi v tem primeru je
predvideno ustrezno prehodno obdobje, ki se bo za moške zaključilo leta 2014 za
ženske pa leta 2016, z izhodiščem v pogojih, ki bi za upokojitev po obstoječem
pokojninskem sistemu veljali v letu 2011.

•

Predlog uvaja prenovljen institut delne upokojitve, ki bo zavarovancem omogočal
postopen prehod v pokoj oziroma podaljševanje delovne aktivnosti sorazmerno z
njihovimi zmožnostmi. Tiste, ki se bodo odločili za delno upokojitev se bo skušalo z
dodatnim denarnim bonusom v obliki 5 % odmerjene predčasne oz. starostne
pokojnine dodatno motivirati za ostajanje v zaposlitvi, in sicer do dopolnitve 65 let
starosti. Kar pomeni, da bodo prejemali kar tri dohodke: del plače, delno pokojnino
in del predčasne oz. starostne pokojnine.

•

ZPIZ-2 uvaja bonus za tiste, ki ostanejo v zaposlitvi po dopolnjenih pogojih za
predčasno upokojitev. Vsako leto po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do
predčasne pokojnine bodo tako zaposleni ob plači upravičeni še do 20 % predčasne
ali starostne pokojnine. Hkrati pa se jim bo z vsakim letom, ko bodo ostali v
zaposlitvi, povečeval tudi odmerni odstotek za pokojnino. Na drugi strani pa se
določajo malusi za predčasno upokojevanje na 0,3 % na mesec pred dopolnjenim
pogojem starosti za starostno upokojitev. Malusi za ženske se bodo uveljavljali
postopoma. Za delodajalce, ki bodo zaposlovali delavce po izpolnitvi pogojev za
predčasno upokojitev se bodo prispevki v prehodnem obdobju znižali za 50 % nato
pa za 30%.

•

Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo postopoma do leta 2026 povečevalo iz
obstoječih 18 na končnih 34 let, eno leto na leto. Pokojnine pa se, zaradi hkratne
ukinitve usklajevanja novih pokojnin s pokojninami že upokojenih in uveljavitvijo
odmernega odstotka v višini 80 %, ne bodo znižale. (Vir: Vlada RS)

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA WWW.OIKOS.SI
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AKTUALNI RAZPISI 
ECO-INNOVATION – POZIV 2010

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

JAVNI

RAZPIS

V

OKVIRU

OPERATIVNEGA

PROGRAMA

SLOVENIJA-

MADŽARSKA 2007-2013

Predmet poziva:
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k
splošnemu cilju programa: umestitev čezmejnega področja na evropski zemljevid kot
kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in delo.
Upravičenci:
1. Na splošno biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
• regionalni in lokalni javni organi;
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•

•
•
•

•

osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali
občina, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in
kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani
kot neprofitne pravne osebe;
pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe,
kjer imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.

Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja;
2. Stroški zunanjih izvajalcev;
3. Investicijski stroški;
4. Administrativni stroški.
Višina sofinanciranja:
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje
Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85 % javnih sredstev. Vsaj 15 % se mora zagotoviti
iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora vsak partner
zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja, z izjemo tistih madžarskih organizacij, ki so
financirane iz državnega proračuna.
Trajanje projektov: do 36 mesecev.
Rok za oddajo: 30.09.2010 do 15:30 TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN
PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
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potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE
PODEŽELJA

Predmet javnega razpisa:
• nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),
• muzeji na prostem,
• ekomuzeji,
• prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,
• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.
Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
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podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS

ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

EVROPSKEGA SKLADA

ZA

REGIONALNI RAZVOJ – ESRR, 2. RAZVOJNA PRIORITETA: GOSPODARSKORAZVOJNA

INFRASTRUKTURA,

INFORMACIJSKA

DRUŽBA,

PREDNOSTNA

PROJEKT

GRADNJA,

USMERITEV:
UPRAVLJANJE

2.2.
IN

VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ V LOKALNI SKUPNOSTI

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji:
Na javni razpis ministrstva se lahko prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni
partner) je soinvestitorja (zasebnega partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo,
upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
20
Tedenske novice SOS / 6.9 – 10.9.2010
Št. 30

Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja:
Ministrstvo bo sofinanciralo največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju
belih lis lokalne skupnosti. Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev
državnega proračuna za kohezijsko politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v
lokalni skupnosti, bodo s sklepom zavrnjeni.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev slovenske
udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta:
Vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene najkasneje do 31.12.2012,
ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo:
14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure. Več info
TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA
SLOVENIJA-AVSTRIJA 2007
−2013

– 2. ROK

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
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2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove, …
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ
NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI«
RAZVOJNE

PRIORITETE

»RAZVOJ

REGIJ«

OPERATIVNEGA

PROGRAMA

KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 2007-2013 ZA OBDOBJE
2010-2012

Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo,
določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo
javnega poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
• so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;
• so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
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Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.

NAPOVED OBJAVE RAZPISOV 
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI

Napoved: V septembru 2010 bo predvidoma za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, objavljen
nov javni razpis, na katerega bodo lahko kandidirale tudi občine, ki se nahajajo znotraj 10
kilometrskega pasu ob meji z Republiko Hrvaško.
Predvidena objava razpisa TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH IN STRATEŠKIH PROJEKTOV
PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA - ITALIJA 2007-2013

Napoved: V oktobru 2010 bo predvidoma objavljen nov čezmejni javni razpis OP IPA SI-IT,
na katerega se bodo lahko prijavile tudi občine na slovenski in italijanski strani meje.
Predvidena objava razpisa TUKAJ.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
13.9. / OKROGLA MIZA O ZASEBNEM VAROVANJU

Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega
varovanja vabi v ponedeljek 13. 09. 2010 med 15.00 in 18.00 uro na okroglo mizo z namenom
predstavitve osnutka novega zakona o zasebnem varovanju. Okrogla miza bo potekala v
prostorih Gospodarske zbornice Republike Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Število sodelujočih je omejeno, zaradi česar prosijo, da do petka 10. 09. 2010 do 12.00 ure
pošljete prijave na e-naslov: szv.mnz@gov.si.
TUKAJ lahko najdete osnutek besedila novega zakona o zasebnem varovanju.
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16.9. / DELAVNICA MOP: SKRBIMO ZA POREČJE JADRANSKIH REK

MOP vabi na delavnico SKRBIMO ZA POREČJE JADRANSKIH REK, ki bo v četrtek, 16.
septembra 2010, od 9.30 do 14.00, v občini Izola, Srednja gostinska in turistična šola Izola,
Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola.
16.9. / URBANA OBMOČJA NA POTI K TRAJNOSTNI MOBILNOSTI

MOP organizira mednarodno delavnico z naslovom Urbana območja na poti k trajnostni
mobilnosti, v soorganizaciji Mednarodne organizacije za varstvo Alp CIPRA, Ministrstva za
okolje in prostor ter Ministrstva za promet. Delavnica bo potekala 16. in 17. septembra 2010
v prostorih Ministrstva za promet na Langusovi 4 v Ljubljani.
Mesta na poti k trajnosti.
16−22.09 EVROPSKI TE DEN MOBILNOSTI 2010 - „POTUJ SKROMNEJE, ŽIVI
BOLJE“

Ministrstvo za okolje in prostor je začelo s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti 2010, ki
se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. Evropski teden mobilnosti bo potekal letos devetič.
Po vsej Evropi v kampanji sodeluje več kot 200 milijonov ljudi, v Sloveniji pa je letos svoje
sodelovanje prijavilo 30 občin: Apače, Celje, Gorje, Gornja Radgona, Jesenice, Kamnik,
Kanal ob Soči, Koper, Kranj, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Makole, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Ptuj, Radovljica, Ruše, Slovenska Bistrica,
Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje, Vransko, Vrhnika, Zreče in Žalec.
Tudi tokrat se bo evropski teden mobilnosti sklenil z dnem brez avtomobila 22. septembra,
ko bodo nekatera mestna središča za ves promet zaprta. V tednu od 16. do 22. septembra
bodo občine pripravile najrazličnejše dejavnosti, s katerimi bodo v ospredje postavile
letošnjo nosilno temo, ki jo povzema slogan Potuj pametneje, živi bolje. Tema povezuje
zdravje in mobilnost, saj raziskave kažejo, da je redna telesna dejavnost ključ do zdravja in
zmanjšanja stresa. Kljub temu je nedejavnost v Evropi vse bolj razširjena in naša odvisnost
od avtomobila je eden ključnih razlogov zanjo. Zato se veča število pretežkih in predebelih
ljudi, posledica pa je porast številnih resnih bolezni, ki so posledica prevelike telesne teže.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo Ministrstvo za okolje in prostor, Mednarodna
organizacija za varstvo Alp CIPRA v ter Ministrstvo za promet 16. in 17. septembra 2010, v
Ljubljani organizirali mednarodno delavnico z naslovom »Urbana območja na poti k
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trajnostni mobilnosti«. Delavnica bo predstavila idejna izhodišča za uvajanje trajnostne
mobilnosti v mestih, udeleženci pa se bodo seznanili tudi s primeri dobre in slabe
mobilnostne prakse doma in v tujini.
Več o tednu mobilnosti lahko izveste na www.tedenmobilnosti.si. (Vir: MOP)
18.9. / IŽANSKI SEJEM

V soboto, 18. septembra 2010 bo na Igu »7. IŽANSKI SEJEM» na katerem bodo svoje
izdelke ponudila društva, samostojni podjetniki in posamezniki tako iz občine Ig, kot tudi iz
okolice – čebelarji, lončarji, keramičarji, izdelovalci suhe robe, izdelovalci unikatnega nakita
in izdelkov iz naravnih materialov, domača peciva, in še marsikaj. Vzporedno s sejmom bo
potekalo tudi 11. tekmovanje kuharjev v pripravi jedi na žlico »Pokal Šefla«. Za ljubitelje
praženega krompirja pa bo pražil krompir član (ud) Društva za priznanje praženega
krompirja kot samostojne jedi. Dogajanje na sejmu bodo popestrile še degustacije medu,
otroške delavnice, animacije, nastop Podkrimskih falotov ter dueta Korado in Brendi.
Sejem bo na parkiriščih in igrišču pred stavbo Občine Ig med 10.00 in 17.00 uro. Dežne
kaplje nas ne bodo pregnale. Več informacij na : 0/2802318. (Vir: Občina Ig)
23.09.2010 KONFERENCA V SKOPJU

23. in 24. Septembra bo v Skopju potekala konferenca – Izmenjava izkušenj na področju
regionalnega razvoja in EU kohezijske politike, ki je rezultat dogovora med ministroma za
lokalno samoupravo in regionalno politiko iz Slovenije in Makedonije in ima za cilj še boljše
in poglobljeno sodelovanje med obema prijateljskimi državama. Organizatorji želijo k
sodelovanju povabiti in pridobiti čim večje število slovenskih občin.
OSNUTEK PROGRAMA.
Prav tako vam TUKAJ posredujemo dopis podjetja ERA, ki že nekaj let intenzivno deluje v
Makedoniji in, ki je pred kratkim izrazila tudi interes za bolj aktivno sodelovanje s
Skupnostjo občin Slovenije in njenimi občinami članicami.
30.9 / ZNANSTVENI SESTANEK: PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE

V organizaciji Mednarodnega centra za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru, podjetja Limnos d.o.o za aplikativno ekologijo in Agencije za raziskovalno
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dejavnost RS in Dravskih elektrarn Maribor bo potekal znanstven sestanek na tematiko
prilagajanja na podnebne spremembe v pokrajinah.
S ciljem, da se zberejo in oblikujejo konkretni ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe
za uporabo na lokalni in regionalni ravni, vas vabimo na znanstveni sestanek, ki bo potekal
30. septembra (četrtek) v prostorih občine Poljčane (Bistriška c. 65), s pričetkom ob 9.00 in
bo predvidoma trajal do 17. ure.Več o prireditvi in poteku lahko preberete TUKAJ.
04. 10 / SVETOVNI DAN HABITATA

Obveščamo vas, da bo praznovanje Svetovnega dne Habitata, potekalo v ponedeljek 4.
oktobra 2010 pod sloganom "Boljše mesto, boljše življenje". Vljudno vas vabimo, da sporočite
vaše izobraževalno-ozaveščevalne in promocijske aktivnosti, ki jih boste morebiti
organizirali ob tem dnevu, dnevu posvečenemu mestom in naseljem.
Ministrstvo bo vse prijavljene dogodke združilo pod skupno okrilje praznovanja. (Vir:
Ministrstvo za okolje in prostor)
Več o svetovnem dnevu habitata lahko preberete TUKAJ.
NOVICE DRUGIH
SAMO V POL LETA 462 MIO EVROV DAVČNIH UTAJ

Kot so na Dursu ugotovili, jim samo Dars dolguje več sto milijonov evrov, poleg tega so
našli za 430 milijonov evrov domnevno premalo plačanega davka na blago in storitve in za
skoraj 31 milijonov evrov dodatnih obveznosti pri davkih na dohodke in dobiček.
Davkarji so se letos usmerili v nadzor tveganih dejavnosti (npr. gradbeništvo), kot rizične
dejavnosti pa so pri sivi ekonomiji letos poudarili astrologe in vedeževalce, glasbenike in
estradnike itd.
Ob tem se poraja vprašanje, ali bi bilo davčnih utaj manj, če bi bilo davki nižji. »Ob tako
nizki davčni kulturi, kot je pri nas, je vprašljivo tudi razmišljanje, ali bi nižje davčne stopnje
pripomogle k večjemu fiskalnemu učinku,« pravijo na Dursu, kjer računajo predvsem na to,
da bodo ob napovedanih inšpekcijah zavezanci sami oddali popolne napovedi ali se
samoprijavili. (Vir: Pravna Varnost )
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OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR-ELAC)

Razpis Ministrstva za zdravje, emancipacijo, nego in starost zvezne države
Nordrhein-Westfalen in Svet občin in regij Evrope (CEMR), v sodelovanju z Odborom regij,
poteka pod pokroviteljstvom predsednika evropskega parlamenta in je namenjen starejšim
imigrantom. Predmet prijave so inovativne iniciative za spodbujanje vključenosti starejših
imigrantov, ki imajo trajnostni karakter in ponujajo konkretne rešitve specifičnih težav, s
katerimi se soočajo starejši imigranti.
Cilj razpisa je izboljšanje življenjske kvalitete starejših z imigracijsko zgodovino, s posebnim
poudarkom na »aktivnem staranju«, kar po definiciji WHO pomeni aktivno vključenost v
družbo, v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmogljivostmi ter nenehno socialno,
ekonomsko, kulturno in državljansko participacijo. Pomemben koncept razpisa je tudi
vzajemna integracija. V skupino starejših z imigracijsko zgodovino štejejo starejši pripadniki
etničnih manjšin, nacionalnih manjšin z močnejšo regionalno koncentracijo, ki v državi
živijo že več generacij, priseljenci blaginje ali v upokojitvi, starejši begunci ter starejši
priseljenci z ozadjem ilegalne imigracije.
Na razpis, v višini 1000-3000 EUR, se lahko prijavijo lokalna združenja države članice Eu,
kandidatke ali države EWR/EFTA, po odločitvi visokih uradnikov, lokalnih odborov,
okroglih miz lokalnih skupnosti (ali njihovih strokovnjakov) in organizacij starejših
imigrantov.
Prijave v angleškem ali nemškem jeziku so možne do 31. Oktobra 2010.
Več informacij v angleškem in nemškem jeziku: Razpis ELAC - ANG

Razpis ELAC - GER

DIGITALNA AGENDA

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o Direktivi EU o ponovni uporabi informacij
javnega sektorja (IJS). V skladu z direktivo so informacije javnega sektorja vse vrste
podatkov, s katerimi razpolagajo organi javnega sektorja (npr. zemljevidi ter meteorološke,
pravne, prometne, finančne in gospodarske informacije) in ki jih lahko v inovativnih
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proizvodih, npr. avtomobilskih navigacijskih sistemih, vremenskih napovedih in aplikacijah
za pridobivanje potovalnih informacij (t. i. „app-ih“), ki se lahko naložijo na pametne
telefone, vsakdo ponovno uporabi. Kot je razvidno iz študije, ki je bila opravljena leta 2006,
naj bi promet z (brezplačno ali proti plačilu) ponovno uporabljenimi javnimi informacijami
na trgu EU vsako leto znašal najmanj 27 milijard evrov. Prispevki, zbrani med
posvetovanjem, bodo upoštevani pri ponovnem pregledu direktive o IJS v sklopu digitalne
agende za Evropo, ki naj bi pripomogla doseči cilje EU, tj. povečati konkurenčnost in
inovacij ter ustvariti nova delovna mesta. Posvetovanje bo potekalo do 30. novembra 2010.
Spletno

posvetovanje

o

direktivi

o

IJS:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010. (Vir: Obvestila za
javnost EU, jv)
OCENA PORABLJANJA SREDSTEV EU ZA VKLJUČEVANJE ROMOV

Evropska komisija j oblikovala projektno skupino za Rome, ki bo ocenila, kako države
članice uporabljajo sredstva Unije. Predlog je bil del poročila o položaju Romov v Franciji in
po Evropi, ki so ga pripravili podpredsednica Komisije in evropska komisarka za
pravosodje Viviane Reding, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključevanje Lászlo Andor ter evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.
Institucije Unije so zagotovile znatna evropska finančna sredstva, s katerimi podpirajo in
dopolnjujejo ukrepe držav članic pri vključevanju Romov. V 12 državah članicah (Bolgarija,
Češka, Španija, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Poljska, Romunija, Slovenija in
Slovaška) od 27 so vzpostavljeni podporni programi, namenjeni Romom (med drugimi
ranljivimi skupinami), s skupnim proračunom v višini 17,5 milijarde EUR (vključno s 13,3
milijardami EUR iz Evropskega socialnega sklada). To pomeni 27 % njihovega celotnega
proračuna za Evropski socialni sklad. Države članice lahko od maja 2010, ko je Komisija
predlagala spremembo Uredbe, s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
pomagajo ranljivim skupinam, kot so Romi, pri zagotavljanju primernih stanovanj. Romi, ki
živijo v EU: najpogosteje zastavljena vprašanja – TUKAJ. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
BIOTSKA RAZNOVRSTNOST: KREPITEV LOKALNIH ORGANOV PO SVETU

Kako lahko lokalni organi prihranijo denar, ko spodbujajo gospodarstvo, izboljšujejo
kakovost življenja in ustvarjajo nova delovna mesta? Tako da storitve, povezane z
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ekosistemi, vključijo v izvajanje svojih politik, kakor navaja novo poročilo. Poročilo
Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti (TEEB – The Economics of Ecosystems and
Biodiversity) za lokalne in regionalne oblikovalce politik le-te uči, kako naj bolje razumejo
vrednost in koristi, ki jih daje naravni kapital, kot so gozdovi, parki in vodne poti, in kako so
lahko koristne politike na lokalni ravni, kakršne so upravljanje mest, načrtovanje prostora in
upravljanje zaščitenih območij. Novo poročilo z naslovom Ekonomija ekosistemov in biotske
raznovrstnosti za lokalne in regionalne oblikovalce politik je bilo pripravljeno v okviru
pobude TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – ekonomija ekosistemov in
biotske raznovrstnosti), ki jo gosti in podpira Program Združenih narodov za okolje
(UNEP), poudarja, kako zelo so mesta odvisna od narave, in opisuje, kako lahko storitve,
povezane z ekosistemi, ponudijo stroškovno učinkovite rešitve za mestne storitve. Študija
kaže, kako na primer Rimu koristi 5 000 ha zelenih javnih površin in kako lokalni organi v
Walesu s širjenjem zelenih površin izboljšujejo zdravje prebivalcev. Priporočila vključujejo
programe plačevanja za storitve, povezane z ekosistemi, smernice za nagrajevanje dobrega
upravljanja naravnega kapitala na lokalni ravni ter podeljevanje certifikatov in nalepk.
Poročila TEEB so na voljo na spletni strani:http://www.teebweb.org/ (Vir: Obvestila za
javnost EU, jv)
EU

PREUČUJE

ZAKONE

ZA

BOLJŠE

VARSTVO

ŽIVALI

UPORABLJANE

V

ZNANSTVENIH POSKUSIH

Evropski parlament je izglasoval ponovno preučitev zakonodaje o živalih, ki se uporabljajo
za znanstvene namene. Revidirana zakonodaja, ki jo je Evropska komisija prvič predlagala
leta 2008, bo okrepila varstvo živali, ki so še vedno potrebne za raziskave in preskušanje
varnosti. Nova direktiva si bo prizadevala, da se čim bolj zmanjša število živali, ki se
uporabljajo za poskuse, in zahtevala, da se uporabijo alternativne možnosti, kjerkoli bo to
mogoče. Hkrati bo industriji EU zagotovila enake konkurenčne pogoje in izboljšala kakovost
raziskav EU. Med najpomembnejšimi spremembami, ki bodo to zagotovile, sta zahteva za
izvedbo etične ocene pred odobritvijo projektov, pri katerih se uporabijo živali, in izboljšanje
standardov bivališč in oskrbe. Nova direktiva zajema živali, uporabljene pri izobraževanju
in usposabljanju ter temeljnih raziskavah. Zajema vse žive vretenčarje razen človeka in
nekatere druge vrste, ki bi morda trpele. Za uporabo vseh primatov razen človeka veljajo
omejitve, nova direktiva pa uvaja tudi prepoved uporabe velikih opic pri znanstvenih
postopkih. Državi članici se izjemoma dovoli uporaba vrste, če je ogrožen njen obstoj ali
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nepričakovano izbruhne bolezen, ki bi ogrozila ali oslabila življenje ljudi. Ta zakonodaja
prvič uvaja, da bodo dovoljenja obvezna za vse projekte. Tisti, ki bi živali želeli gojiti,
dobavljati ali uporabljati, bodo morali za svojo dejavnost pridobiti dovoljenje. Osebje, ki se
bo ukvarjalo z živalmi, bo moralo biti ustrezno izobraženo in usposobljeno, poleg tega bo
moralo dokazati svoje sposobnosti pred začetkom dela z živalmi. Spletna stran Komisije o
laboratorijskih
VEČ DENARJA ZA VLAGANJA V LOKALNO ENERGIJO IN TRANSPORT

Redko se zgodi, da v proračunu ostane kaj denarja, a evropski poslanci so danes izkoristili
priložnost in 114 milijonov neporabljenih evrov iz evropskega energetskega programa
namenili za vlaganja v čistejši mestni prevoz, pametna energetska omrežja, učinkovitejšo
javno razsvetljavo in pametne električne števce.
Kam bo šel denar?
Vlaganja v lokalno okolje, ki so jih z današnjo odločitvijo podprli člani odbora Evropskega
parlamenta za energijo, bodo pomagala lokalnim in regionalnim oblastem pri izpeljavi
različnih projektov na področju energije, pri čemer bo denar na voljo tudi zasebnikom.
Poslanci so poudarili, da so vlaganja v energetsko infrastrukturo, npr. prenova hišnih fasad
za večjo energetsko učinkovitost in gradnja objektov za izkoriščanje obnovljivih virov
energije, delovno intenzivna, zato ni strahu, da bi se ta denar iz lokalnih okolij pretočil v
Indijo ali na Kitajsko. Gre za ustvarjanje novih delovnih mest, so poudarili poslanci. (Vir: EP,
mm)
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