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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
VIŠINA POVPREČNINE ZA 2011

Včeraj, 16. septembra 2010 je minister za finance, dr. France Križanič reprezentativnim
asociacijam predstavil predlog višine povprečnine za leto 2011.
Na predstavitvi je povedal, da so pri pripravi predloga upoštevali deindeksacijo, saj
ministrstvo zaradi velikih finančnih težav ne more upoštevati vseh parametrov izračuna
povprečnine. Zato so pri izračunu višine povprečnine za leto 2011 izločili inflacijo. Znesek
povprečnine, ki ga tako predlagajo občinam znaša 554,50 EUR. S tem so popravili tudi
znesek zapisan v proračunu za leto 2011, ki je bil določen na višini 564,30EUR. Prav tako je
predlagal, da se sredstva občinam za sofinanciranje investicij iz 21. Člena zakona o
financiranju občin ohranijo na obstoječih 4%.
Povedal je še, da Umar napoveduje gospodarsko rast, zato pričakuje, da se bodo finančne in
gospodarske razmere v prihodnje toliko umirile in popravile, da bi bilo mogoče opraviti tudi
potrebne korekcije. Prav tako pa tudi, da bodo občinam zagotavljali podporo pri
zmanjševanju obveznosti in, da bo nova verzija predloga zakona o davku na nepremičnine
zagotovila občinam potrebna finančna sredstva iz naslova tega davka.
Minister Križanič pričakuje odgovore asociacij v zvezi z nijihovim predlogom do
ponedeljka, 20. septembra 2010. Zato vas prosimo, da vaše odzive, predloge in stališča
pošljete na naslov: jasmina@skupnostobcin.si. (jv)
3D JAVNE RAZGRNITVE

Obveščamo vas, da se izvajanje projekta 3D JAVNE
RAZGRNITVE, ki ga izvajamo na Skupnosti občin Slovenije
počasi zaključuje. S projektnimi aktivnostmi smo razvili orodje
za vašo uporabo, ki je sestavljeno iz dveh glavnih sklopov in
sicer portala za objavo vaših prostorskih planov ter tri
dimenzionalnega prikazovalnika le-teh. Ob zaključku aktivnosti vam orodje predajamo v
brezplačno uporabo z upanjem, da vam bo s številnimi funkcionalnostmi dobro služilo za
prikazovanje načrtovanih sprememb v prostoru vsej zainteresirani javnosti.
Orodje je namenjeno občinam, da bi svojim občankam in občanom lahko prikazali
prostorske plane v naprednejši, preglednejši in bolj transparentni tri dimenzionalni obliki.
Občanke in občani si bodo s pomočjo 3D JAVNIH RAZGRNITEV bolje predstavljali oz.
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videli bodoče rezultate gradbenih posegov v prostor, kar bo vsem olajšalo komunikacijo in
dalo temelje dobremu sodelovanju in sooblikovanju prostora, ki se nenehno spreminja in
razvija.
Za objavo občinskih javnih razgrnitev na portalu 3D
JAVNE RAZGRNITVE (www.3dprostor.si) bomo
občinam dodelili pravice urejanja podatkov in
dokumentov na podlagi pooblastil, ki smo jih skupaj z
dopisi posredovali vsem županjam in županom. (SK)
INFORMACIJSKA

PODPORA

LOKALNIM

VOLITVAM

V

»INTIMNEJŠEM«

VZDUŠJU

Skupnost občin Slovenije je že organizirala seminarje na temo lokalnih volitev, tokrat pa smo
organizirali izobraževalni seminar, ki se je osredotočil na informacijsko podporo bližajočim
se lokalnim volitvam. Po veliki obiskanosti na posvetih v Ljubljani in Velenju smo se
odločili organizirati še tretji posvet, ki je potekal v Ljubljani, 14.9.2010, da bi omogočili prav
vsem dostop do informacij, ki jih nujno potrebujejo. Ker je posvet potekal v »intimnejšem«
vzdušju, so udeleženci imeli možnost predavateljem brez zavor predstaviti konkretne
težave, s katerimi se soočajo pri pripravah na volitve.
Na tem mestu vam ponujamo tudi retrospektivo informacij s strokovnega izobraževanja:
Aplikacija za vnos podatkov.
Splošne informacije.
Navodila – kandid. postopek.
Navodila - rezultati.
JAVNE RAZGRNITVE MODELOV MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
PO OBČINAH

V sredo dne 15.09.2010 je v Mariboru potekal posvet na temo javnih razgrnitev modelov
množičnega vrednotenja nepremičnin po občinah. 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
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za 45 dni javno razgrnejo po občinah na krajevno običajen način. Na posvetu je mag. Dušan
Mitrović, direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin na kratko predstavil
predviden potek postopka prvega obveščanja lastnikov nepremičnin, vsebino obvestil ter na
kakšen način bodo lastniki vlagali pripombe. Prav tako je občinam bila podrobneje
predstavljena javna razgrnitev modelov množičnega vrednotenja nepremičnin, ki bo
potekala v občinah na krajevno običajen način. Bilo je izpostavljeno, da je Register
nepremičnin (REN) vzpostavljen in bo na podlagi prejetih pripomb lastnikov ter občin po
koncu postopka mnogo bolj ažurni in skladnejši z dejanskim stanjem. Prav tako bo REN
osnova za bodoči davek na nepremičnine, zato je cilj, ki ga zasledujejo občine, ki bodo davek
tudi prejemale, da bi REN bil čim bolj v skladu z dejanskim stanjem. Zato je bila upravičeno
postavljena dilema, kako bi lahko občine, ki imajo v mnogih primerih ustreznejše
podatke od REN vplivale na popravke v registru. Direktor je predlog sprejel z veseljem
ter obljubil, da bodo na GURS poiskali ustrezne rešitve in preko SOS le te posredovali
občinam. (sp)
ZAKON O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH DO KONCA LETA

Včeraj, 15.9.2010 je na ministrstvu za kulturo potekalo srečanja predstavnikov Skupnosti
občin Slovenije z ministrico za kulturo Majdo Širca. Na srečanju je ministrica spregovorila o
predlogih 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 posredovalo Ministrstvo za javno upravo.
Skupnost občin Slovenije je predloge ukrepov za posodobitev delovanja javnih zavodov na
področju kulture že zbrala, po odzivu ministrstva za kulturo, pa bodo slednje, skupaj s
predlogi delovne skupine, strokovnih služb ministrstva, direktorjev javnih zavodov in
predlogi socialnih partnerjev podlaga za pripravo predlogov zakonodajnih sprememb do
konca letošnjega leta.
Generalna direktorica Direktorata za kulturni razvoj in mednarodne zadeve ministrstva,
mag. Sonja Kralj Bervar, je predstavila pripombe ministrstva na predlog Zakona o
negospodarskih javnih službah. Ministrstvo zakon sicer generalno podpira, glede na to, da
je Skupnost občin predlog zakona v obravnavo posredovala tudi občinam, pa je bila
izražena želja po medsebojni izmenjavi stališč.
Razgovor v zvezi z javnimi zavodi, ki so financirani s strani države in ustanovljeni s strani
lokalne skupnosti so potekali v smeri poudarka, da mora lokalna skupnost s prevzemom
določenih finančnih bremen s strani države, imeti tudi zagotovljen dodaten finančni vir. Teh
pa vemo, da jih v praksi dobesedno ni »nič«. Predstavniki občin so opozorili med drugim
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tudi na Zakon o financiranju občin in na pomanjkljivost formule, s katero se določa
primerna poraba občin. Opozorjeno je bilo na nekompetentnost lokalnih skupnosti pri
prenosu pristojnosti, saj manjkajo kriteriji, ki bi določali, kaj javna služba je, prav tako pa
niso podani kvantitativni in kvalitativni kriteriji financiranja javnih služb.
Predstavitev predloga ukrepov, ki se nanaša na področje financiranja, je za lokalne
skupnosti bilo najzanimivejše. Predvsem zanimiva je bila ureditev situacije javnih zavodov,
ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti, ki jih (tudi po presoji ustavnega sodišča) financira
država. V zvezi s slednjim je bilo predlagano, da se izvede prenos financerske obveznosti na
ustanovitelja (z možnostjo izjem, v primeru programov nacionalnega pomena). S strani
predstavnikov Skupnosti občin je bila izražena zaskrbljenost glede ustreznega prenosa
sredstev, glede nevarnosti razpada vzpostavljenih mrež javnih zavodov (npr. mreža
gledališč) in glede kompetentnosti uprav lokalnih skupnosti, da na enakovreden način
obravnava strokovno občutljiva področja – zagotavljanje enakih standardov dela.
Predlagan je bil tudi ukrep drugačne sestave sveta zavoda (udeležba predstavnika
financerja) v okviru katerega so predstavniki lokalnih skupnosti tako predmetni ukrep kot
tudi pripravljenost sodelovanja države pozdravili.
Predstavniki lokalnih skupnosti so ministrici v nadaljevanju priporočili pripravo manjkajoče
zakonske podlage za področje uprizoritvenih umetnosti (ki lahko vključuje po vzoru zahoda
tudi področje glasbe), ki edino (še) nima svojega zakona. V takšnem zakonu bi se lahko
vzpostavila distribucijska mreža nacionalnega pomena in standardi za ugotavljanje pomena
programa (lokalni, državni).
Skupnost občin bo v zvezi z omenjenim na ministrstvo posredovala v kratkem stališča in
pripombe.
Glede sofinanciranja muzejev in galerij s strani občin ustanoviteljic v letu 2011 bo, na
podlagi pooblastil, ki so s strani države bila izdana za obdobje dveh let, ostalo enak kot v
letu 2010. Predlog sprememb Zakona o varstvu kulturne dediščine ministrstvo predvideva
do konec septembra 2010, predlog pa naj bi upošteval pripombe in stališča Skupnosti občin.
(jt)
SKUPNOST

OBČIN

AKTIVNO

PRISTOPILA

K

SPREMEMBAM

ZAKONA

O

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Skupnost občin Slovenije je na spletni strani ministrstva zasledila predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Vsebina predmetnega predloga
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je bila posredovana občinam članicam skupnosti, komisiji za prostor ter delovni skupini za
kmetijstvo.
Ne moremo se znebiti občutka, da se poizkuša vsiljevati planiranje prostora preko Zakona o
kmetijskih zemljiščih. Planiranje prostora oz. prostorsko načrtovanje je v pristojnosti
Ministrstva za okolje in prostor, ki ima v svoji sestavi tudi strokovno usposobljeno službo, tj.
Direktorat za prostor. Vsiljevanje nekaterih obveznih vsebin strokovnih podlag za
načrtovanje posegov v prostor, kot ga predvideva predlog zakona, je za občine nedopustno.
V danem primeru sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih se izkazuje
največji problem poseganja novih stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča.
Skupnost občin ponovno ugotavlja, da se s predlogom zakona lokalnim skupnostim
nalagajo nove finančne obveznosti (izdelava strokovnih podlag, plačilo finančnega
nadomestila za občinske pobude izvzemanja kmetijskih zemljišč, itd…). Država hkrati ne
zagotavlja dodatnih finančnih sredstev, kar pa je v nasprotju tako z Ustavo RS kot tudi
temeljno listino lokalne samouprave. Spremembe in dopolnitve predloga zakona tudi
dodatno podaljšujejo že tako dolgotrajne postopke sprejemanja občinskih prostorskih
načrtov, kar je nedopustno in s strani lokalnih skupnosti nesprejemljivo. Splošna ocena
matičnih delovnih teles skupnosti, to je komisije za prostor in delovne skupine za kmetijstvo
je, da je zakon pripravljen na hitro, brez poglobljenega razmisleka in podrobnega
poznavanja zakonodaje z drugih področij, predvsem zakonodaje s področja graditve
objektov, prostorske zakonodaje, evidentiranja nepremičnin itd. Za boljši izdelek je potrebno
več časa in natančnega študija zakonodaje z različnih področij, ter sodelovanja
strokovnjakov iz teh področij. Predlog zakona je poskus razmišljanj o potrebnih
spremembah na področju varovanja kmetijskih zemljišč, ki jih pozdravljamo, niso pa
sprejemljive v predlagani obliki. (jt)
ODBOR ZA KAKOVOST V JAVNI UPRAVI

V torek, 14. septembra 2010, je potekal prvi sestanek Odbora za kakovost v javni upravi,
katerega članica je tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Na sestanku so se prisotni
pogovarjali o bodočem delu skupine. V imenu skupnosti je bilo predlagano, da bi se odbor
moral usmeriti v ne samo preverjanje različnih modelov in pristopov k izvajanju kakovosti
in kontrole te v javnem sektorju, temveč tudi in predvsem zagotavljanju in opozarjanju na
nujnost vzpostavitve takšnega delovnega okolja, ki bo omogočal kvalitetno delo zaposlenih
v javnem sektorju. Opozorilo je šlo tudi v smeri ne samo prijazna javna uprava do
uporabnikov temveč tudi do izvajalcev. (jv)
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DELOVNA SKUPINA ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU SOS VČERAJ O
PREDLOGU ZAKONA O VOZNIKIH

Delovna skupina Skupnosti občin Slovenije (SOS) žal ugotavlja, da naj bi bila v bodoče
prometna (ne)vzgoja prepuščena dobri volji posameznic in posameznikov. V državno
zborski proceduri je predlog zakona o voznikih. Slednji v svojem 5. členu določa, da vsebine
prometne vzgoje za varno udeležbo v cestnem prometu izvaja civilna družba in organizacije,
ki se ukvarjajo s preventivnimi dejavnostmi za področje varnosti cestnega prometa zlasti v
sodelovanju z javnimi vzgojno izobraževalnimi zavodi.
Kdo je ta civilna družba in katere so te organizacije? Ali bo vzgoja in izobraževanje
prometne vzgoje res prepuščena dobri volji posameznic in posameznikov…statistika več kot
prepričljivo kaže na to, da je izobraziti in vzgojiti potrebno predvsem mlade ljudi, njihova
vzgoja pa se mora začeti ob vstopu v osnovno šolo kot obvezen del predmetnika. Žal naše
ceste vzamejo vse preveč mladih življenj. Potreben je zakon, ki bo efektiven in ki ne bo le še
črka na papirju več. (jt)
Z

MINISTRICO

MAJDO

ŠIRCA

O

POSODOBITVI

DELOVANJA

JAVNIH

ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE

Danes, 15.9.2010 poteka na ministrstvu za kulturo srečanja predstavnikov Skupnosti občin
Slovenije z ministrico za kulturo Majdo Širca. Na srečanju bo ministrica spregovorila o
predlogih 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 posredovalo Ministrstvo za javno upravo.
Skupnost občin Slovenije je predloge ukrepov za posodobitev delovanja javnih zavodov na
področju kulture že zbrala, po pisnem odzivu ministrstva, pa bodo slednje, skupaj s
predlogi delovne skupine, strokovnih služb ministrstva, direktorjev javnih zavodov in
predlogi socialnih partnerjev podlaga za pripravo predlogov zakonodajnih sprememb do
konca letošnjega leta.
Današnje srečanje poteka torej v duhu izmenjave medsebojnih mnenj pri izjemno pomembni
tematiki, ki bo postavila temelje za delovanje javnih zavodov na področju kulture v
prihodnje. (jt)
POBUDA SOS ZA ENOTNO FINANCIRANJE MESTNIH GLEDALIŠČ
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Predstavniki 4 mestnih občin - ustanoviteljic gledališč Anton Podbevšek Teatra Novo mesto,
Gledališča Koper, Mestnega gledališča Ptuj in Prešernovega gledališča Kranj, so se pod
pokroviteljstvom Skupnosti občin Slovenije, sestali 17. 6. 2010 v Kranju, kjer so dogovorili
enotnost in smiselnost spodaj izražene pobude.
Pobudo so podpisali župani občin ustanoviteljic Koper, Kranj in Ptuj, iz kabineta župana
Mestne občine Novo mesto pa je bilo sporočeno,da se v pobudo sicer ne vključujejo aktivno,
saj jim časovno ne ustreza, vendar pa pobudi ne nasprotujejo. V zvezi z namero pobude so
se predstavniki Skupnosti občin predhodno sestali z državnim sekretarjem Stojanom
Pelkom, sestanku pa je prisostvovala tudi uslužbenka pristojna za področje uprizoritvenih
umetnosti ministrstva.
Skupnost občin je ministrici za kulturo posredovala pobudo za naštete mestne občine, da se
gledališču Koper, Mestnemu gledališču Ptuj in Prešernovemu gledališču Kranj, podeli status
javnega zavoda širšega pomena. Našteta gledališča so v neenakopravnem statusnem
položaju v primerjavi z ostalimi slovenskimi poklicnimi gledališči. Gledališča delujejo za
širše regijsko območje ter tako zadovoljujejo potrebe prebivalcev iz sosednjih občin.
Posledično je s tem zagotovljen javni interes države. Skupnost občin in mestne občine s
pobudo želijo, da se tudi tem mestnim gledališčem podeli status javnega zavoda širšega
pomena s sklepom Vlade RS. Omenjena gledališča prinašajo v slovenski gledališki prostor
svojo programsko specifiko, ki pomembno soustvarja slovenski gledališki prostor. Prav ta
gledališča s svojo geografsko umeščenostjo zagotavljajo ustrezno pokritost slovenskega
teritorija in soustvarjajo mrežo distribucije za uprizoritvene umetnosti, ki zagotavlja
uresničevanje nacionalnega javnega interesa z geografsko razpršeno javno dostopnostjo.
Krovni zakon za področje kulture o statusu javnega zavoda glede na vlogo, ki jo nosi v
prostoru, govori, da ima status širšega pomena občinski javni zavod, če zadovoljuje tudi
potrebe prebivalcev sosednjih občin, kar navedena gledališča nedvoumno zagotavljajo.
Prepričani smo, da je problematiko (so)financiranja gledališč potrebno reševati sistemsko in
na enoten način. Zagotavljanje sredstev v okviru sistema financiranja občin ter sklepanje
pogodb ministrstva in pristojnega organa občine (glede višine sredstev države in obsegu
obveznosti občine) mora biti urejeno na podlagi enotne sistemske metodologije. Zgolj pod
takšnimi pogoji enakovredne obravnave vseh mestnih gledališče lahko pričakujemo, da se
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bo obstoječa mreža gledališč kot taka obdržala in vzdrževala (in nadgradila) tako izvedbene
kot estetske standarde. (jt)
APLIKACIJA LV 2010 PREŠLA V PRODUKCIJO / SEZNAM VOLIŠČ

Obveščamo Vas, da je aplikacija LV 2010 prešla v produkcijo. Do aplikacije se dostopa
preko spletne strani: lv2010.sigov.si. Do aplikacije lahko dostopate samo preko HKOM-a.
Za uporabniška imena uporabljajte imena, ki se začnejo s črko P, za gesla tista, ki ste jih
prejeli po pošti v fizični obliki. Ob enem Vam posredujemo osveženo verzijo uporabniških
navodil:
- kandidacijski postopek
- udeležba - rezultati
Posredujemo vam tudi excel preglednico vseh volišč za OS, KS, VS, ČS - enako stanje kot
velja danes v RPE, podatki z GURS (RPE) so prenešeni na aktualno stanje do vključno
12.09.2010.
POBUDA

SOS

SLUŽBI

VLADE

RS

ZA

LOKALNO

SAMOUPRAVO

ZA

SOFINANCIRANJE USPOSABLJANJA POTENCIALNIH ARBITROV V OBČINAH

Ker se arbitraža danes uveljavlja čedalje pogosteje, saj omogoča hitro, mirno in cenejše
reševanje sporov med sprtimi strankami in je Zakon o alternativnem reševanju sodnih
sporov (Ur.l.RS 97/2009) arbitraži dal nov pospešek, saj morajo sodišča v skladu s tem
zakonom stranke opozoriti na možnost alternativnega reševanja sporov in jim to omogočiti
in se je tudi zelo veliko občin že odločilo za uvedbo programa alternativnega
pravnomočnega reševanja sporov, je SOS posredovala SVLR pobudo za sofinanciranje
usposabljanja potencialnih arbitrov v občinah. (jt)
ZAPISNIK Z 10. DOPISNE SEJE NO EPD 2004-2006

NO je potrdil Končno poročilo o izvajanju Enotnega programskega dokumenta RS za
programsko obdobje 2004-2006 - zapisnik s seje lahko pregledate TUKAJ.
POSVET IN PREDSTAVITEV PREDLOGA ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH
PRESTAVLJENA
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Planiran posvet Skupnosti občin Slovenije v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne
spremembe »predstavitev predloga Zakona o podnebnih spremembah«, zaradi aktivnosti
v občinah v zvezi z lokalnimi volitvami, prestavljamo na čas po lokalnih volitvah. (sk)
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE TUDI NA TWITTERJU IN FACEBOOKU

Skupnost občin Slovenije bo zainteresirane odslej obveščala tudi preko profila na
Facebooku in Twitterju. V kolikor želite dnevna obvestila o našem delu in dogodkih,
ki jih prirejamo spremljati, nas dodajte kot prijatelja oz. kot spremljevalca. Tako
boste imeli ažurne informacije in ne boste spregledali več nobenega posveta oziroma
spremembe zakonodaje. (mm)
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.
OSNUTEK UREDBE O PREPREČEVANJU IN ZMANJŠEVANJU EMISIJ DELCEV IZ
GRADBIŠČ

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o preprečevanju in
zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ki jo lahko najdete TUKAJ.
Vljudno vas vabimo k oddaji stališč in pripomb, ki nam jih lahko posredujete do 14.
Oktobra 2010 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
PROMETNA ZAKONODAJA V DZ RS
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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
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.
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Predloge in mnenja še zbiramo za:

PREDLOG

UREDBE

O

OKOLJSKI

DAJATVI

ZA

ONESNAŽEVANJE

OKOLJA

ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH

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
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

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
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ZAKONA

O

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.
Ker je predlog pravilnika v obravnavi v Državnem zboru, vas vljudno prosimo, če se do
vsebine slednjega opredelite na jasmina@skupnostobcin.si.
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
Morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete na info@skupnostobcin.si.
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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.
POJASNILA MINISTRSTEV
SMERNICE ZA OBLIKOVANJE NAČRTOV INTEGRITETE

Komisija za preprečevanje korupcije je na svoji spletni strani objavila smernice za
oblikovanje načrtov integritete.
Dopis komisije se nahaja TUKAJ.
IZRAČUN PLAČE, DOHODNINE, DNEVNIC, KILOMETRINE ČLANOM OVK

Obrazložilo SVLR glede izplačila nagrad članom občinskih volilnih komisij in pojasnilo
glede obračunavanja delnic in kilometrine članom občinskih volilnih komisij za udeležbo na
izobraževanjih.
IZPLAČILA NAGRAD TAJNIKOM OVK

TUKAJ vam posredujemo stališče SVLR glede izplačila nagrade tajnikom občinskih
volilnih komisij.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
20.09.

/

SESTANEK

NA

MJU

V

ZVEZI

Z

UKREPI

NA

PODROČJU

PLAČ

FUNKCIONARJEV

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije se bodo na Ministrstvu za javno upravo udeležili
sestanka v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v letih 2011 in
2012, ki bo potekal v ponedeljek, 20. septembra 2010, ob 10. uri v Ljubljani.

14
Tedenske novice SOS / 13.9 – 17.9.2010
Št. 31

Govora bo o usklajevanju vrednosti plačnih razredov na podlagi 5. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju ter o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v
letih 2011 in 2012.
O dogovorjenem na srečanju vas bomo sprotno obveščali.
21.09. / NA MDDSZ O MOŽNOSTI IN NAČINU PRENOSA KADRA NA CSD

V torek, 21.9. 2010, ob 9.00 uri, bo na MDDSZ potekal sestanek glede možnosti in načina
prenosa zaposlenih na centre za socialno delo. Vljudno vas prosimo, da nam sporočite, kdo
bi se sestanka lahko udeležil na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.siali telefonsko na 02
234 15 01.
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
občinskega sveta v novem mandatu (direktorji občinskih uprav, sekretarji delovnih teles
idr). 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
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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.
30.9. / OKROGLA MIZA O PROMETNI (NE)VZGOJI

Skupnost občin Slovenije bo, glede na dejstvo, da je predlog Zakona o voznikih v državno
zborski proceduri, organizira problemsko okroglo mizo z naslovom »Prometna (ne)vzgoja
prepuščena dobri volji posameznikov?«.
Problemska okrogla miza bo predvidoma v četrtek, 30.9.2010 s pričetkom ob 13.00 uri.
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.
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.

05.10. / DELOVNI SESTANEK Z MOP

Skupnost občin Slovenije organizira delovni sestanek občin s predstavniki MOP glede
dveh aktualnih problematik in sicer obremenjevanje okolja s hrupom iz zvočnih naprav
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(prireditve) in svetlobnim onesnaževanjem. Z ozirom, da je v javni obravnavi tudi Uredba
o kakovosti zunanjega zraka, smo zaprosili ministrstvo za predstavitev uredbe ter možnost
razprave.
Predlog dnevnega reda:
1. Hrup in prireditve (Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup)
2. Svetlobno onesnaževanje (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja)
3. Predstavitev Osnutka Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
4. Razno
S strani MOP se bodo sestanka udeležili Jasmina Karba, Katarina Celič in Boštjan Paradiž.
Delovni sestanek bo 5. oktobra 2010 med 10. in 13. uro predvidoma v Ljubljani.
Točno lokacijo sestanka bomo sporočili naknadno in je odvisna od števila prijavljenih, zato
vas prosimo, da sporočite, ali se boste sestanka udeležili do srede, 22. septembra 2010 (s
kontaktnimi podatki: ime in priimek, občina, telefon, e-naslov) na e-naslov:
sasa.kek@skupnostobcin.si.

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

AKTUALNI RAZPISI 
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.
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Upravičenci:
1. Na splošno biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
• regionalni in lokalni javni organi;
• osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali
občina, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in
kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
• nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
• gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani
kot neprofitne pravne osebe;
• pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
• javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe,
kjer imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.
Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja;
2. Stroški zunanjih izvajalcev;
3. Investicijski stroški;
4. Administrativni stroški.
Višina sofinanciranja:
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.
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JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN
PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

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

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,
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•

ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.

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

–
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RAZVOJNA

INFRASTRUKTURA,

INFORMACIJSKA

DRUŽBA,

PRIORITETA:

PREDNOSTNA

PROJEKT

GRADNJA,

GOSPODARSKO-

USMERITEV:
UPRAVLJANJE

2.2.
IN

VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ V LOKALNI SKUPNOSTI

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 za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
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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.
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 za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 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.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
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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.
PROGRAM KULTURA 2007-2013

Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1:
Podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn.
50-60 % upravičenih stroškov.
Sklop 2:
Podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega proračuna).
80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3:
Podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in raziskave
o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega proračuna).
60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
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Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013. Rok za oddajo in ostale informacije: v
Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen na 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
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
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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
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.
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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
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.
07.10.

/

FUNKCIONALNI

TOKOVI

INOVATIVNOSTI

IN

RAZVOJNI

OBETI

SREDOZEMSKIH REGIJ

V imenu projektnih partnerjev projekta In.FLOW.ence vas vljudno vabimo na otvoritveno
konferenco Funkcionalni tokovi inovativnosti in razvojni obeti sredozemskih regij, ki jo
med 7. in 8. oktobrom 2010 gosti Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Mednarodni
projekt In.FLOW.ence poteka v okviru evropskega programa MED, v katerega je vključeno
celotno območje Republike Slovenije, in je sofinanciran s strani Evropske komisije.
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Kratka predstavitev projekta in prijavnica.
Aktualni program konference bo dostopen na spletni strani www.inflowence.eu od 15.
septembra 2010 dalje. Uradni jezik konference je angleščina. Udeležba na konferenci je
brezplačna, obvezna pa je prijava z oddajo prijavnega obrazca do zapolnitve mest.
Za dodatne informacije in prijave se prosimo obračajte na naslov inflowence@uirs.si ali
tajništvo Urbanističnega inštituta na telefon 01 420 13 10.
18. IN 19. 11 / POSVET GZS - POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vas vljudno vabimo na 21. posvet »Poslovanje z
nepremičninami«, ki bo potekal 18. in 19 novembra 2010 v Portorožu.
Na posvetu se boste lahko seznanili z novim nacionalnim stanovanjskim programom, z
davkom na nepremičnine, Zakonom o zemljiški knjigi in Zakonom o nepremičninskem
posredovanju. Brošurica z vabilom in programom je na voljo na spletni strani:
www.posvetnepremicnine.si.
Ker je Skupnost občin Slovenije pri pripravi dogodka sodelovala kot soorganizator, imajo vsi
naši člani SOS pravico do dodatnega 5% popusta na kotizacijo, posebej pa bi vas še opozorili
na 10% popust, ki ga lahko koristite, če se na posvet prijavite in vplačate kotizacijo do
30.9.2010. Enodnevna kotizacija znaša 190 Eur + DDV, dvodnevna kotizacija s svečano
večerjo pa 320 Eur + DDV.
NOVICE DRUGIH
PROJEKTI

NVO

ZA

PODPORO

MEDNARODNEGA

LETA

BIOTSKE

RAZNOVRSTNOSTI

Ministrstvo za okolje in prostor je tudi letos v sodelovanju z Uradom Vlade RS za
komuniciranje izvedlo projektni javni razpis, namenjen nevladnim organizacijam. Tema
sklopa v okviru razpisa, je bila Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe in se je
navezovala na letošnje Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. V okviru razpisa je bilo
sicer sofinanciranih 10 projektov nevladnih organizacij (4 s področja biotske raznovrstnosti
in 6 s področja voda).

27
Tedenske novice SOS / 13.9 – 17.9.2010
Št. 31

Več o izbranih projektih lahko preberete TUKAJ.
EVROPSKI DENAR ZA OBČINSKE SPOMENIKE

15. septembra so župani občin Krško, Maribor, Celje in Vipava na sestanku z Ministrico
Majdo Širca podpisali pogodbe o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov, ki so v lasti
občin in bo financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina Krško bo
tako obnovila grad Brestanica, občina Maribor bo sredstva namenila obnovi mariborskega
gradu, Celje bo tako obnovilo Knežji dvorec, občina Vipava pa bo evropski denar vložila v
prenovo Lanthierijeve graščine. Sofinanciranje bo potekalo v skupni vrednosti 11 milijonov
evrov.
OCENJEVANJE MOBILNOSTI V SLOVENSKIH OBČINAH

Focus društvo in Ministrstvo za promet v tednu mobilnosti najavljata ocenjevanje mobilnosti
v slovenskih občinah.

Več o tem lahko preberete TUKAJ.
ŽUPANI NA OBISKU V KRANJU

Župan Damijan Perne je 16. septembra 2010 v Kranj na neuradni in prijateljski obisk povabil
župane mestnih občin. Odzvali so se Zoran Jankovič (Ljubljana), Bojan Šrot (Celje) in Srečko
Meh (Velenje). Gostje so se z gostiteljem sprehodili od občinske stavbe v stari Kranj in si
spotoma ogledali prenovo nekdanje blagovnice Globus, kjer bo sodobne prostore dobila
Osrednja knjižnica Kranj, ter nastajanje območja za pešce na delu Gregorčičeve za to stavbo.
Sledilo je še povabilo v kranjske rove in neformalno druženje v pogovoru o novostih v
občini in možnem nadaljnjem razvoju. (Vir: odnosi z javnostjo Kranj)
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OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR-ELAC) ŠE AKTUALEN

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,
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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
JAVNO

POSVETOVANJE

O

SMOTRNOSTI

Razpis ELAC - GER

VKLJUČITVE

EMISIJ

IN

ODSTRANJEVANJA TOPLOGREDNIH PLINOV

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o smotrnosti vključitve emisij in
odstranjevanja toplogrednih plinov, vezanih na rabo zemljišč, na spremembo rabe zemljišč
in na gozdarstvo (land use, land use change and forestry – LULUCF), v okvir cilja Evropske
unije, da do leta 2020 zmanjša emisije toplogrednih plinov za 20 % (oziroma 30 %) glede na
raven iz leta 1990. Sektor LULUCF obsega na primer drevesa, ostalo živo biomaso in ogljik v
organskih tleh, ki lahko CO2 iz ozračja bodisi absorbirajo bodisi ga vanj izpuščajo v
različnem obsegu, odvisno od upravljanja z njimi in drugih dejavnikov. Ocene kažejo, da je
bil v EU-27 v letu 2008 ta sektor odgovoren za neto odstranitev okoli 410 milijonov ton CO2
ekvivalenta toplogrednih plinov ali približno 8 % skupnih emisij v EU. Vendar pa obstajajo
razlike med državami članicami, saj sektor LULUCF v nekaterih članicah povzroča obsežno
neto odstranitev toplogrednih plinov, v drugih pa mnogo manjšo neto odstranitev ali celo
neto izpuste. Sektor trenutno ne sodi v okvir cilja za leto 2020, vendar pa lani predstavljeni
podnebno-energetski sveženj zahteva, da Komisija preuči možnosti vključitve LULUCF v
zaveze EU za zmanjšanje emisij EU in, glede na ugotovitve, poda zakonodajni predlog.
Javno posvetovanje je namenjeno zbiranju mnenj zainteresirane javnosti o potencialnih
priložnostih in izzivih vključitve LULUCF v evropske emisijske cilje ter o načinih, kako to
doseči. Posvetovanje poteka v obliki spletnega vprašalnika in traja do 5. novembra 2010.
Vprašalnik in dodatne informacije v zvezi z LULUCF (v angleškem jeziku) so objavljeni na
spletni strani: http://www.ec.europa.eu/environment/consultations/climate.htm. (Vir:
obvestila za javnost EU, bh)
VAREN NAKUP ELEKTRONIKE NA SPLETNIH SPLETIŠČIH

Nakup najbolj priljubljene elektronike, kot so digitalni fotoaparati in predvajalniki glasbe na
internetu, je z uporabo represivnih ukrepov proti problematičnim spletiščem veliko bolj
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varen. 84 % spletišč, na katerih se prodaja elektronika in ki so bila pregledana glede kršitev
evropskih pravil za varstvo potrošnikov, zdaj ustreza evropski zakonodaji (v primerjavi s
samo 44 % leta 2009). Pregled, ki so ga izvedle nacionalne oblasti v 26 državah članicah, na
Norveškem in Islandiji, se je začel maja 2009. Ugotovljene težave so vključevale zavajajoče
informacije o pravicah potrošnikov, nepravilne cene in manjkajoče kontaktne podatke
trgovca.Ta spletišča so zdaj ustrezna, po potrebi pa so bile naložene sankcije. Komisija je
objavila tudi prvotne ugotovitve leta 2010 opravljenega pregleda spletne prodaje vstopnic za
kulturne in športne dogodke. Nacionalni organi bodo nadaljevali z delom na nerešenih
primerih. Pri čezmejnih primerih so v stiku s svojimi predstavniki v drugih državah. Nov
sistem pregledovanja, ki poteka po celi Evropi, se nadaljuje z novimi pregledi in skupnimi
ukrepi, načrtovanimi za naslednje leto. Nacionalni organi bodo nadaljevali z delom na
nerešenih primerih. Pri čezmejnih primerih so v stiku s svojimi predstavniki v drugih
državah. Nov sistem pregledovanja, ki poteka po celi Evropi, se nadaljuje z novimi pregledi
in skupnimi ukrepi, načrtovanimi za naslednje leto. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010: „POTUJ PAMETNEJE, ŽIVI BOLJE“

Od 16. do 22. septembra 2010 bo več sto manjših in večjih mest po Evropi in zunaj nje
sodelovalo v evropskem tednu mobilnosti, največjem svetovnem dogodku, posvečenemu
trajnostnemu mestnemu prometu. Tema kampanje v letu 2010 – Potuj pametneje, živi bolje –
priznava negativne učinke, ki jih imajo trenutne smernice v mestnem prometu na zdravje
prebivalcev. Cilj je spodbuditi lokalne organe k spodbujanju alternativ za avtomobile ter
poudarjati njihov pozitiven učinek na javno zdravje in okolje. Teden mobilnosti je namenjen
spremembi potovalnih navad ljudi, tako da se jim ponudijo okolju prijazne alternative za
avtomobile. Javnost ima priložnost, da preskusi nadomestne oblike prevoza, lokalni organi
pa lahko preskusijo nove storitve in infrastrukturo. Trajna zapuščina je zagotovljena, ker se
sodelujoča mesta spodbujajo k uvedbi vsaj enega stalnega praktičnega ukrepa. Vrhunec
tedna je dan brez avtomobila, uradno je za ta dan določen 22. september, ko sodelujoča
mesta določijo območja, ki so namenjena le za pešce, kolesarje in javni promet. Več o tednu
mobilnosti

lahko

najdete

na

spletni

strani

evropskega

tedna

www.mobilityweek.eu. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI TUDI V EVROPSKEM PARLAMENTU
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mobilnosti:

Tudi v Bruslju med 13. in 19. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti. V skladu z
letošnjim geslom "potuj pametneje - živi bolje" bo Evropski parlament skupaj z drugimi
organizacijami sodeloval v bruseljskem dnevu brez avtomobila, ki se bo zgodil v nedeljo,
19. septembra. To leto so prireditve v okviru tedna mobilnosti namenjene predvsem
povezavi med transportom in zdravjem. Politične skupine Evropskega parlamenta tako
danes ozaveščajo ljudi o tem, da kolesarjenje ni le okolju prijazno, ampak tudi zdravo,
pred stavbo Parlamenta pa si je mogoče ogledati razstavo električnih koles. (vir: EP, mm)

POBUDA MLADI IN MOBILNOST – KREPITEV POMOČI ZA MLADE EVROPEJCE

Pet milijonov mladih Evropejk in Evropejcev išče zaposlitev. Mnogi bodo zamudili
priložnosti, ker jim manjka pravih kvalifikacij ali izkušenj. Evropska komisija začenja novo
vodilno pobudo Mladi in mobilnost, katere cilj je pomagati mladim ljudem pri pridobivanju
različnih znanj in spretnosti ter izkušenj, ki jih potrebujejo za svojo prvo zaposlitev. Pobuda
Mladi in mobilnost kot del nove strategije EU Evropa 2020 predlaga 28 ključnih ukrepov,
katerih cilj je izobraževanje in usposabljanje prilagoditi potrebam ljudi in jih več opogumili,
da bi izkoristili štipendije EU za študij ali usposabljanje v drugi državi. Vse to bo povečalo
zaposljivost mladih ljudi in njihov dostop do trga dela.

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
Pobuda bo pomagala doseči krovne cilje strategije Evropa 2010 glede zmanjšanja deleža
osipnikov s 15 % na 10 % in povečanja deleža mladih s terciarno izobrazbo ali enakovredno
izobrazbo 31 % na vsaj 40 % do leta 2020. Ukrepi Mladi in mobilnost bodo tudi pomagali
državam članicam doseči krovni cilj EU glede 75-odstotne zaposlenosti v naslednjih desetih
letih s prizadevanjem, da imajo mladi prava znanja in spretnosti za delovna mesta
jutrišnjega dne. Študije Komisije kažejo, da bo 35 % novih delovnih mest do leta 2020
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zahtevalo visokošolsko raven kvalifikacij, 50 % pa jih bo zahtevalo srednješolsko raven
kvalifikacij. Cilj pobude Mladi in mobilnost je razširiti možnosti za učno mobilnost na vse
mlade v Evropi do leta 2020. Komisija bo danes začela z javnim posvetovanjem o
prihodnosti

svojih

programov

mobilnosti

po

letu

2013

(glej

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html). (Vir: obvestila za javnost
EU, jv)
EVROPSKA UNIJA ZVIŠALA PODPORO ČEBELARSKEMU SEKTORJU

Komisija je odobrila nacionalne programe, ki jih je za obdobje 2011–2013 sprejelo 27 držav
članic, da bi izboljšale proizvodnjo in trženje čebeljih izdelkov. Prispevek EU k financiranju
programov se je v primerjavi s predhodnim obdobjem (2008–2010) zvišal za skoraj 25 %, in
sicer s 26 milijonov EUR na 32 milijona EUR na leto. Zdrav čebelarski sektor je zaradi
ključne vloge čebel pri opraševanju rastlin izrednega pomena. Čebelarji se že nekaj let
spopadajo s stopnjo umrljivosti čebel, ki je doslej niso poznali. Umrljivost čebel otežuje
gospodarski položaj čebelarjev in hkrati ogroža biotsko raznovrstnost. Nacionalni programi
so trenutno edino sredstvo, s katerim se lahko izgube čebel delno nadomestijo. Države
članice so zadovoljne s koristmi, ki so jih prinesli ti programi, pa tudi čebelarji na splošno
pozdravljajo pozitiven učinek, ki jih imajo na sektor čebelarstva ukrepi, financirani v okviru
nacionalnih programov. Na podlagi tega se je Komisija odločila, da bo za leta 2011, 2012 in
2013 zvišala skupna letna proračunska sredstva, dodeljena sofinanciranju nacionalnih
programov, na 32 milijonov EUR na leto (v obdobju 2008–2010 je raven sofinanciranja EU
znašala 26 milijonov EUR). Komisija bo z višjimi sredstvi prispevala k učinkovitejšim
programom in proaktivno pristopila k reševanju težav izjemno občutljivega sektorja. (Vir:
obvestila za javnost EU, jv).
DEVET OD DESETIH EVROPEJK IN EVROPEJCEV TRDNO PODPIRA RAZVOJNO
POMOČ

Kot je razvidno iz objavljene posebne raziskave Eurobarometra, evropski državljani in
državljanke

še vedno odločno podpirajo pomoč državam v razvoju. Teden dni pred

srečanjem ZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja je 89 % vprašanih odgovorilo, da se
jim zdi razvojna pomoč pomembna ali zelo pomembna. Dva od treh Evropejcev in Evropejk
menita, da bi morala EU spoštovati ali celo nadgraditi svojo zavezo, da bo do leta 2015, ko
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morajo biti doseženi razvojni cilji tisočletja, razvojno pomoč povečala na 0,7 % BND. Kljub
finančni krizi in neugodnim gospodarskim razmeram v Evropi se ta podpora večine
državljanov različnih narodnosti ne zmanjša. Tri četrtine (76 %) Evropejcev verjame v
dodano vrednost sodelovanja držav EU, ki preprečuje podvajanje in zagotavlja učinkovitost
pomoči.

Povezava

na

posebno

raziskavo

Eurobarometra

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352.

(Vir:

št. 352:

obvestila

za

javnost EU, jv)
VMESNA NAPOVED ZA EU: OKREVANJE GOSPODARSTVA V NEGOTOVEM
GLOBALNEM OKOLJU

Okrevanje gospodarstva v EU se je nedavno pospešilo. Rast BDP v drugem četrtletju leta
2010 je bila posebej velika in je bila bolj usmerjena k domačemu povpraševanju, kot je bilo
sprva pričakovano. Medtem ko bo po pričakovanjih gospodarska dejavnost v drugi polovici
leta še vedno skromna, se napoveduje nekoliko izboljšan četrtletni rezultat v primerjavi s
spomladansko napovedjo, in sicer zaradi vpliva določenega zagona v drugem četrtletju. Za
leto 2010 se sedaj pričakuje realna rast BDP v višini 1,8 % v EU in 1,7 % v evrskem območju,
kar pomeni precejšen popravek navzgor. Vendar okrevanje gospodarstva ostaja šibko, saj je
negotovost velika in razvoj po državah članicah neenakomeren. Napovedana inflacija za leto
2010 s strani Komisije je od pomladi večinoma nespremenjena in znaša 1,8 % v EU in 1,4 % v
evrskem

območju.

Podrobnejše

poročilo

je

na

voljo

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13interim_forecast_en.htm. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

34
Tedenske novice SOS / 13.9 – 17.9.2010
Št. 31

na:

