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NOVIČKE SOS
Z MINISTROM ŽIDANOM O ZAKONU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije se je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v sredo, 17. novembra 2010, v večernih urah dogodil sestanek z ministrom, mag.
Dejanom Židanom v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih
zemljiščih. Skupnost občin Slovenije je namreč ministra opozorila, da so številne določbe, ki
so jih pripravili na ministrstvu nesprejemljive in takšne, da bodo v osnovi preprečile razvoj
in planiranje tega v občinah. Minister je na sestanku uvodoma predstavil intence ministrstva
in svoj program dela, v okviru katerega bo in je kot je povedal, osrednja zaveza ministrstva
vzpostaviti sistem, po katerem bo Sloveniji, v skladu z navodili Evropske Unije zagotovljena
prehranska varnost. V ta kontekst pa sodi tudi zaščita obstoječih kmetijskih zemljišč,
vzpostavljanje novih in ohranitev obstoječih kmetij. Že uvodoma pa je poudaril, da so, glede
na številne pripombe tistih, ki so tako ali drugače vpleteni v urejanje prostora, pa najsi bo
kmetijskega ali drugega razumeli, da predlagane rešitve niso najboljše. Tako so povedali, da
spreminjajo procedure oblikovanja in določanja trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč. Po
novem naj bi postopek potekal v dveh fazah, v prvi bi na strateški ravni s pomočjo vseh
akterjev s strokovnimi podlagami določili območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč, v
drugi pa bi skozi občinske prostorske načrte določali ta zemljišča na parcelo natančno. Ko
bodo ta, trajno varovana kmetijska zemljišča, skozi procedure določena, pa bodo izjemno
zaščitena. Razen skozi državni prostorski načrt na ta zemljišča ne bo mogoče posegati, pa še
to samo za nekatere namene – infrastruktura ipd. Pri ostalih kmetijskih zemljiščih pa se
sistem ne bo spreminjal. Prav tako so upoštevali predlog skupnosti, da sprememb
namembnosti ne bodo plačevale občine, temveč investitorji, na samem sestanku pa se je
pojavil še predlog, da bi takšno nadomestilo moral plačati lastnik, o čemer pa bodo še
razpravljali. Opozorili smo še na vprašanje, kdo naj bi financiral pripravo strokovnih podlag,
nesprejemljivo namreč je, da bi bile to samo občine. Po mnenju SOS bi morala biti pri plačilu
soudeležena država. Ob zaključku sestanka smo se dogovorili, da ministrstvo takoj, ko bo
imelo nov koncept zapisan v obliki zakona tega posreduje skupnostim, nato pa se ponovno
sestanemo in uskladimo vsa odprta vprašanja. (jt)

POSVET NA TEMO ZAKONA O GASILSTVU IN PRAVIL GASILSKE
SLUŽBE
Skupnost občin Slovenije je v sredo 17. novembra organizirala posvet na temo Zakona o
gasilstvu in Pravilih gasilske službe. Namen posveta je bil predstaviti probleme oziroma

pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi pri uporabi navedene zakonodaje. Organiziranje
posveta je bilo pohvaljeno tudi s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, saj je Skupnosti
občin Slovenije uspelo na posvet povabiti tako predstavnike Gasilske zveze Slovenije,
predstavnike poklicnih gasilcev in predstavnike občin. Največ problemov se pojavlja v
občinah v katerih so prisotni tako prostovoljni kot poklicni gasilci. Na posvetu je bilo
sklenjeno, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila naboj najbolj perečih problemov v
praksi, ki jih povzročata Zakon o gasilstvu in Pravila gasilske službe, nato pa bo
organizirana okrogla miza, na kateri se bo poizkušalo poiskati sprejemljive rešitve. V
kolikor bi želeli izpostaviti problem, ki se je pojavil na podlagi navedene zakonodaje lahko
vaše predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (mm)

ODGOVOR SVLR GLEDE E‐VOLITEV
Po zadnjem krogu lokalnih volitev smo na SVLR posredovali pobudo za uvedbo
elektronskih volitev, saj smo po pregledu statistik ugotovili, da je volilna udeležba, zlasti
med mladimi in v mestih, bila precej nizka. Odgovor SVLR na pobudo SOS lahko preberete
tukaj.

PREDSTAVITEV UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI
18.11.2010 je v Domžalah potekal delovni posvet na temo predstavitve Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Dne 04.09.2010
je pričela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih. Uredba določa obveznost plačevanja, osnovo za obračun,
zavezance za plačilo, plačnike, način obračunavanja, določanja višine in način plačevanja
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih…
Prejemniki okoljske dajatve, ki jo plačujejo upravljavci odlagališč so občine, kjer
povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu občinske gospodarske
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Višina okoljske dajatve, ki jo prejmejo
občine, postaja s to uredbo, odvisna od razmerja odloženih in zbranih komunalnih
odpadkov. To in še več so predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Carinske uprave
podrobneje predstavili na predmetnem delovnem posvetu, s čemer so v precejšnji meri
pripomogli k učinkovitejšemu izvajanju uredbe na lokalni ravni. (sp)

PO DVEH LETIH DO KONSENZA
V tem tednu so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije, ki so se jim pridružili tudi
predstavniki Združenja občin Slovenije, sestali s predstavniki Združenja SAZAS. Predmetno
srečanje je bilo že četrto takšne vrste v dveh letih od kar deluje delovna skupina Skupnosti
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občin Slovenije, ki je bila zadolžena za pogajanja s SAZAS. Kot je bilo večkrat že omenjeno,
do tega dne na predhodnih sestankih ni bilo večjega uspeha pri pogajanjih. Na včerajšnjem
sestanku pa so predstavniki SAZAS na podlagi predlogov Skupnosti občin Slovenije reagirali
presenetljivo pozitivno in prišli na sestanek s konkretnim predlogom, ki je po dvoletnem
trudu delovne skupine zadovoljil predstavnike občin. In sicer sta se strani dogovorili, da bo
v kratkem podpisan krovni sporazum, ki bo zajemal vse interesne skupine uporabnikov
glasbenih del (tudi občin…) in na podlagi tega bodo posamezne občine s SAZAS podpisale
letne sporazume, na podlagi katerih bodo ob organizaciji prireditev prejele naslednje
popuste na tarife, ki so določene v Pravilniku o javni priobčitvi glasbenih del:
‐

20% za pravočasno prijavo prireditve (občine bodo poročale o prireditvah do 15. v
mesecu za prejšnji mesec, in če se bodo držale tega roka, bodo avtomatično prejele ta
popust);

‐

20% ali 30% (v primeru, da je prireditev brezplačna) dodatnega popusta in

‐

5% dodatnega popusta v primeru elektronske prijave, ko bo ta možnost
vzpostavljena.
Torej, če vzamemo za primer prireditev, ki bi po pravilniku stala 100 €, je v primeru
brezplačnega vstopa, pravočasne in elektronske prijave izračun sledeči: 100€ ‐ 20% = 80€; 80€
‐ 30% = 56€; 56€ ‐ 5% = 53,2 €. Ko bo krovni sporazum podpisan, bomo o tem obvestili vse
občine in predvidoma bo organiziran tudi delovni posvet na to temo. (sp)

DELOVA SKUPINA ZA SPREMEMBO STATUTA
V Velenju se je v sredo, 17. novembra sestala delovna skupina za spremembo statuta in
govorila o možnih novih oblikah delovanja in organiziranja skupnosti ‐ zavedanje, da se je
od leta 2000, ko je bil pripravljen statut skupnosti in dogovorjena organizacijska struktura
marsikaj spremenilo in, da se je v tem času skupnost razvila, razširila, povečale so se
pristojnosti in potrebe občin vodi v smeri novega razmisleka o organiziranju in delovanju
skupnosti v bodoče. Delovna skupina je tako razpravljala o nekaterih oblikah in
organizacijskih strukturah, ki jih poznajo tudi druga evropska združenja ter dogovorila
okvirni model in nekaj variant delovanja skupnosti v bodoče. (jv)

KOMISIJA O PRIPRAVI OBČINSKIH PRORAČUNOV
V četrtek, 18. novembra se je v Ljubljani sestala Komisija za proračun in javne finance in
obravnavala nekaj tem, pomembnih za občine. Sestanka se je udeležil tudi Slavko Tekavčič iz
MF, na žalost pa so se opravičili iz SVLR, čeprav je komisija želela najti odgovore na težave,
ki se pojavljajo pri pridobivanju evropskih sredstev, predvsem tistih, katerih skrbnik je
SVLR. Da so težave očitne, kažejo tudi podatki, da je bilo do konca avgusta porabljenih samo
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40% razpoložljivih evropskih sredstev, torej, da bi bilo potrebno v štirih mesecih porabiti
preostalih 60%, kar skorajda ne bo mogoče. Članice in člani so opozorili, da se na tem
področju, navkljub poskusom olajšati pridobivanje evropskih sredstev dogajajo številne
proceduralne težave in nerodnosti, ki občinam to pridobivanje otežujejo. Nadalje so govorili
o pripravi proračunov za leto 2011. Slavko Tekavčič je povedal, da so s sprejemom
državnega proračuna za leto 2011 znani podatki, ki omogočajo tudi priprave občinskih
proračunov. Povedal je tudi, da naj občine nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
planirajo kot običajno (razen, da, če želijo, spremenijo vrednost točke) ter, da priporoča
občinam, da pripravijo proračune pragmatično in čim prej, saj se je pametno izogibati
začasnemu financiranju. Sprejet proračun pa tu tudi omogoča skozi sprejete razvojne
programe kandidiranje na različna evropska ter državna sredstva. Govorili pa so še o
problematiki zajemanja in prenakazovanja prihodkov preko vplačilnih računov s predlogom
za prehod na evidenčno obračunavanje na vplačilnih računih in direktno nakazovanje na
proračune občin in problematiki izvajanja pravilnika o cenah GJS in subvencij s predlogom,
da se letos upošteva višina najemnine, ki je pokrita v uveljavljeni/veljavni ceni GJS. (jv)

PRIJAVA PREMOŽENJSKEGA STANJA ZA OBČINSKE SVETNICE IN
SVETNIKE
Obveščamo vas, da občinske svetnice in svetniki Komisiji za preprečevanje korupcije v
skladu z novim Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrebno prijavljati
premoženjskega stanja. To pomeni, da obrazca o premoženjskem stanju za občinske svetnike
in svetnice na Komisijo za preprečevanje korupcije ne pošiljate. (jt)

POZIV OBČINAM ‐ DIGI TV
Bliža se 1. december 2010, ko bomo v Sloveniji prešli iz analognega v
digitalno oddajanje televizijskih signalov. V želji, da bi vaše občanke in
občani prehod na digitalno televizijo opravili brez težav, vas vljudno
naprošamo, da se pridružite MVZT pri intenziviranju promocijske
akcije digitalnega prehoda in pri tem uporabite vse razpoložljive
medije oglaševanja. Vsi promocijski materiali za prehod iz analogne v
digitalno oddajanje televizijskih signalov so dostopni na strežniku, do katerega void
povezava http://www.informacijskadruzba.si/index.php/mediji, in se bodo še sproti
dopolnjevali. Razpoložljivi promocijski materiali so naslednji: brošura, internetna pasica,
oglasi, oglasi z navodili (novi), spremni tekst, TV spot ‐ inštrukcijski, video. (sk)
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IZMENJAVA PODATKOV MED DURS IN OBČINAMI
Na Davčni upravi so v sistemu eDavki zagotovili dostop do storitev izmenjave podatkov. Za
dostop do storitev preko vrste dostopa »Pogodbeni« lahko dostopajo le tiste osebe, zaposlene
pri organih javne uprave, ki imajo sklenjen sporazum o storitvah izmenjave podatkov (G2G)
z DURS. Na podlagi Skupnega navodila Davčne uprave RS in Ministrstva za šolstvo in šport,
za posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca, z dne
16.12.2009, so občine prejele vzorec pogodbe o informatiziranem posredovanju podatkov
med DURS in posameznimi občinami. Podpisana pogodba je pogoj za uporabo spletnih
servisov za posredovanje obravnavanih podatkov.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 2011
S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli poziv za posredovanje predlogov
prioritetnih nalog, ki bi jih lahko uvrstili v Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011. Vljudno vas prosimo, da nam vaše
predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka 25.
novembra.

UREDBA O NADOMESTILU ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE
DEJAVNOSTI
Z Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Uredbo o nadomestilu za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Vaše
pripombe na uredbo lahko pošljete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 30. novembra
2010.

PREDLOG NOVELE ZAKONA ZVDAGA, UVDAG IN SISTEMIZACIJA
DAS
Trenutno poteka javna razprava o predlogu novele Zakona o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva in arhivih, Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji Državnega arhiva Slovenije. Vaše pripombe in
predloge nam lahko posredujete do vključno 21. novembra 2010 na info@skupnostobcin.si.
Gradivo: ‐ ZVDAGA ‐ UVDAG ‐ Sistemizacija DAS
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE
V vladni proceduri je Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vljudno vas prosimo za pripombe in
stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ker predlog ni objavljen na spletni strani
ministrstva in ker vladno gradivo ne vsebuje vseh prilog, smo ministrstvo zaprosili za
posredovanje slednjih. Vladno gradivo

VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDOVI S POSEBNIM POMENOM
V vladni obravnavi je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (vladno gradivo). Glavni namen Uredbe o
spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom je uskladitev
območja varovalnih gozdov z veljavnimi občinskimi prostorskimi plani, prostorskimi
razvojnimi usmeritvami občin in z digitalnim katastrskim načrtom Slovenije. Zavod za
gozdove Slovenije je v prvi polovici leta 2010 izvedel usklajevanje območij varovalnih
gozdov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil
dopolnjen strokovni predlog za razglasitev varovalnih gozdov. Vaša stališča, pripombe in
predloge zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
V razpravi je Predlog Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se z
dvigom prispevne stopnje od katastrskega dohodka gozda ohranja višino razpoložljivih
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na enaki ravni kot v letu 2009. Priloga 2 se nadomešča
z novo prilogo, s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami.
Pripombe zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
K ZAKONU O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Prejeli smo stališče MJU k Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (35. in 36. člen), ki
ureja omejitve poslovanja in posledice kršitev.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
25.11. / SESTANEK DS ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU
Sestanek DS za varnost v cestnem prometu na temo priprave Nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa za obdobje 2011‐2021, bo potekal 25.11.2010 v prostorih
Ministrstva za promet, Langusova 4, Ljubljana.

26.11. / PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN PODNEBNE SPREMEMBE
Vljudno vas vabimo na posvet Skupnosti občin Slovenije Prostorsko načrtovanje in
podnebne spremembe, ki bo v petek, 26. novembra ob 10.00 uri, predvidoma v Ljubljani
(točno lokacijo sporočimo naknadno, saj je odvisna od števila prijavljenih). Skupnost občin
Slovenije v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne spremembe in Ministrstvom za
okolje in prostor vabi na srečanje o bodočem prostorsko informacijskem sistemu in o vplivu
podnebnih sprememb, ter prilagajanju nanje z orodji prostorskega planiranja. V okviru
dogodka bosta potekali predstavitvi projekta vzpostavitve PIS in predloga Zakona o
podnebnih spremembah, ki v veliki meri zadevata prav lokalne skupnosti. Urbanistični
inštitut Republike Slovenije bo predstavil projekt CLISP, ki podnebne spremembe vidi v luči
izziva za prostorsko načrtovanje. Skupnost občin Slovenije pa vam bo v sodelovanju s
podjetjem

XLAB

predstavila

vizijo

3D

prikaza

ocene

ranljivosti.

Vabilo,

prijavnica.

29.11. / SREČANJE DS ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU
Srečanje delovne skupine za varnost v cestnem prometu SOS bo potekalo v ponedeljek,
29.11.2010 v prostorih Mestne občine Maribor od 10.00 ure dalje.

01.12. / O VZPOSTAVITVI NADZORA NAD LOBIRANJEM
V zvezi z nalogami Komisije za preprečevanje korupcije, ki urejajo področje lobiranja, je bil
predlagan skupni sestanek, na katerem bomo uskladili praktične rešitve glede kontrolnih
točk in evidentiranja stikov lobirancev in lobistov v prostorih lokalnih skupnostih ali izven.
5.12.2010 nastopi zakonski rok za izvrševanje določb o lobiranju. Z medsebojnim
sodelovanjem si skupnost občin in Komisija za preprečevanje korupcije prizadevata k
vzpostavitvi učinkovitega uresničevanja zakonskih določb o lobiranju na nivoju lokalnih
skupnosti. O podrobnostih vas bomo obvestili po samem srečanju v decembru.
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2.12. / EVALVACIJA UČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH POČITNIC
1. sestanek delovne skupine MŠŠ za evalvacijo učinkov enotnih zimskih počitnic bo potekal
2.12.2010 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport. Sestanka delovne skupine se bosta
udeležila tudi predstavnika Skupnosti občin.

07.‐8.12. KONFERENCA EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Iz hrvaške vlade ter hrvaške asociacije lokalnih skupnosti smo prejeli vabilo na trilateralno
konferenco z naslovom Evropa za državljane, na kateri se bodo zbrali predstavnice in
predstavniki lokalnih skupnosti Slovenije, Hrvaške in Italije. Konferenca bo potekala 7. in 8.
decembra 2010 v hotelu Milenij v Opatiji. Tukaj lahko najdete: vabilo, preglednico interesa
hrvaških lokalnih skupnosti po partnerstvih s slovenskimi, program konference, vprašalnik
za iskanje partnerjev. Interes za udeležbo, skupaj z izpolnjenim vprašalnikom (upitnik‐
partner

search), sporočite

prosimo

do

torka,

23.

novembra

2010

na

naslov:

sasa.kek@skupnostobcin.si.

8.12. / VSE KAR JE DOBRO VEDETI ZA DELOVANJE OBČINSKEGA
(MESTNEGA) SVETA
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na seminar za občinske svetnice in svetnike z
naslovom: VSE KAR JE DOBRO VEDETI ZA DELOVANJE OBČINSKEGA (MESTNEGA)
SVETA, ki bo potekal v sredo, 8.12.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v Gala dvorani Zdravilišča
Laško (Zdraviliška cesta 4, Laško). Vabilo, program seminarja, prijavnica.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
22.‐23.11. / INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI
22. in 23. novembra bo potekala konferenca z naslovom Informatika kot gonilo razvoja v
javni upravi, s pričetkom ob 8.30 uri, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Konferenca bo
potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Prireditelj konference je Slovensko društvo Informatika. Dodatne informacije
lahko prejmete tukaj.

23.11. / POSVET SZS‐STANOVANJSKO PODROČJE‐AKTUALNO
Stanovanjska zbornica Slovenije dne 23.11.2010 pripravlja posvet ʺStanovanjsko področje ‐
aktualno ʺ v dvorani Slovenijalesa, Dunajska 22 v Ljubljani, posvet pa bo zanimiv predvsem
za občine za področje oddajanja neprofitnih stanovanj v najem. Prijavnica in vabilo.
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26.11. / ODPADKI NISO SMETI
Delavnica MOP Odpadki niso smeti bo potekala 26. novembra 2010 na GZS v Ljubljani, s
pričetkom ob 09.00. Pestro sestavljena vsebina, inovativni pristopi ter interaktivno delo so
zagotovilo, da bo v dobrih petih urah moč spoznati učinkovite primere dobrih praks. Vabilo
in prijavnica.

26.11. / OHRANJANJE IN INTERPRETACIJA KULTURNE DEDIŠČINE
Ministrstvo za šolstvo in šport organizira usposabljanje za ohranjanje in interpretacijo
kulturne dediščine v okviru projekta Partnerstva, ki poteka že od leta 2008. Usposabljanje bo
potekalo o potrebnih znanjih, ki jih mora imeti interpretator kulturne dediščine. Poleg
teoretičnega dela bo veliko praktičnega dela, kjer bo moč pridobiti dodatna znanja in
spretnosti, potrebna za dobrega interpretatorja kulturne dediščine. Prvo srečanje bo potekalo
v petek, 26. 11. 2010 s pričetkom ob 17. uri v prostorih Šolskega centra Slov. Konjice‐Zreče
(Gimnazija Slov. Konjice), Tattenbachova ul. 2/a, Slov. Konjice, drugo srečanje bo potekalo v
soboto 27. 11. ob 8.00,tretje srečanje bo v petek, 10.12.2010, ob 17.00 uri, četrto pa v soboto,
11. 12. 2010, ob 8.00 uri. Vabilo.

30.11. / IZZIVI UREJANJA IN TRŽENJA OBČINSKIH JAVNIH POVRŠIN
Vljudno vabljeni na strokovno srečanje pod naslovom: Izzivi urejanja in trženja občinskih
javnih površin ‐ urbana oprema, oglaševanje in plakatiranje, ki bo potekalo v torek,
30.11.2010 s pričetkom ob 9.30, v Hotelu Mons, Ljubljana. Vsebina srečanja: Kaj je urbana
oprema in zakaj je pomembna? Kako kakovostno upravljati vizualni prostor občine in
urbano opremo? Občinske takse za rabo javnih površin, reklamiranje in oglaševanje v občini
ter primeri s prakse. Organizator srečanja, Vladimira Šalej s.p. nudi članicam Skupnosti
občin Slovenije posebno ceno. Cena za članice Skupnosti občin Slovenije je 100 EUR na
udeleženca. Prijavite se s prijavnico tukaj na faks št. 01 300 73 96.

06.12. / O POMENU PARLAMENTARIZMA V DZ
Obveščamo vas, da bo Državni zbor RS dne 6. 12. 2010 v veliki dvorani organiziral javno
razpravo z naslovom ʺPomen parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje
javnih zadevʺ. Beseda bo dana mladim (mladostniki in mladi odrasli, stari od 15. do
dopolnjenega 29. leta) in njihovim razmišljanjem o prihodnosti parlamentarne demokracije
pri nas. Dogodek je zasnovan kot simulacija seje Državnega zbora, pri čemer bodo mladi
razpravljali o predlogu ʺDeklaracije o pomenu parlamentarizma in vključenosti mladih v
upravljanje javnih zadevʺ, ki jo bodo na koncu ‐ skupaj z morebitnimi dopolnili ‐ tudi
sprejeli. Predlog deklaracije, na katero bo mogoče vlagati dopolnila, še pripravljajo in bo
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objavljena tudi na spletni strani www.dz‐rs.si.

06.12. / STANDARDI STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
Uradniški svet je na svoji 13. redni seji dne 8. 11. 2010 sprejel nove Standarde strokovne
usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na
položajih v državni upravi, ki bodo veljali za vse natečajne postopke, objavljene po 1. 1. 2011.
Okvir dela, standarde in njihove elemente ter način njihovega preverjanja bodo ustrezno
predstavili na posvetu v ponedeljek, 6. 12. 2010 ob 13.00 v predavalnici številka 1 v
Fakulteti za upravo, Gosarjeva 5, Ljubljana. Posvet se bo predvidoma zaključil do 14.30 ure.
Gradivo, tj. prenovljene standarde z ocenjevalnim listom in prečiščeno besedilo Poslovnika o
delu posebnih natečajnih komisij, boste prejeli na posvetu, vsa gradiva pa bodo objavljena
tudi na spletni strani Uradniškega sveta. Udeleženci navedenega posveta bodo imeli
prednost pri imenovanjih v posebne natečajne komisije. Prosimo za potrditev udeležbe, in
sicer na elektronski naslov gp.mju@gov.si ali na telefonsko številko 01 478 8345 (Tea
Juratovec), najkasneje do četrtka, 2. 12. 2010.

9.12 / EVROPSKO LETO BOJA PROTI REVŠČINI
V organizaciji Direktorata za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
bo potekal 9.12.2010 ob 9.30. uri v hotelu Mons v Ljubljani, zaključni dogodek ob
Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. Udeležbo lahko potrdite
na e‐naslov maja.pintar1@gov.si, najkasneje do 3.12. 2010, saj je število mest omejeno.
Program dogodka.

108. REDNA SEJA VLADE/ 18.11.2010
SPREMEMBE ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred
požarom in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Vlada je tudi predlagala, da se
predlagani zakon obravnava in sprejme v skrajšanem postopku v skladu s tretjo alinejo
prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora, ker gre za manj zahtevne
uskladitve z drugimi zakoni in pravom Evropske unije.
V predlaganem zakonu je določeno, da preglede, preizkuse, vzdrževanje sistemov in naprav
za varstvo pred požarom ter druge storitve, določene z Zakonom o varstvu pred požarom, v
Republiki Sloveniji lahko opravljajo tudi tuje pravne in fizične osebe iz držav članic Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, če izkažejo, da v
državi, v kateri imajo svoj sedež, izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh dejavnosti oziroma
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storitev. Preverjanje pogojev in poklicno kvalifikacijo oseb bo izvajala Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, ki sicer opravlja upravno strokovne zadeve na tem
področju. Tuji ponudnik mora pred prvim opravljanjem storitev to prijaviti pri Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Če Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje v predpisanem roku po priglasitvi ne izda odločbe, se šteje, da je bilo stranki
ugodeno v skladu z Zakonom o storitvah na notranjem trgu. Z Zakonom o prekrških so
usklajene tudi kazenske določbe v Zakonu o varstvu pred požarom. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE OPERATIVNIH PROGRAMOV
Vlada RS je na podlagi usklajevanj z Evropsko komisijo potrdila spremenjen Operativni
program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013 (OP RR) in
spremenjen Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007‐2013 (OP ROPI). Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (SVLR) v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad bo spremenjena operativna programa posredovala Evropski komisiji
Glede na spremenjene družbene in gospodarske okoliščine se je Vlada RS v letu 2010 zavzela
za spremembe operativnih programov, na podlagi katerih poteka črpanje evropskih
sredstev. Osnovo vodilo sprememb je od zidov k inovativnosti, delovnim mestom in
trajnosti. Takšen pristop je smiseln in nujen, saj je Slovenija glede na bistveno bolj zaostreno
javnofinančno sliko prisiljena k še bolj rigoroznemu postavljanju prioritet. Glede na omejene
javne finančne vire to pomeni, da se je treba osredotočiti na izvedbo tistih programov, ki na
dolgi rok prinašajo največjo dodano vrednost in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest. (Vir:
Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010
Ime razpisa: 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.
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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.

OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA
Ime razpisa: 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 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.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
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Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko‐razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt

gradnja,

upravljanje

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
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: 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.

OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA ‐ AVSTRIJA
Ime razpisa: Javni razpis za izbor projektov v okviru operativnega programa Slovenija‐
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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
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.

REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI
Ime razpisa: 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;
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•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

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.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
na TUKAJ.
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LOKALNA IN REGIONALNA JAVNA INFR ASTRUKTURA
Ime razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov
lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
-

področje vodooskrbe,

-

področje cestnega omrežja,

-

podjetništvo,

-

okolje in prostor,

-

komunalna infrastruktura,

-

področje šolstva,

-

področje zdravstva,

-

področje socialnega varstva,

-

področje športa in kulture

-

trajnostna raba energije.

Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor‐jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor‐jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info TUKAJ.

RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO
Ime razpisa: 4. javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007‐2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Predmet javnega razpisa: Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov na
vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z
Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov
po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje
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poseljenosti območij ob meji.
Upravičeni nameni so:
• Prometna infrastruktura (kategorizirane lokalne ceste in javne poti, s pripadajočo
prometno infrastrukturo in investicije v posamezne objekte lokalne prometne
infrastrukture (npr. mostovi, nadvozi, podvozi); pri tem upravičenem namenu so v
okviru navedenih glavnih aktivnosti, upravičene tudi: gradnja hodnikov za pešce,
avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki
predstavljajo sestavni del cestnega telesa);
• Okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
• Ekonomska infrastruktura (komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne
sme presegati 10 ha, za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con).
Vlagatelji: Samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
Upravičeni stroški so:
•

stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.);

•

stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);

•

stroški nakupa zgradb;

•

stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;

•

stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;

•

stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

•

stroški zunanjega urejanja objektov;

•

stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;

•

stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Višina sofinanciranja: Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR (bruto).
Upravičenih je največ 100 % celotnih upravičenih stroškov javnih izdatkov operacije.
Rok za oddajo: 7. 1. 2011, več info TUKAJ.

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
SREČANJE S PREDSTAVNIKI OECD
Obstoječa združenja občin so bila v torek, 16. novembra povabljena na srečanje s
predstavniki OECD‐ja, katerega namen je bil preveriti pogled skupnosti in združenj do
medobčinskega povezovanja, združevanja občin ter drugih zadev, pomembnih za občine v
Sloveniji. Delegacija OECD je v preteklem tednu opravila številne sestanke z namenom
priprave Teritorialnega pregleda Slovenije, ki predstavlja temeljni dokument s področja
teritorialnega razvoja Slovenije. Čeprav se je omenjenega sestanka udeležila samo Skupnost
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občin Slovenije je predstavljal sestanek dobro možnost za pojasnitev stališč in pogledov
skupnosti na številna področja povezana z lokalno samoupravo v Sloveniji, prav tako pa tudi
možnost preverjanja teh v odnosu do drugih. Ob temah, ki so bile omenjene zgoraj so
predstavniki OECD‐ja želeli izvedeti še številne druge za občine pomembne zadeve ter
obstoječa dejstva, ki smo jih skupaj s prisotnim Andrejem Čokartom iz SVLR pojasnjevali, od
pristojnosti občin ter zanje zagotovljenih finančnih sredstev do ustanavljanja novih občin ter
možnosti bodočega povezovanja obstoječih občin. (jv)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
SLOVESNA PODELITEV NAGRADE EU ZA KNJIŽEVNOST ZA LETO 2010
Na slovesnosti v Kraljevem flamskem gledališču v Bruslju je enajstim avtorjem bila
podeljena nagrada Evropske unije za književnost, ki namenja osrednjo pozornost novim in
obetavnim avtorjem. Nacionalne žirije so enajst zmagovalnih avtorjev letos izbrale v Belgiji,
na Cipru, Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Luksemburgu, Nemčiji, Romuniji, Sloveniji,
Španiji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji. Vsak nagrajeni avtor prejme
nagrado v višini 5 000 evrov, njihova dela pa so tudi prednostno obravnavana pri
dodeljevanju sredstev iz programa EU za financiranje prevodov književnih del. Slovenska
nagrajenka je Nataša Kramberger, iz občine Sv. Jurij v Slov. goricah, z delom Nebesa v
robidah: roman v zgodbah. Iskrene čestitke! (Vir: sporočila za javnost EU, bh)

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
Skupna kmetijska politika se je razvijala in spreminjala skozi leta, vendar je za uspešen
spopad z novimi tržnimi potrebami in gospodarsko krizo potrebna nadaljnja prenova.
Pomembno vlogo imajo kmeti, ki zemljo obdelujejo na okolju prijazen način, potrošnike pa
oskrbujejo s kakovostnimi pridelki po ustreznih cenah. Evropska komisija bo podrobneje
preučila neposredna plačila kmetom, ki tako skrbijo za okolje. V posvetovanju z vladami in
organi držav Eu, kmeti in splošno javnostjo so opredelili glavne cilje reforme: zanesljiva in
zadostna preskrba s hrano,trajnostno upravljanje z naravnimi viri in uravnotežen razvoj
podeželja. Za dosego teh ciljev po letu 2013 je komisija predlagala tri sklope ukrepov za
pravičnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo politiko. Pri reformi neposrednih plačil kmetom je
več možnosti: od pravičnejše razdelitve plačil med državami Eu do uvedbe variabilnih
nadomestil, ki bi upoštevala dejanske ukrepe za okolje. (Vir:EK, mm)

DIGITALNI DOSTOP DO VSEBIN EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Zdaj lahko prek evropske digitalne knjižnice Europeana (www.Europeana.eu) vsi ljudje na
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svetu dostopamo do več kot 14 milijonov digitaliziranih knjig, zemljevidov, fotografij, slik,
filmskih in glasbenih posnetkov evropskih kulturnih ustanov. Europeana je bila ustanovljena
leta 2008 z dvema milijonoma enot gradiva, zdaj pa je presegla prvotno zastavljeni cilj za leto
2010 z desetimi milijoni vsebin. 14 milijonov digitaliziranih vsebin bo razveselilo vse
internetne uporabnike, ki želijo dostopati do kulturnega gradiva evropskih knjižnic, muzejev
in arhivov. Vendar bi lahko bila Europeana še bogatejša, če bi svoje zbirke digitaliziralo več
kulturnih ustanov in prek tega evropskega portala omogočilo njihovo dostopnost. (Vir:
sporočila za javnost EU, bh)

PREDNOSTNE NALOGE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE EU
Evropska komisija je predstavila prednostne naloge na področju energetske infrastrukture za
naslednji dve desetletji. V sporočilu je določila prednostne koridorje EU za transport
električne energije, plina in nafte. Te prednostne naloge bodo podlaga za izdajo dovoljenj v
prihodnosti in finančne odločitve o konkretnih projektih EU. Na podlagi teh vnaprej
določenih koridorjev bodo leta 2012 opredeljeni konkretni predlogi v evropskem interesu, ki
bodo dobili finančna sredstva EU in gradbena dovoljenja, vključno z rokom za končno
odločitev, hkrati pa bodo zagotavljali popolno spoštovanje prava EU, zlasti okoljske
zakonodaje, in javno udeležbo. Pri načrtovanju in izvajanju teh projektov daje Komisija
prednost regionalnemu sodelovanju med državami. V sporočilu je opredelila tudi
dolgoročnejše cilje, kot so „evropske električne avtoceste“. Več informacij lahko najdete na:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm. (Vir: sporočila za javnost
EU, bh)

STROŽJE SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA SCHENGENSKIH PREDPISOV
Državljani lahko v EU na schengenskem območju potujejo brez nadzora na mejah. Vendar pa
ovire prostega gibanja, kot so ohranjanje ovir tekočega pretoka prometa na cestnih mejnih
prehodih na notranjih mejah, ostajajo, ker države članice schengenskih predpisov vedno ne
izvajajo pravilno. Zato želi Komisija strožje preverjati, kako države članice upoštevajo
schengenske predpise. V ta namen je sprejela nov predlog za okrepitev mehanizma za
ocenjevanje pravilnega izvajanja schengenskih predpisov v državah članicah. Predlog bo
Komisiji omogočil boljše preverjanje ustrezne zakonodaje o odpravi nadzora na notranjih
mejah in učinkovitejše kontrole na nacionalnem ozemlju držav članic. (Vir: sporočila za
javnost EU, bh)

EVROPSKI PARLAMENT ODOBRIL 2.247.940 EVROV POMOČI ZA
DELAVKE MURE
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Odbor Evropskega parlamenta za proračun je na četrtkovem glasovanju podprl predlog, da
se za pomoč 3735 nekdanjim delavcem podjetij v Sloveniji in Nemčiji odobri izplačilo
sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Republika Slovenija je
konec aprila Komisiji predložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG za pomoč 2554
odpuščenim presežnim delavcem podjetja Mura, European Fashion Design, Proizvodnja
oblačil, d. d. iz Murske Sobote. Odpuščanje, ki je bilo posledica finančne in gospodarske
krize, ki je povzročila znaten upad povpraševanja: proizvodnja v sektorju oblačil se je v
prvem četrtletju leta 2009 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2008 zmanjšala za 14
odstotkov. Upad povpraševanja je neposredno čutila Slovenija in zlasti podjetje Mura.
Razloga za odpuščanje presežnih delavcev sta prekinitev pogodb z več večjimi naročniki
(Hugo Boss, Escada in René Lezard) ter zmanjšanje števila naročil zaradi krize. Podjetje
Mura je na začetku leta 2008 zaposlovalo 3135 delavcev, kar je predstavljalo več kot
7 odstotkov zaposlenih v pomurski regiji, ki na gospodarskem področju zaostaja za
slovenskim povprečjem, zato ima odpuščanje v Muri znaten lokalni in regionalni vpliv.
Evropska Komisija je vlogo odobrila 19. oktobra, predlagani znesek pomoči pa znaša
2.247.940 evrov. Po potrditvi na odboru mora Evropski parlament o vlogi glasovati še na
plenarnem zasedanju, potrditi pa jo mora tudi Svet EU. (vir: EK, mm)
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