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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
POVPREČNINA V VIŠINI 550 EUR
Na usklajevalnem sestanku glede višine povprečnine za leto 2010 in 2011, na Ministrstvu za
finance dne 7. decembra, so Skupnost občin Slovenije zastopali podpredsednica Irena
Majcen, član predsedstva Leo Kremžar in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Pogajanj so
se ob predstavnikih asociacij udeležili tudi minister dr. Franc Križanič, minister dr. Henrik
Gjerkeš, predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor. Minister za finance, dr. Križanič je potrdil,
da je višina povprečnine že zakonsko določena v znesku 550 eur na prebivalca.
Predstavniki asociacij so z ministrom ter prisotnimi v nadaljevanju pogovora pregledali
točke dogovora, ki se nanašajo na različna področja ministrstev. Minister Križanič je
poudaril, da se strinjajo z večino predlogov dogovora, katerega sta skupaj pripravili SOS in
ZOS, mora pa nekatere izpostaviti, ki niso v celoti izvršljivi. Predvsem šesta in sedma točka
dogovora, ki govorita o spremembah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč ter Zakona o
kmetijskih zemljiščih in se nanašata na člene o prenosu stavbnih zemljišč na občine ter o
pravici občine do nakupa oz. prodaje kmetijskega zemljišča ali gozda, sta naleteli ob
prepreko. Zato je bilo predlagano, da se v kratkem predstavniki združenj sestanejo z
Ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z namenom natančnejše obrazložitve
predvidenih sprememb kmetijske zakonodaje. Tudi v zvezi s predlaganimi spremembami
zakona o javnem naročanju naj bi se obe asociaciji sestali s pristojnim ministrstvom. V zvezi s
točko o rezervaciji sredstev kohezijskega sklada za namene novogradenj nizko energetskih
stavb za potrebe vrtcev in šol, bo pristojno ministrstvo preverilo najugodnejše možnosti in
zneske, ki jih je mogoče preusmeriti na področje izgradnje vrtcev. Trinajsta točka dogovora
je povzročila kar nekaj težav, saj govori o odlaganju odpadkov ter sanaciji odlagališč
komunalnih odpadkov. Ta točka je po besedah predstavnika Ministrstva za okolje in prostor
neuresničljiva, saj gre za uresničevanje določil in zahtev, ki izhajajo iz evropske direktive in
ministrstvo nanje ne more vplivati. Minister Križanič je ob koncu srečanja obljubil, da
kolikor se bo krizno stanje in posledično gospodarska situacija izboljšala, se bo z
rebalansom proračuna za leti 2010 in 2011 določila nova višina povprečnine. (AJ)
SOS ODGOVORIL USTAVNEMU SODIŠČU GLEDE ODGOVORA MF
Ustavno sodišče RS je na sekretariat Skupnosti občin Slovenije naslovilo odgovor ministrstva
za finance in ministrstva za zdravje glede finančnih posledic izvajanja novele Zakona o
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zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. O tem, kakšne so nove ali povečane
obveznosti občin za leto 2010 in 2011 so se reprezentativna združenja s predstavniki Vlade
RS pogovarjali večkrat, o tem, katere stroške vključiti v višino povprečnine za leto 2010 pa
26.10.2009. Netočna je bila v nadaljevanju navedba predstavnika ministrstva za finance, da je
v procesu pogajanj o možnem povečanju izračunane osnove za leto 2010 bilo dogovorjeno,
da se v osnovi izračunana povprečna višina stroškov tekočih odhodkov in tekočih transferov
občinam lahko zviša zaradi povečanega obsega nalog na področju zdravstva zaradi
povečanih stroškov dela strokovnih služb, ki skrbijo za izdajanje odločb. Povečana osnova
povprečnine za leto 2010 je bila (po besedah ministra za finance, dr. Francija Križaniča)
dogovorjena izključno za dejavnost predšolske vzgoje in iz tega naslova dodatnih obveznosti
občin. (JT)
ENOTNA

IZJAVA

OBČIN

USTANOVITELJIC

JAVNIH

KULTURNIH

ZAVODOV
Glede na ne‐dosežen dogovor s predstavniki ministrstva za kulturo je v tem trenutku
povsem realno pričakovati, da bo ministrstvo vsaj nekaterim pooblaščenim muzejem in
galerijam zagotovilo manj sredstev v letu 2010 kot v letu 2009. Ob dejstvu, da občine v svojih
proračunih za leto 2010 nimajo zagotovljene razlike v višini najmanj 20% vseh stroškov, je
komisija za kulturo SOS vse občine‐ustanoviteljice pozvala k enotnemu in usklajenemu
pristopu do ministrstva za kulturo. Ob tem je bila vključena možnost, da nobena občina‐
ustanoviteljica ne podpiše pogodbe o sofinanciranju pooblaščenega muzeja/galerije v letu
2010, saj nam slednje zagotavlja realno pogajalsko pozicijo do ministrstva za kulturo. Prav
tako smo občinam posredovali enotno dikcijo izjave, v kateri je bilo navedeno, da občina daje
soglasje za izvajanje programa muzeja/galerije ob predpostavki, da višina sofinanciranja s
strani države ob upoštevanju letne inflacije ostane vsaj enaka kot doslej, torej da višina
sofinanciranja v letih 2010 in 2011 s strani države ne bo manjša kot v letu 2009, ne glede na
morebitne spremembe državnega proračuna v naslednjem dvoletnem obdobju ter da bo
trajna ureditev statusa in financiranja občinskih muzejev in galerij od leta 2012 naprej
potekala v sodelovanju z občinami‐ustanoviteljicami in na podlagi usklajenih predhodnih
sprememb oziroma dopolnitev vseh predpisov, ki urejajo to vprašanje. V primeru izpada
finančnih sredstev za opravljanje državne javne službe muzeja/ galerije (iz kakršnegakoli
razloga) iz državnega proračuna pa,

da morebitni primanjkljaj s strani države ne

zagotavljajo občine in ne krijejo s sredstvi iz proračuna občine. (JT)
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UPOŠTEVANI AMANDMAJI
V okviru Skupnosti občin Slovenije so bili sprejeti nekateri amandmaji Mestne občine Celje k
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Slovenije.

Med drugim je bilo predlagano, da se na občino na neodplačen način prenesejo

tudi vsa tista zemljišča, ki so na dan sprejetja tega zakona z veljavnimi občinskimi
prostorskimi in planskimi akti opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča. (JT)
PREPREČEVANJE KORUPCIJE V RS
Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije
dne 16. junija 2004 sprejel Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, s
katero je pooblastil Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), da za
namen uresničevanja Resolucije sprejme poseben Akcijski načrt uresničevanja Resolucije, s
katerim med drugim podrobneje opredeli izhodišča za področne protikorupcijske programe,
konkretne cilje posameznih ukrepov in nosilce izvedbe. V obdobju 2004 ‐ 2008 razen
Komisije nihče ni načrtno uresničeval ukrepov Resolucije, ki je v bistvu nacionalna
protikorupcijska strategija, zaradi cesar je nujno pričeti s postopki za ažuriranje in
uresničevanje tega strateškega dokumenta. Zaradi pregleda trenutnega stanja na področju
uresničevanja Akcijskega načrta, se je predstavnik Skupnosti občin Slovenije kot eden izmed
nosilcev izvedbe Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji udeležil srečanja.
(JT)
POJASNILO MŠŠ – ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Skupnost občin Slovenije je pred kratkim na MŠŠ naslovilo pobudo za posredovanje
odgovorov v zvezi s posredovanjem podatkov DURS za določitev plačil staršev za programe
v vrtcih 2010 ter poleg tega zaprosila za uradno potrditev (glede na to, da Zakon o
interventnih ukrepih še ni sprejet), da država s 01.01.2010 ne bo sofinancirala 50% plačila
staršev, ki so dopolnili 5 let starosti. V priponki se nahaja pojasnilo ministrstva. (SP)
Pojasnilo.
DS ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA PROGRAMA VARNOSTI V CESTNEM
PROMETU
V sredo, 09.12.2009 so se v prostorih Mestne občine Kranj sestali predstavniki delovne
skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Prisotni so si bili
enotni, da je potrebna dolgoročna strategija s področja prometne politike ter da je sestanek
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sklican z namenom, da se preveri stanje preventive v lokalnih okoljih. Izpostavljeno je bilo,
da je potrebno enotno nastopanje občin napram državi, saj bomo le tako dosegli dolgoročno
zastavljene cilje. Tatjana Kocijančič iz MO Kranj je podala tudi predstavitev Posveta Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPV) Gorenjske. Od leta 2007 do
danes so bili organizirani trije posveti, in sicer v oktobru 2007, maju 2008 in novembru 2009.
Na zadnjem posvetu pa so bili prisotni predstavniki vseh 18 občin. (JT)
DEKLARACIJA S KONFERENCE INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI
Udeleženci konference Informatika v javni upravi 2009 – upravni delavci, informatiki ter
predstavniki univerz, civilne družbe in gospodarskih družb ‐ ki je potekala 7. in 8. decembra
v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, so sprejeli DEKLARACIJO, s katero želijo pripomoči
državnim organom pri oblikovanju njihovih akcijskih načrtov in delovnih nalog v smislu
povečanja učinkovitosti dela javne uprave, odpravljanja administrativnih ovir, zmanjšanja
digitalne ločnice in predlaganja ustreznih strategij.
EVIDENTIRANJE
PROBLEMATIKA ROMSKIH NASELIJ‐EVIDENTIRANJE
Skupnost občin Slovenije je na predlog predstavnika Mestne občine Celje na Državni zbor RS
posredovala amandmaja k Predlogu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Med
drugim smo predlagali vsebino , po kateri se na občino na neodplačen način prenesejo tudi
vsa tista zemljišča, ki so na dan sprejetja tega zakona z veljavnimi občinskimi prostorskimi in
planskimi akti opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča. Celotno vsebino amandmajev
dobite na info@skupnostobcin.si. (JT)
POJASNILA
NADOMESTILO FUNKCIONARJEM
Na sekretariat SOS je bilo naslovljeno vprašanje glede prejemanja nadomestila župana po
prenehanju funkcije. Pravice funkcionarjev po prenehanju mandata ureja navedeni zakon v
III. poglavju, in sicer v 14. členu, ki določa: Funkcionar, ki je opravljal funkcijo poklicno ter mu je
funkcija prenehala z iztekom mandata ali pred iztekom mandata in se iz objektivnih razlogov ne more
takoj vrniti v prejšnjo organizacijo ali k delodajalcu oziroma ne more skleniti delovnega razmerja za
delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove izobrazbe za določeno vrsto poklica, ima pravico do
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nadomestila osebnega dohodka v višini osebnega dohodka, ki bi ga prejemal, če bi opravljal funkcijo.
Pravico iz prejšnjega odstavka ima funkcionar do vrnitve v prejšnjo organizacijo ali k delodajalcu
oziroma do nove zaposlitve ali do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar največ tri mesece. Glede na
to, da ima župan po prenehanju mandata kot funkcionar pravice iz 14. člena, če se ne more
vrniti k prejšnjemu delodajalcu oziroma ne more skleniti delovnega razmerja, to pomeni, da
prejema nadomestilo plače v enaki višini, kot bi prejemal plačo. Pri nadomestilu mora
delodajalec obračunati in plačati vse prispevke in davke, enako kot je to treba narediti pri
izplačilu plače, funkcionarju po prenehanju mandata pa se čas prejemanja nadomestila šteje
v pokojninsko dobo.. (JT)
PREDLOGI PREDPISOV
DELOVNO GRADIVO – OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo delovni osnutek predloga Zakona o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami. Gre za delovno gradivo, ki še ni v fazi usklajevanja. Morebitne
predloge prosim posredujte na jasmina@skupnostobcin.si .
Delovni osnutek
PREDLOGI PREDPISOV – MLADINSKA ZAKONODAJA
V priponki sta dosegljiva predloga dveh zakonov, ki ju je objavilo Ministrstvo za šolstvo in
šport. Prosimo, da vaše pripombe in predloge pošljete najkasneje do torka, 15. decembra
2009, na alenka.jarc@skupnostobcin.si .
‐

predlog Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

‐

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o mladinskih svetih Slovenije

UKREPI ZA ROME 2010‐2015
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji /ZRomS‐1/ (Uradni list RS, št. 33/07; v
nadaljevanju: zakon) v prvem odstavku 6. člena določa, da Vlada v sodelovanju s
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske skupnosti RS sprejme program
ukrepov, s katerim se skladno s tem zakonom in področno zakonodajo določijo obveznosti in
naloge iz 4. in 5. člena zakona, ki jih izvajajo pristojna ministrstva, drugi državni organi in
organi samoupravnih lokalnih skupnosti. Drugi odstavek istega člena nadalje še določa, da
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prej omenjeni organi sprejmejo podrobne področne programe in ukrepe ter v svojih
finančnih načrtih predvidijo za to potrebna sredstva. Predlog osnutka Nacionalnega
programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 – 2015 je pripravila delovna skupina, ki jo je v
ta namen imenovala Vlada s sklepom št. 02401‐16/2007/4 z dne 11. 10. 2007 in št. 02401‐
16/2007/7 z dne 27. 12. 2007, nosilec predpisa pa je Urad Vlade RS za narodnosti. Pripombe in
predloge zainteresirane javnosti, ki se nanašajo na vsebino besedila predloga osnutka, tako
pričakujemo do vključno petka, 15. 1. 2010 do 16. 00 ure na naslove: maja.mamlic@gov.si,
tjasa.plohl@gov.si.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
14.12. / USTAVNI OKVIR DECENTRALIZACIJE SLOVENIJE
Inštitut dr. Jožeta Pučnika organizira tretjo okroglo mizo v nizu razprav o ustavnih
spremembah z naslovom Ustavni okvir decentralizacije Slovenije v ponedeljek, 14. decembra
2009 , ob 16. uri. Razprava bo potekala v dvorani M1 v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Okrogla miza, tretja po vrsti, bo namenjena vprašanjem v zvezi z uvedbo pokrajin, razvojem
regij in posledično tudi z razvojem Slovenije kot celote. Na okrogli mizi bodo svoje poglede
na aktualno vprašanje spreminjanja slovenske ustave v luči decentralizacije predstavili dr.
Ivan Žagar, bivši minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Borut Rončević,
profesor na Fakulteti za uporabne družbene študije, kjer med drugim predava predmet
Regionalna politika in regionalni razvoj in Robert Marolt, bivši državni sekretar na
Ministrstvu za pravosodje. Okroglo mizo bo povezoval dr. Matej Avbelj. Sledila bo razprava
in vprašanja udeležencev. Udeležba na dogodku je brezplačna, svojo udeležbo potrdite na
telefon 01 425 30 87 ali na elektronski naslov info@ijpucnik.si
15.12. / DS ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA –SIVE VRANE
V torek, 15. decembra bo ob 9.00 uri potekal 3. sestanek delovne skupine za pripravo
predloga Akcijskega načrta upravljanja s sivimi vranami v Sloveniji. Sestanek bo v sejni sobi
Centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2.
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58. SEJA VLADE RS, 10.12.2009
POGREBNA DEJAVNOST IN UPRAVLJANJE S POKOPALIŠČI
Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Predloga zakona o
pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.
Predlog bistveno spreminja sedanjo pravno ureditev tega področja.
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč iz leta 1984 ne ločuje
pogrebne in pokopališke dejavnosti, temveč ju ureja enovito. Hkrati določa, da sta obe v
javnem interesu in se opravljata v okviru gospodarskih javnih služb. Predlog zakona o
pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč tako loči med pogrebno dejavnostjo, ki se
opravlja kot gospodarska dejavnost na prostem trgu in urejanjem pokopališč, ki ostaja v
pristojnosti občin kot gospodarska javna služba.
Cilj predloga zakona je odprava monopolnega položaja na trgu zaradi neenotnosti pogojev
za dodeljevanje koncesij. Tako pravico dodeljevanja koncesij za opravljanje pogrebne
dejavnosti zakon odvzema lokalni skupnosti in jo prepušča prostemu trgu. Ker pa gre za
posebno občutljivo področje, ki je v splošnem javnem interesu, saj se zahteva nemoteno
zagotavljanje človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do umrlih, zakon
določa pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Če vlagatelj, gospodarska družba ali
samostojni podjetnik posameznik, izpolnjuje vse taksativno naštete pogoje iz zakonskih in
podzakonskih aktov, mu ministrstvo za gospodarstvo izda dovoljenje za opravljanje
pogrebne dejavnosti. Pomembna novost, ki jo uvaja predlog zakona, je tudi teritorialna
veljavnost izdanega dovoljenja, saj drugače od koncesij, velja za celotno Republiko Slovenijo.
Prav tako se uvaja visoka raven standardov in zahtev, ki jih mora izpolnjevati izvajalec
pogrebnih dejavnosti, kar je posebno pomembno zaradi občutljive narave slednjih. Takšna
ureditev je v nasprotju s prejšnjo usmerjena v konkurenco med izvajalci pogrebnih storitev,
kar bo zagotovilo njihovo kakovostnejše izvajanje, prijaznejše za prejemnike, predvsem pa
bo pocenilo te storitve.
Kljub zgoraj navedenemu lokalna skupnost še naprej zagotavlja upravljanje pokopališč kot
gospodarske javne službe, bodisi v obliki režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda
ali javnega podjetja, z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali vlaganjem javnega
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kakor to določa 7. člen Zakona o gospodarskih
javnih službah. Pri tem tako kakor prej z odloki določa način upravljanja pokopališč. Predlog
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zakona predpisuje obseg nalog in pristojnosti lokalne skupnosti glede upravljanja
pokopališč.
Zaradi ločenosti obeh dejavnosti, pri kateri ima ena naravo gospodarske dejavnosti na
prostem trgu, druga pa se opravlja kot gospodarska javna služba, se zahteva jasna razmejitev
njunega obsega. Zato predlog zakona uvršča v pogrebno dejavnost vse prevoze pokojnika,
njegovo čuvanje in oskrbo, pogreb ter upepeljevanje. Upravljanje pokopališč, ki je v
pristojnosti lokalne skupnosti, pa obsega predvsem urejanje pokopališč, skupnih
pokopaliških objektov, naprav in druge infrastrukture, oddajanje grobov v najem, vodenje
katastra in drugih evidenc, izkop in prekop grobov ter izdajo soglasij in mnenj v zvezi s
posegi na pokopališkem območju.
Čeprav je videti, da predlog zakona odvzema nekatere pristojnosti lokalnim skupnostim, je
treba pojasniti, da slednje že imajo ustanovljene nekatere oblike gospodarskih družb, ki bodo
tudi v prihodnje lahko nemoteno opravljale pogrebno dejavnost poleg upravljanja
pokopališč. Z dnem uveljavitve tega zakona bodo namreč koncesijske pogodbe in druge
pogodbe, ki so jih izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti sklenili z lokalno skupnostjo,
prenehale veljati. Vendar pa zakon zaradi nepotrebnega oteževanja položaja obstoječih
izvajalcev pogrebnih dejavnosti določa, da lahko slednji svojo dejavnost nemoteno opravljajo
naprej, vendar morajo v roku enega leta od uveljavitve tega zakona pridobiti dovoljenje za
opravljanje pogrebne dejavnosti po tem zakonu. Določbe koncesijskih pogodb, ki se nanašajo
na upravljanje pokopališč, pa bodo ostale v veljavi do sprejetja pravilnika, ki bo urejal to
področje. (Vir: Vlada RS)
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – STALIŠČE DO MNENJE DS
Vlada RS je sprejela stališče do Mnenja Državnega sveta RS k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Zakon o varstvu okolja v 164. členu določa, da če koncesijo na ravni dobrin podeli država,
pripada del plačila za koncesijo tudi občini. Z novelo zakona vlada torej ureja to vprašanje,
kar je bilo v več javnih razpravah tudi pojasnjeno. Sklad je v preteklosti financiral
vzdrževanje javnih cest, katerih vzdrževanje je sicer v pristojnosti občin, vendar je na podlagi
ugotovitev Računskega sodišča bilo to ukinjeno, zato je bilo nujno urediti to vprašanje.
V juliju 2008 sprejet Zakon o javnih skladih je skrčil obseg stavbnih zemljišč, ki bi jih država
oziroma v njenem imenu sklad, mora prenesti na občine, upoštevajoč prvotni Zakon o javnih
skladih iz leta 2000. Ker prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na občine do sprejetja Zakona
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o javnih skladih še niso bili v celoti opravljeni, nekje tudi iz objektivnih razlogov, na primer
parcelacije, se postavi vprašanje enakopravnega obravnavanja vseh občin.
Javna funkcija, ki jo je do sedaj za sklad opravljal Zavod za gozdove, se bo izvajala tudi v
bodoče. Razlika pri delih v državnih gozdovih bo edino ta, da bo dela, ki jih je sklad do sedaj
kot nadstandardne storitve plačeval Zavodu za gozdove, izvajal sam, česar do danes zaradi
pomanjkanja kadrov žal ni mogel zagotoviti sam.
Pregled nad delom sklada bo še vedno tudi v pristojnosti državnega zbora, kateremu bo
morala vlada, namesto dosedanjega Nadzornega odbora, poročati enkrat letno. S predlagano
rešitvijo se torej ne spreminja obstoječega sistema nadzora. Zaradi tega očitek, da se bo na ta
način zmanjšala preglednost delovanja sklada, ne drži.
Glede finančnih posledic za delovanje sklada, je potrebno pojasniti, da imajo neposreden
vpliv na njegovo poslovanje le stroški iz naslova plačila dela koncesnine občinam. Izpada
prihodkov od prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč ne bo, saj bo tudi po sprejemu novele
zakona Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije upravljal s stavbnimi
zemljišči v kolikor na njih ne bo izkazan javni interes.
Zaradi plačila dela koncesijske dajatve torej finančno stanje sklada ne bo ogroženo, oziroma
ne bo slabše kot je bilo v letih 2003 do 2007. Poslovanje bo še vedno tekoče pozitivno, po
sprejemu uredbe o podelitvi koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, pa
pričakujemo še nekoliko višji donos in s tem ugodnejši finančni rezultat.
V mnenju se državni svet opredeljuje tudi do nekaterih vsebin, kot so preprečevanje
nenadnega dviga vrednosti zemljišč le zaradi njihove spremembe namembnosti, obseg
obdelovalnih kmetijskih površin, neenake možnosti pridobivanja kmetijskih zemljišč in velik
delež kmetijskih zemljišč v lasti zasebnih lastnikov. Glede omenjenih vsebin je potrebno
pojasniti, da le‐te ne spadajo v področje urejanja Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, temveč so predmet druge zakonodaje.(Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
JAVNI POZIV‐ PODROČJE PROSTOVOLJSTVA V OBČINI SEŽANA
5. december je dan, ki ga prostovoljci po celem svetu poznajo pod imenom »Mednarodni dan
prostovoljstva«. Prostovoljke in prostovoljci s svojim znanjem, energijo, veliko mero dobre
volje in prizadevanjem na različnih področjih prispevajo k reševanju problemov ter stisk v
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skupnosti. Za svoja prizadevanja si zaslužijo priznanje tudi s strani lokalnih skupnosti.
V Občini Sežana se zavedajo pomena prostovoljska v današnji družbi, zato so v ta namen na
ta dan objavili JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE NAJZASLUŽNEJŠIH PROSTOVOLJCEV
in ORGANIZACIJE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA DELA V OBČINI SEŽANA.
Vsebino poziva ter prijavnice najdete na spletni strani: www.sezana.si.
Dodatne informacije dosegljive pri kontaktni osebi:
Nina Ukmar
projekti, kultura in šport
Občina Sežana
tel.: +386 5 73 10 135
GSM: +386 31 738 343
faks: +386 5 73 10 123
RAZPIS – SODELOVANJE OBČIN Z DRŽAVAMI V RAZVOJU
Evropska komisije je objavila razpis za področje sodelovanja občin z državami v razvoju,
v

okviru

programa

ʺNON‐STATE

ACTORS

AND

LOCAL

AUTHORITIES

IN

DEVELOPMENTʺ za občine in reprezentativna združenja občin.
Okvirna razpoložljiva sredstva: 27 300 000 EUR
Cilj 1: Aktivnosti v partnerskih državah (multilateralne)
Cilj 2: Ozaveščanje javnosti v Evropi glede problematike razvoja, izobraževanja za razvoj
in doseganja večje podpore pri odpravljanju revščine in pri promociji pravičnejših odnosov
med razvitimi državami in državami v razvoju
Cilj 3: Koordinacija, sodelovanje in mreženje aktivnosti med lokalnimi oblasti na področju
razvoja v Evropi
Rok za prijavo: 25. februar 2010. V prvi fazi se zbirajo samo projektne ideje, prijavitelji
izbranih projektnih idej bodo povabljeni k oddaji prijave.
Več

informacij

(v

angl.

jeziku):

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online‐

services/index.cfm?ADSSChck=1259848255174&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=
upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129200
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MINISTER ZA NADALJNJI RAZVOJ GORSKEGA KMETIJSTVA
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se je udeležil
mednarodne konference z naslovom »Prihodnost gorskih območij«. Na konferenci je
potekala razprava o sedanji in prihodnji kmetijski politiki EU z vidika gorskega kmetijstva.
Slovenija ena od treh držav članic z najvišjim deležem gorskih območij, saj je s 53 % takoj za
sosednjo Avstrijo, ki jih ima 55 %. V povprečju se gorske kmetije v EU ne soočajo z bolj
kritičnim stanjem kot druga območja, bo pa potrebno posebno skrbno spremljati stanje tudi
vnaprej. Ta razprava je za Slovenijo pomembna, saj je v Sloveniji v OMD vključene kar 74 %
vse kmetijske zemlje v uporabi, od tega pa predstavljajo gorska območja 53 %. »Uspešnost
razvoja slovenskega kmetijstva je tako odločilno odvisna od uspešnosti razvoja kmetijstva na gorskih
območjih« je povedal minister Pogačnik. Za Slovenijo so plačila za OMD zelo pomembna. Za
ta plačila ministrstvo pripravlja nov sistem individualnega vrednotenja omejevalnih
dejavnikov, ki bo omogočil pravičnejše, še bolj ciljno usmerjeno in učinkovitejše ukrepanje v
prihodnje. Za Slovenijo je strateškega pomena ohranitev in razvoj govedoreje in tudi
drobnice, ki edini omogočata izrabo prevladujočega travinja, kar je še zlasti značilno za
OMD. Trajnostno obdelovanje travinja v njegovi sedanji izrazitosti je možno zgolj z rejo
pašnih živali. (vir: MKGP, AJ)
PRIJAZNA SOBA ZA ZASLIŠANJE OTROK
Na Ministrstvu za pravosodje so objavili, da je društvu Beli obroč uspelo tudi v Ljubljani
odpreti prijazno sobo za zaslišanje otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj in podpirajo cilj, ki si ga
je društvo ob pomoči donatorjev in lokalnih skupnosti zadalo, da bi s tem za otroke žrtve
kaznivih dejanj izjemno pomembnim projektom pokrili vso Slovenijo. Zavedati se je namreč
potrebno, da moramo kot odgovorna družba narediti vse, da tako ranljivo skupino, kot so
otroci, čim bolje zaščitimo. Otrok, ki je bil žrtev kaznivega dejanja, bo zaslišan samo enkrat.
Zaslišanje bo snemano, posnetek pa opremljen z vodnim žigom in kot tak na voljo za potrebe
sodišča. Otrok se bo tako odslej v sicer zanj travmatičnem procesu s strokovnjaki srečal v
prijaznem okolju, ob igri, medtem ko se mu z uradnimi osebami (policija, tožilstvo,
odvetnik…) sploh ne bo treba srečati. (vir: MDDSZ, AJ)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOV RAZPIS °
TEHNIČNA POMOČ S PODROČJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ‐ ELENA
Predmet razpisa: Tehnična pomoč je namenjena pripravi študij izvedljivosti, študij
povpraševanja, naložbenih programov, poslovnih načrtov, energetskih pregledov, pripravi
javnih razpisov in pogodb, pomoči pri oblikovanju izvedbenih organizacijskih enot ter
izvedbi vseh drugih aktivnosti, ki so potrebne za pripravo celovitih naložbenih programov.
Upravičenci: občine in regije iz EU in Hrvaške.
Upravičeni stroški: Tehnična pomoč je namenjena pripravi celovitih investicijskih
programov s področij:
• izboljšanja energetske učinkovitosti javnih in zasebnih stavb (termoizolacija,
energetske obnove stavb, prezračevanje, osvetlitev, … ),
• obnovljivih virov (biomasa, fotovoltaika, solarni kolektorji, ... ),
• obnove ali izgradnje daljinskega ogrevanja,
• javnega prometa (učinkovita prevozna sredstva, hibridni avtobusi, električni
avtomobili, … ),
• energetsko učinkovita infrastruktura (inter‐modalni transportni objekti, črpalke za
alternativna vozila).
Vrednost tehnične pomoči pri pripravi investicijskih programov za prihodnje energetske
investicije mora biti 25x manjša od prihodnjih investicijskih vložkov.
Višina sofinanciranja: do 90 % izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov.
Rok za oddajo: od objave 30. 11. 2009 do porabe sredstev. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
PRVI TRIJE DNEVI KØBENHAVNA
Želja po sklenitvi globalnega sporazuma je prisotna bolj kot kdajkoli prej. ZDA so sicer na
včerajšnji novinarski konferenci povedale, da kljub temu, da bo predsednik Obama prišel na
sam vrh zasedanja, ne bodo predstavili nobenih dodatnih zmanjšanj emisij do leta 2020 kot
že napovedanih 17 % glede na leto 2005. Kitajska je apelirala na ZDA in EU, da zvišata svoje
cilje glede zmanjšanja emisij. Švedska je napovedala, da bo prispevala 800 milijonov EUR v
sklad za takojšnje financiranje za podnebne spremembe. Na zasedanju delovne skupine za
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obveznosti zmanjšanja emisij v razvitih državah po letu 2012 je bila pojasnjena nedavna
napoved ruskega predsednika Medvedeva o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 20‐
25%. Države se strinjajo, da naj bi bilo zgolj eno izhodiščno leto, na katerega bi se nanašali
izračuni za zmanjšanje emisij. Večina držav je naklonjena letu 1990, precejšnje nasprotovanje
je s strani Kanade, ki bi si želela leto 2006. EU je bila na novinarski konferenci ponovno
deležna kritik glede opustitve Kyotskega protokola. Za zasedanje v Københavnu je
prijavljenih več kot 30.000 ljudi, od tega več kot 20.000 iz nevladnih organizacij, ki z
različnimi akcijami opozarjajo, da se morajo države zavezati ambicioznim ciljem, voditelji pa
sprejeti odločitve. V København že prihajajo nekateri okoljski ministri, kar še stopnjuje
napetost in zbuja pričakovanje. (vir: MOP, AJ)
OBIŠČITE ‘’PODNEBNI PORTAL’’
Stalni sekretariat Alpske konvencije je vzpostavil ‘podnebni’ portal. Gre za enega od
konkretni ukrepov za izvajanje Akcijskega načrta za podnebje sprejetega na X. Alpski
konferenci v marcu 2009. Podnebni portal je v štirih uradnih jezikih Alpske konvencije in v
angleščini dostopen na http://www.alpconv.org/climate/index_sl.htm. Kakor so pokazala
opazovanja na območju celotne alpske regije, so se temperature povišale še enkrat toliko kot
se je povišala povprečna svetovna temperatura, snežna odeja se tanjša, ledeniki se topijo.
Namen podnebnega portala, ki je namenjen najširši javnosti, je zbiranje in razširjanje
informacij o dogodkih v alpskem prostoru, povezanimi s podnebnimi spremembami ter
promociji dobrih praks na področju preprečevanja podnebnih sprememb. (vir: MOP, AJ)
LIZBONSKA POGODBA IN NJENE KORISTI
Deset primerov koristi, ki jih bodo imeli evropski državljani:
-

pravica državljanov, da Komisijo zaprosijo za predlog nove pobude

-

boljša zaščita državljanov zaradi novega statusa Listine o temeljnih pravicah,

-

diplomatska in konzularna zaščita za vse državljane EU med potovanjem in bivanjem v
tujini,

-

vzajemna pomoč v primeru naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil človek, v Uniji,
kot so poplave in gozdni požari,

-

nove možnosti obravnavanja čezmejnih učinkov energetske politike, civilna zaščita in boj
proti resni čezmejni ogroženosti zdravja,

-

skupno ukrepanje pri obravnavanju kriminalnih združb, ki tihotapijo ljudi čez meje,
skupna pravila za preprečevanje iskanja najboljših pogojev za pridobitev azila z
vlaganjem prošenj v različnih državah članicah,

-

zatiranje terorizma z zamrznitvijo sredstev,

-

več demokracije pri odločanju v EU (okrepljena vloga EP in nacionalnih parlamentov),
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-

sposobnost zagotavljanja nujne finančne pomoči tretjim državam.

Prelomnice na poti k Lizbonski pogodbi:
-

jun 2007: Evropski svet dobi nalogo, da organizira medvladno konferenco o spremembi
obstoječih temeljnih pogodb,

-

od jul do okt 2007: medvladna konferenca,

-

odobritev Pogodbe na neuradnem zasedanju Evropskega sveta 18. in 19. okt 2007,

-

12. dec 2007: predsedniki EP, Sveta in Komisije razglasijo Listino o temeljnih pravicah,

-

13. dec 2007: podpis nove pogodbe v Lizboni,

-

od dec 2007 do nov 2009: ratifikacija Pogodbe v vseh 27 državah članicah,

-

1. dec 2009: začetek veljavnosti pogodbe.

(vir: EU)

ZGODOVINSKI DAN ZA SLOVENSKI JEZIK
7. decembra 2009 se je na Sodišču Evropskih skupnosti (Sodišče) zgodil ʺmajhen zgodovinski
danʺ. Na sodišču je potekala obravnava v zadevi Detiček. Gre za prvo obravnavo nasploh v
zgodovini tega sodišča, ki bo potekala v slovenskem jeziku. Ker je predlog za predhodno
odločanje Sodišču predložilo slovensko sodišče, je slovenščina avtomatsko jezik postopka v
tej zadevi. Razlika s Strasbourskim sodiščem je tudi ta, da mora pri tem sodišču državno
pravobranilstvo na svoje stroške prevesti svoje vloge v uradni jezik sodišča, medtem ko pred
Sodiščem Evropskih skupnosti za vse prevode poskrbi sodišče samo in sicer na svoje stroške.
O PRIHODNOSTI REGIONALNE POLITIKE

Razprava o prihodnosti regionalne politike postaja vse pomembnejša, saj je Evropski
parlament z Lizbonsko pogodbo dobil večje pristojnosti na tem področju. Člani Odbora za
regionalni razvoj so tisti, ki skrbijo za neposreden stik z mesti in regijami v Uniji. Uporabiti
moramo njihovo strokovno znanje, je razložila predsednica odbora, nekdanja evropska
komisarka Danuta Hübner.
EP – NOVA VLOGA V REGIONALNI POLITIKI
Nova pogodba uvaja lokalno in regionalno odgovornost za uresničitev skupnih ciljev. Doslej
je načelo subsidiarnosti doseglo le evropsko in nacionalno raven, zdaj pa smo vsi odgovorni
za prihodnost. Druga novost je koncept ozemeljske kohezije. Doslej smo uporabljali le pojem
socialna kohezija. To je izziv tako za regionalno politiko kot tudi za vse politike, ki bodo
morale vključevati ta novi teritorialni vidik. Odslej bomo imeli tudi več stikov z
akademskimi strokovnjaki, lokalnimi in regionalnimi predstavniki, poslovnimi vodji in
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aktivisti na področju podnebnih sprememb. Bistvenega pomena pa je tudi regionalna
razdelitev sredstev iz skladov, da se lahko izvlečemo iz krize. (vir: EP)
PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA EVROPSKE KOMISARJE
Potem ko je predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso 27. novembra predstavil
sestavo nove Komisije, bodo kandidati za komisarje morali opraviti še predstavitev v
Evropskem parlamentu, kjer se bodo soočali z vprašanji evropskih poslancev. Predstavitve
bodo potekale med 11. in 19. januarjem, Parlament pa bo o celotni Komisiji glasoval 26.
januarja. Komisija namreč s svojim mandatom ne more začeti, dokler je ne odobri Parlament.
V novi Komisiji bo še naprej predsedoval Portugalec José Manuel Barroso. V njej ostaja 14
dosedanjih komisarjev, namesto dosedanjih pet bo imela sedem podpredsednikov. Od 27
članov je devet žensk, od tega bodo tri podpredsednice. Komisarji prihajajo iz vseh največjih
evropskih političnih skupin.
Iz Slovenije je za komisarja za okolje predlagan Janez Potočnik. (vir: EP)
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