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NOVIČKE SOS
10. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 4. decembra se je v Trbovljah zbralo Predsedstvo SOS na svoji 10. redni seji. Predsedstvo sta
pozdravila predsednik dr. Ivan Žagar, ter župan Občine Trbovlje Vili Treven, gostitelj 10. seje
predsedstva SOS.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je seznanilo z aktivnostmi SOS na energetskem področju.
Župan Občine Šentrupert je predstavil aktivnosti, ki jih vodijo na tem področju v svoji občini. Občina
Šentrupert je bila ena prvih občin, ki jih je SOS obiskal in predstavil možne modele za organizacijo in
izvedbo projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Predstavljena je bila pobuda Regionalnega
energetskega koncepta, kot skupni akcijski načrt občin, na zaokroženem geografskem območju, ki
zajema podatke iz njihovih lokalnih energetskih konceptov in opredeljuje večje energetsko-podnebne
infrastrukturne pa tudi druge projekte, ki presegajo meje ene občine. Predsedstvo se je seznanilo še s
Sončno zadrugo, ki je v nastajanju. Ideja SOS je, da se povežejo občine, stroka, zainteresirana javnost
ter podjetja v pravno osebo zadružne oblike z namenom lažjega skupnega uresničevanja energetskih
projektov in strokovne podpore na energetskem področju.
Predsedstvo je pred sejo prejelo z gradivi besedilo Predloga Zakona za uravnoteženje javnih financ
občin in se seznanilo s potekom pogajanj glede zakona za uravnoteženje javnih financ občin.
Zmanjšanje stroškov, ki ga predlog predvideva, ni najlažja naloga. S predstavniki ministrstva za
pravosodje in javno upravo, ki zakon pripravljajo, so občine nekatera vprašanja že uskladile, cel niz pa
ostaja še odprtih. Generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar je med že usklajenimi področji omenila
postopke za vpis v zemljiško knjigo in agrarne skupnosti, med neusklajenimi pa predšolsko vzgojo.
Zakon naj bi sicer znižal zakonske obveznosti občin za desetino, predvidoma pa naj bi bil pripravljen
do konca leta.
Predsedstvo je spregovorilo tudi o aktualnih dogajanjih na protestih ter nezadovoljstvu državljank in
državljanov. Župani člani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so izrazili razumevanje za mirna
zbiranja ter zahteve po delovanju demokratičnih institucij, spoštovanju zakonodaje ter spoštovanju
etičnih standardov. Sprejeta sta bila sklepa, da se pristopi k pripravi možnih rešitev, ki bodo
omogočali večji vpliv državljank in državljanov na ocenjevanje dela lokalnih funkcionarjev ter da se
skupaj s sorodnimi združenji pripravi kodeks delovanja lokalnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev
in ga priporočimo občinam v sprejem in zavezo njihovega delovanja. (sk)

PRAVILA LOBIRANJA NA LOKALNI RAVNI
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije 5.12.2012 pripravila
seminar z delavnico »Pravila lobiranja na lokalni ravni«.
Mag. Bećir Kečanović s sodelavko Simono Stanter in drugimi, sta predstavila načrt integritete ter
pomen protikorupcijske klavzule. Predstavili so tudi osnovna pravila lobiranja in situacije, ki lahko
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pripeljejo do korupcije, med drugim tudi omejitev poslovanja in nasprotje interesov. Za predstavitvijo
pa so se predstavniki KPK posvetili aktivni interakciji z udeleženci posveta, saj je drugi del posveta
potekal kot praktična delavnica z realnimi primeri iz preteklosti. Udeležencem je bila na razpolago
tudi nova publikacija KPK. (Ml)

SESTANEK GLEDE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se 6.12.2012 sestali s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo
in okolje na temo Zakona o kmetijskih zemljiščih. V uvodu je g. Leon Ravnikar na kratko predstavi
razloge, namen, cilje in bistvene rešitve sprememb in dopolnitve zakona o kmetijskih zemljiščih. Poleg
naštetih ciljev in razlogov je ministrstvo (ga. Strniša) izpostavilo tudi dejstvo, da zaradi bistvenega
zmanjšanja odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč nimajo več vira za izdelavo
strokovnih podlag za določitev TVKZ. Predstavniki občin so uvodoma opozorili na naslednja zadeve:
podatki, na osnovi katerih so bile narejene analize za predlog zakona so iz leta 2002; podatki o
kakovosti (boniteti) KZ so zelo stari in niso več dovolj dober podatek za kakovostno načrtovanje
varovanja KZ in bi nujno bilo potrebno na novo ovrednotiti KZ, kar pa se očitno zaradi pomanjkanja
sredstev sedaj več ne načrtuje.
Predstavniki občin so izpostavili problem določanja kvote TVKZ, ker ne vemo kako bi to naj v
prihodnosti delovalo, predvsem pa bi želeli imeti izdelano simulacijo na primeru občine, da bi se na
osnovi tega lahko opredelili do predlaganega načina določanja kvot TVKZ. Prav tako so bili
predstavniki občin mnenja, da območij TVKZ ni potrebno določati z vladno uredbo, ampak da bi se
lahko pripravilo gradivo v obliki smernic, ki bi jih občine morale upoštevati v svojih prostorskih
načrtih.
Leon Ravnikar je trdil, da bi naj po ocenah GURS bonitetne točke v katastru v cca 85% primerov
odražale oz. odgovarjale dejanskemu stanju in da bi se naj v cca 18 mesecih sprejela vladna uredba. Za
določitev kvot TVKZ so vzeli za osnovo površine KZ po osnovni namenski rabi in upoštevali površine
vseh tistih zemljišč, ki so po osnovni namenski rabi KZ. Poseben problem lahko predstavljajo DPN –
ki so že sprejeti, pa še podrobna namenska raba z OPN ni določena in bi se lahko v takšnem primeru
občinam štele tudi te površine v osnovo za določitev kvote TVKZ. Prav tako smo predstavniki občin
ugotavljali, da bi se lahko tudi v primeru sprejemanja novih DPN obveznost zagotavljanja kvote
(novih TVKZ) nalagala občini, kar je za občine lahko velika težava. izpostavljeno je bilo tudi
vprašanje, kaj je pozidanost. Predstavniki občin so opozorili, da bodo občine, ki še nimajo sprejetih
OPN imele velike probleme, ker nimajo opredeljenih naselij in pozidanih SZ in bi bilo potrebno to
določbo natančneje dodelat. G. Ravnikar je pojasnil, da že sedaj poskušajo od občin pridobiti podatke
o podrobi namenski rabi in nepozidanih SZ. Ugotavljali smo, da bo to lahko še dodaten problem za
manjša naselja, ko gradnja pretežno kmetij ni tako zgoščena in bo kvota 25% nepozidanih stavbnih
zemljišč lahko velik problem in ne bo možna več nobena širitev naselja, oz. tudi gradnja kmetijskih
objektov. Investicijsko vzdrževalna dela na infrastrukturi na KZ (v povezavi z 3.d členom), bi naj bila
urejena z Uredbo o vrstah objektov, glede na zahtevnost, ki je v vladni proceduri usklajena in čaka pri
ministru na podpis.
Ministrstvo se je zavezalo, da bo pisno odgovorilo na podane pripombe in stališča SOS in proučilo
potrebo po še enem sestanku v fazi medresorskega usklajevanja gradiva, preden gre le to na Vlado RS.
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Glede na razpravo so predstavniki občin ponovno poudarili, da jih skrbi določanje kvot TVKZ in da
predlagajo MKO da pripravi simulacijo le tega vsaj na primeru ene občine, da bi se lahko opredelili do
metodologije in rezultatov in podali morebitne dodatne sugestije pripravljavcem uredbe. Občine bodo
posredovale pregled svojih dopolnjenih stališč in pripomb ter konkretno dikcijo predloga določitve
predkupne pravice občine za potrebe gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja lokalne gospodarske
javne infrastrukture. (Darko Fras)

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE UKREPOV NA PODROČJU ŠOLSTVA
IN PREDŠOLSKE VZGOJE
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so se 5. 12. 2012 sestali predstavniki
ministrstva in reprezentativnih združenj ter predstavniki skupnosti vrtcev, združenja ravnateljev
vrtcev, združenja ravnateljev osnovnih šol in združenja staršev glede predlaganih ukrepov na
področju šolstva in predšolske vzgoje, katere bi se naj vključilo v zakon za uravnoteženje javnih financ
občin. Sestanek je vodila državna sekretarka Mojca Škrinjar.
Potem, ko so bili v preteklem tednu predstavljeni predlogi sprememb Zakona o vrtcih, Zakona o
osnovni šoli in Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, je bil namen sestanka usklajevanje
glede predlaganih ukrepov, do česar pa ni prišlo. Predstavniki vrtcev so predlagali, da se ukrepi s
področja predšolske vzgoje in šolstva izključijo iz zakona za uravnoteženje javnih financ občin
(ZUJFO) in se spremembe pripravijo v okviru sprememb Zakona o vrtcih. Državna sekretarka je tak
predlog zavrnila, saj jih veže zaveza Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, ki mora po zavezi iz
dogovora o povprečnini in sklepa Vlade RS pripraviti ZUJFO, razen če bi na izločitev tega področja iz
ZUJFO pristale občine oziroma združenji občin. Tega mandata predstavniki občin na sestanku nismo
imeli, saj smo prišli na sestanek s pričakovanjem, da bodo predstavniki vrtcev predstavili svoje
predloge in da bo lahko prišlo do vsebinskih usklajevanj. Državna sekretarka je zato predlagala
vnovični sestanek, na katerem bi bili predstavljeni kompromisni predlogi.
Glede predlagane spremembe 56. člena Zakona o osnovni šoli so se prisotni strinjali o njegovi
neustreznosti, saj ne rešuje težav, ki se tu pojavljajo ( brezplačen prevoz za prvošolce, opredelitev
nevarnih poti…),zato bo ministrstvo pripravilo nov predlog člena. Ministrstvo pa je predlagalo tudi,
da se ta določba izloči iz ZUJFO, saj ministrstvo pripravlja spremembe Zakona o osnovni šoli.
Državna sekretarka je predstavila tudi določbe o skupnem šolskem okolišu, na podlagi podanih
pomislekov pa se je ministrstvo zavezalo, da bo izdelalo smernice za občine, ki jim bodo v pomoč pri
oblikovanju skupnega šolskega okoliša. (jv)

NA MIZKŠ PONOVNO USKLAJEVALNI SESTANEK
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je danes, 7. 12. 2012 potekal že tretji
usklajevalni sestanek, tokrat le glede sprememb normativov in standardov na področju predšolske
vzgoje z namenom zmanjšanja stroškov v občinah.
Predlog oziroma zahteva predstavnikov staršev, vrtcev, ravnateljev na prejšnjem sestanku je bila, da
se določbe s področja predšolske vzgoje izključijo iz zakona za uravnoteženja javnih financ občin.
Predstavniki združenj občin smo danes sporočili, da na to zahtevo ne moremo pristati, zato se je na
sestanku pospešeno iskalo kompromisne predloge. Z večino predlogov so se strinjali vsi udeleženci
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postopka, odprto je postalo le vprašanje povečanja števila otrok v oddelkih. O tem vprašanju bo
potekal naslednji sestanek v prihodnjem tednu.
Prvotni predlogi ministrstva naj bi občinam prinesli 28 milijonov evrov prihrankov, kompromisni
predlogi pa okoli 15 milijonov evrov, če sploh, saj bodo občine lahko vpeljale predlagane standarde in
normative, če bodo izpolnjevale prostorske normative.
Ministrstvo bo v skladu s sprejetimi kompromisnimi predlogi pripravilo nove dikcije členov, ki se jih
bo vključilo v zakon za uravnoteženje javnih financ občin. Tako bi naj v prihodnjem tednu bil
pripravljen čistopis predloga ZUJFO. (jv)

PROJEKT ATTRACT-SEE
Projekt Attract-SEE, v katerem sodeluje tudi SOS, se osredotoča na vzpostavitev
skupnega sistema spremljanja stanja prostora na območju Jugovzhodne Evrope,
ki bo podprl usklajevanje med različnimi razvojnimi in sektorskimi politikami.
To bo pripomoglo k doseganju teritorialne kohezije in razvojnih ciljev. Glavni
cilj je ustvariti takšen model sistema spremljanja stanja, ki bi ustrezal potrebam
oblikovalcev politik in odločevalcem, saj so prav zanje tako pridobljene
informacije o prostoru ključne za izboljšanje priprave in izvajanja politik. Z
vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje
kakovosti in privlačnosti prostora. Zasnovan bo tudi proces usklajevanja politik,
ki bo spodbujal in podpiral sodelovanje in vključevanje nosilcev političnih
odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni. Projekt se je komaj pričel
izvajati, o aktivnostih vas bomo obveščali. (SK)

PLAČLJIVI OGLAS
PODJETJE IŠČE ZEMLJIŠČE
Podjetje v privatni lasti je zaniteresirano za odkup ali najem zemljišča za postavitev Turistično
izobraževalne infrastrukture za dejavnost Poletne šole. Okvirne potrebne površine so 2-3 hektarja
zazidljivih zemljišč, 12-15 hektarjev travnikov in gozda za izvedbo dejavnosti. Dostop do naravnih
kopalnih površin (jezero, reka, ribnik, morje) je izrednega pomena. Občine, ki razpolagajo z
navedenimi pogoji in ki lahko uskladijo namembnost zemljišč s prostorskimi načrti vljudno vabimo,
da nas kontaktirajo na telefon 040 455 998.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA UPRAVLJANJA POPULACIJE VOLKA
V obravnavo smo prejeli Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije volka (Canis lupus) v
Sloveniji za obdobje 2012-2017. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na naslov
info@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2012. Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije
volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017 lahko preberete s klikom na povezavo.
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PRAVILNIK O ZNAKIH, KI JIH DAJEJO POLICISTI
Obveščamo vas, da smo v pregled prejeli Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policijski in druge
pooblaščene osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa. Vaše pripombe in predloge prosimo
posredujete do 18. decembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Pravilnik, znaki

PREDLOG NOVE ORGANIZACIJE IN SISTEMIZACIJE GEODETSKE
UPRAVE
Skupnost občin Slovenije je prejela delovno gradivo za pripravo nove organizacije in sistemizacije
Geodetske uprave, ki ga je pripravilo vodstvo GURS (predlog reorganizacije GURS je v priponki).
Vljudno vas prosimo, da se do navedenega opredelite in nam vaša mnenja, pripombe in predloge
posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 11.12.2012 do 13.00 ure. Ciljna organizacija
glede na pripad zadev GU, predlog sistemizacije, izpostave.

OSNUTEK UREDBE O KOMUNALNIH ODPADKIH
Obveščamo vas, da smo v pregled prejeli Osnutek Uredbe o komunalnih odpadkih, ki ga najdete
tukaj.

Vaše

pripombe

in

predloge

nam

prosimo

posredujte

do

14.12.2012

na

naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE UPOKOJITVE ŽUPANA
Pojasnilo MPJU glede upokojitve župana lahko preberete na tem mestu.

EVIDENTIRANJE
EVIDENTIRANJE ČLANA MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE
Skupnost občin Slovenije je prejela pobudo s strani MNZ za evidentiranje člana medresorske delovne
skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja
in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016. Državni zbor Republike Slovenije je dne 25. 10. 2012
sprejel Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 20122016 (ReNPPZK 12-16), ki vsebuje tudi poglavje z naslovom »Spremljanje izvajanja resolucije«. To
poglavje določa, da Vlada RS ustanovi medresorsko delovno skupino za koordinacijo in nadzor nad
izvajanjem resolucije, in sicer iz skupine strokovnjakov, tako da sodelujejo v njej predstavniki
ministrstev in drugih organov, ki med svojimi pristojnostmi in nalogami delujejo na področju
preprečevanja in zatiranja kriminalitete. SOS je poslala dopis občinam članicam, da podajo predloge
za evidentiranje člana medresorske delovne skupine. Postopek evidentiranja se zaključi v
petek,7.12.2012 ob 12.00 uri.
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POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
OBČINA IŠČE RAČUNOVODJO
SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik potrebuje Računovodjo, ki bi nadomeščal delavko med porodniškim
dopustom, torej za določen čas predvidoma od 1. 2. 2013 do 15. 4. 2014. Zanima jih ali je katera od
občin imela Računovodjo zaposleno za določen čas, in bi lahko zdaj nadaljevala delo v njihovi Skupni
občinski upravi (pomembne so izkušnje). Kontakt: mojca@vojnik.si.

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV IN
ORGANIZACIJ
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, katera pripravlja nove pravilnike o
sofinanciranju programov in projektov društev in organizacij. Vljudno vas prosimo za posredovanje
podatkov. Zanima jih, na kak način občine članice sofinancirajo humanitarne in socialne programe in
projekte društev in organizacij (predvsem programe Varne hiše, Materinskega doma, Kriznega centra,
Varuha bolnikovih pravic, ipd.-z neposrednimi pogodbami, z razpisom,…). Prosimo, da nam
odgovore posredujete do 10.12.2012, na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

PRENOS KONCESIJE NA D.O.O.
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede prenosa koncesije na družbo z
omejeno odgovornostjo. Zanima jo kako ukrepajo v takem primeru druge občine članice SOS, zato vas
vljudno naprošamo, da nam posredujete vaše izkušnje in informacije. In sicer, občina članica SOS je
prejela prošnjo splošne zdravnice, ki bi želela, da se njeno koncesijo, ki ji je bila podeljena za
nedoločen čas, prenese na d.o.o. V celoti bi želela prevzeti vse pravice in obveznosti, še zlasti
obveznosti v zvezi z nepretrganim izvajanjem. Odgovore nam prosim posredujte do 10.12.2012 na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

DRUŽINSKI POMOČNIK
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanju informacij oz. odgovorov
občin glede problema izplačevanja – določanja osnove družinskemu pomočniku. Vljudno vas prosimo
za sodelovanje. Občino je DURS obvestil, da je treba zaradi ZUJF-a popravljati obračune družinskih
pomočnikov. Občina ima upravičenca z odločbo pred letom 2007 in mu je bila v letu 2012 izplačana
osnova 734,15 € z izplačilom prispevkov do minimalne plače. Zanima jo glede na to, da ZUJF v 153.
členu »jemlje« pravico izplačila te višine,če bi morala od njegove uveljavitve znižati osnovo na 697,44
€ in plačati še prispevke do minimalne plače? Ali bi to občina morala narediti že za izplačilo 15.6.2012,
ki je bilo obračunano in izplačano za mesec maj 2012? Občino zanima mnenje in praksa drugih občin
članic. Vaše odgovore nam prosim posredujte do 14.12.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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SOCIALNI POKOPI
V tem tednu smo izvedli tudi povpraševanje glede Obsega storitev in občinskih stroškov v primeru t.i.
socialnih pokopov. V skladu z veljavno zakonodajo so občine zavezane za plačilo pogrebnih stroškov
v primeru t.i. socialnih pokopov (pokop pokojnikov, ki nimajo svojcev ali pa v primerih, ko svojci
pokojnikov niso sposobni kriti pogrebnih stroškov). Ugotovljeno je, da občine različno krijejo tovrstne
storitve, upoštevaje krajevni način pokopa. Vsled temu imajo občine različno določen obseg in znesek
plačil pogrebnih storitev socialnih pokopov. Na osnovi navedenega smo občine članice SOS prosili za
podatke o urejenosti tovrstne problematike v občinah, predvsem pa: kakšen je obseg pogrebnih
storitev, ki je v primeru socialnega pokopa pokrit iz občinskih stroškov ter, ali je določeno kaj so v tem
primeru pogrebnih stroški ter v kolikšni višini občine krijejo stroške pogreba? Odgovore lahko
preberete tukaj. (ur)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
12.12. /

VABILO NA RAZŠIRJENO SEJO PREDSEDSTVA SOS

Vabimo vas, da se udeležite seje predsedstva SOS, ki bo v Velenju, v sredo, 12. decembra 2012 ob 14.30
uri. Tema sestanka bodo aktualna dogajanja ter določitev izhodišč in stališč Skupnosti občin Slovenije
do aktualnega dogajanja. Zaradi pomembnosti prosimo, da se sestanka udeležite osebno županje in
župani. Prosimo, da do ponedeljka, 10.12.2012 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si sporočite svojo
udeležbo. vabilo

13.12. / ATTRACT KONFERENCA - PROSTORSKE INFORMACIJE
Vljudno vas vabimo na uvodno konferenco projekta Attract-SEE, ki bo v četrtek, 13. decembra 2012, v
Mestnem muzeju Ljubljana (Gosposka 15, Ljubljana). Namen konference je izpostaviti potrebe po
prostorskih informacijah na različnih teritorialnih ravneh, njihov pomen za boljše načrtovanje
prostorskega razvoja in kot prispevek k razvoju regionalnih razvojnih ciljev in nalog. V središču
razprave bodo tudi potrebe po boljšem procesu usklajevanja, ki bi preprečil neželena nasprotja med
različnimi cilji politik in prostorske konflikte. Predstavljeni bodo različni projekti in prikazani primeri
sistemov spremljanja stanja v prostoru. Na konferenco še posebej vabimo določevalce in oblikovalce
politik na državni in lokalni ravni, predstavnike razvojnih agencij, nevladnih organizacij in strokovnih
institucij s področij statistike in prostorskih podatkov, prostorske načrtovalce in predstavnike drugih,
s prostorskim razvojem povezanih strok. Vse te ključne deležnike želimo pritegniti k tesnejšemu
sodelovanju pri zasnovi in pri dokončnem oblikovanju sistema spremljanja stanja prostora, kar je
glavni cilj projekta Attract-SEE. Konferenca bo prvo od skupno petih predvidenih srečanj z deležniki,
na katerih bomo skupaj razpravljali o obstoječih izzivih in potrebah, o predlogih rešitev za kakovostno
in na podatkih temelječe spremljanje stanja prostora ter o učinkoviti rabi v projektu razvitih orodij.
Slovenski partnerji v projektu smo Geodetski inštitut Slovenije (vodilni partner), Ministrstvo RS za
infrastrukturo in prostor ter Regionalni center za okolje in Skupnost občin Slovenije. Prijave
sprejemamo do vključno srede, 12.12. 2012, na e-naslovu nina.urataric@rec-lj.si. Udeležba je
brezplačna. Več na tej povezavi…
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14.12. /

PREDSTAVITEV UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO IN UREDBE

MEDO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Zbornica komunalnega gospodarstva, Združenje občin Slovenije
in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da se udeležite predstavitve novih predpisov s področja
izvajanja obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, ki bo v petek, 14. decembra 2012, Ob 9.00 uri,
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, dvorana A.
Vabilo
Posvet je brezplačen, vendar so prijave do srede 12. decembra 2012 na naslov komunala@gzs.si
obvezne s prijavnico.

17.12. / PROBLEMATIKA MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V
OBČINAH
Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju s predstojnikom Inštituta za sodno medicino, prof. dr.
Jožetom Balažicem in sekretarko Ministrstva za zdravje RS, Heleno Petek – Kos vljudno vabimo na
delovni posvet z naslovom »PROBLEMATIKA MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V
OBČINAH«, ki bo potekal v ponedeljek, 17.12.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v Ljubljani. Vabilo in
prijavnica.

NOVICE DRUGIH
PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURANATURA.SI je objavilo razpis za PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012 (gl. Www.kultura-natura.si).
Na spletni strani gibanja so objavljeni tudi vsi dosedanji prejemniki priznanj Naša Slovenija. Razpis je
odprt do 31.12.2012, priznanja pa bodo podeljena 26. januarja 2013 v okviru sejma Alpe - Adria TIP
2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

SPLOŠNE SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA
Skladno s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju so na spletni strani Zavoda RS za varstvo
narave objavljene splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora. Pripravljene so na način in v
obliki, ki občinam omogoča neposredno uporabo pri pripravi prostorskih aktov, pa tudi drugim
načrtovalcem pri pripravi načrtov s svojega področja. V tekstualnem delu so zbrane splošne in
podrobnejše usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Podatki o naravnih
vrednotah, ekološko pomembnih območjih, območjih Natura 2000 ter zavarovanih območjih so
dostopni

na

spletnem

portalu

naravovarstvenega

atlasa

Zavoda

RS

za

varstvo

narave

http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/. Spremljanja stanja vrst in habitatnih tipov območij
Natura 2000 so dosegljiva na spletni stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Natura 2000
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=20 . Grafični sloji območij z naravovarstvenim statusom
(uradni register RS) so dostopni na geografskem informacijskem sistemu ARSO na spletni strani
http://gis.arso.gov.si (WFS storitev). Na območju načrtovanja so lahko prisotni tudi habitati
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zavarovanih vrst, njihovih struktur ali habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo glede na druge HT in
niso del javno dostopnih podatkov. Za pridobitev teh podatkov predlagamo, da direktno zaprosite
Zavod RS za varstvo narave v obliki podrobnejših smernic ali vloge za informacije javnega značaja.
Splošne naravovarstvene smernice se bodo spreminjale praviloma enkrat letno na podlagi spremljanja
prakse ali ob spremembah predpisov, na katerih temeljijo. Navodila za preseke poljubnih grafičnih
enot (občina, katastrska parcela, poljubni izrisan poligon) z naravovarstvenimi območji. (vir: MKO, sk)

40. REDNA SEJA VLADE RS, 6.12.2012
UREDBA O PODPORI ZA SPODBUJANJE TRŽNEGA ZDRUŽEVANJA
PRIMARNIH PROIZVAJALCEV KMETIJSKIH PROIZVODOV
Vlada RS je sprejela Uredbo, katere predmet je podpora, vlagatelji, upravičenci, pogoji, merila,
finančna sredstva, postopek za uvedbo in izvajanje ukrepa, dolžnosti in nadzor nad izvajanjem ukrepa
pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil. Podpora se bo namenila za sektorje: ekološke
proizvode, hmelj, pitane prašiče, sveže sadje in svežo zelenjavo. (Vir: Vlada RS, Ur)

SPREJETA UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
RAVNANJU Z BATERIJAMI IN AKUMULATORJI TER ODPADNIMI
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
Z Uredbo se v pravni red RS izvede pravilen in popoln prenos četrtega odstavka 16. člena Direktive
2006/66/ES. Manjše spremembe se nanašajo na sedmi odstavek 33. člena Uredbe, v katerem je
določena prepoved ločenega prikazovanje stroškov ravnanja z odpadnimi baterijami ob prodaji novih
baterij, ki je omejena na proizvajalce prenosnih baterij in akumulatorjev, se razširi še na distributerje in
nosilce skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (kot so
opredeljeni v 14. in 25. točki 3. člena Uredbe). V tem zvezi sta ustrezno dopolnjena tudi peti in šesti
odstavek 43. člena (prekrški). (Vir: Vlada RS, Ur)

DOLOČENA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA
Na seji je bila izdana Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
(objavljena v Uradnem listu RS).
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa dodatne ukrepe za obmejna problemska
območja, ki so sicer opredeljena v 24. členu zakona, kjer natančneje določa tudi merila za določitev
obmejnih problemskih območij in seznam občin, ki ta merila izpolnjujejo. Vrednost meril iz uredbe
preverja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in ob morebitnih drugačnih
uvrstitvah občin med obmejna problemska območja predlaga ustrezne spremembe uredbe. Glede na
določbe zakona in meril uredbe ter upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov je bil pripravljen
nov seznam občin, ki so uvrščene med obmejna problemska območja. Del delovnega področja Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki se je nanašal na področje regionalnega
razvoja in evropske kohezijske politike, je prešel v pristojnost MGRT. Ministrstvo bo vsaki dve leti
preverjal vrednosti meril uredbe in ob morebitnih drugačnih uvrstitvah občin med obmejna
problemska območja predlagalo spremembe uredbe. Na poziv MGRT bo Urad RS za
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makroekonomske analize in razvoj pripravil najnovejše razpoložljive podatke o vrednostih meril iz
uredbe. MGRT bo podatke za izračun dostopnosti pridobil iz uradnih evidenc in jih uporabil za
izračun povprečnega dostopnega časa z avtomobilom po mreži cest v posamezni občini do najbližjega
priključka avtoceste ali hitre ceste. (Vir: Vlada RS, Ur)

SKLEP O PRERAZPOREDITVI IN RAZPOREDITVI PRAVIC PORABE
Vlada RS je sprejela Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF in drugi).
Prerazporeditve pomenijo prihranke proračunskih uporabnikov in se prerazporedijo v rezervo, tu so
nujno potrebne za pokritje ostalih zakonskih obveznosti do konca leta 2012. Na podlagi teh
prerazporeditev v TPR se lahko naredijo razporeditve za sodišča, materialne stroške Policije,
materialne stroške Upravnih enot, razporeditve v B bilanco ter prerazporeditve znotraj MDDSZ za
pokritje zakonskih obveznosti do konca leta 2012. (Vir: Vlada RS, Ur)

AKTUALNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA DVIG
ZAPOSLJIVOSTI RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN NA PODROČJU
KULTURE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je razpisalo izbor razvojnih projektov za dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje razvojnih, inovativnih in trajnostno naravnanih projektov, ki so namenjeni krepitvi
usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki italijanske in
madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji
Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidi) na področju kulture.
Upravičenci so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo,
zavod ali ustanova za delovanje na področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od
ranljivih družbenih skupin. Za leto 2013 in 2014 se skupaj predvideva 4.000.000 EUR razpoložljivih
sredstev. Projekti bodo sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov. Zaprošeni znesek
posameznega prijavitelja na projekt je najmanj 40.000,00 EUR, največ pa 180.000,00 EUR. Razpis je
odprt do 27.12.2012. Več tukaj.

IZBOR SLOVENSKE KANDIDATURE ZA NAGRADO SVETA EVROPE ZA
KRAJINO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (U.l. RS št.
74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino
razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2012-2013. Izbrano
delo bo v letu 2013 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za
krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu
Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo. Nagrada je častno priznanje v obliki
diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in
načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Rok
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za oddajo del za izbor je 15. januar 2013. Več o razpisu na spletni strani MKO. V kolikor bi potrebovali
še dodatne informacije vas prosimo, da kontaktirate Jeleno Hladnik, tel. 01 478 74 81.

COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
Comenius Regio partnerstva so namenjena krepitvi evropske razsežnosti izobraževanja s
spodbujanjem skupnih aktivnosti sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi z vlogo v
šolskem izobraževanju v Evropi. Partnerstva dajejo izobraževalnim oblastem, v sodelovanju s šolami
in ostalimi udeleženci v izobraževanju, v različnih regijah, priložnost sodelovanja na eni ali več temah,
ki so v skupnem interesu. Comenius Regio partnerstva pomagajo sodelujočim regijam pri razvijanju in
izmenjavi najboljše prakse v šolskem izobraževanju, za razvoj trajnostnega čezmejnega sodelovanja in
krepitev evropske razsežnosti šolskega izobraževanja. Prijavitelji so lahko občine. Rok za oddajo vlog
je

21.2.2013.

Razpisna

dokumentacija

je

na

voljo

na

spletnih

straneh:

http://www.cmepius.si/razpisi/com13.aspx. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Uršo
BAJŽELJ, Višja svetovalka področja CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana - T: +386-1-620-94-56,
F: +386-1-620-94-51, E: ursa.bajzelj@cmepius.si, W: http://www.cmepius.si.

JAVNI RAZPIS PUREE1
Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov ter programi informiranja
in strokovnega svetovanja. Razpisnika sta Energija plus in Elektro Maribor. Predmet javnega razpisa
so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu
sektorju vgradnja toplotnih črpalk; vgradnja sprejemnikov sončne energije; obnova in izboljšanje
notranje in zunanje razsvetljave; izvedba energetskih pregledov; programi informiranja in
strokovnega svetovanja.
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in
podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno
investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 236.373,00 EUR. Višina
nepovratne finančne spodbude je 46,50 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino
prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Javni razpis velja
do 27.12.2012. Prvo odpiranje vlog se je začelo izvajati 16.10.2012, nato pa bo potekalo vsak drugi
delovni torek. Zadnje odpiranje bo izvedeno 28.12.2012 oziroma do objave zaključka javnega razpisa
zaradi porabe sredstev. Več tukaj.

EVROPSKA UNIJA JE RAZPISALA TEKMOVANJE ZA INOVATIVNOST V
JAVNI UPRAVI
Evropska komisija je 17. septembra 2012 objavila natečaj za najbolj inovativne javne oblasti v Evropi z
naslovom 'Evropske nagrade za inovativnost v javni administraciji'. Do devet nagrad po 100.000 evrov bo
podeljeno

uspešnim

javnim

pobudam,

ki

prinašajo

koristi

državljanom,

podjetjem

ter

izobraževalnemu in raziskovalnemu sektorju. Namen nagrade, ki je del strategije Inovativne unije, je
spodbujati in osvetliti sodobne pristope porabe javnih sredstev.
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Ne obstaja že vnaprej pripravljen seznam aktivnosti, ki bi bile primerne za to nagrado. Med
morebitnimi projekti, ki bi se lahko prijavili, navajamo denimo: pobude , ki zagotavljajo pomoč
starejšim, pobude za zeleni javni prevoz, novi pristopi poklicnega usposabljanja ali spodbujanja
podjetništvo raziskovalcev. Tekmovanje je odprto vsem javnim oblastem, ki so bile ustanovljene v
državi članici EU ali v državi, ki sodeluje v okvirnem raziskovalnem programu Evropske unije. Vse
prijavljene pobude morajo potekati od enega do štirih let. Zmagovalci 'Evropske nagrade za inovativnost
v javni administraciji' bodo izbrani na podlagi štirih kriterijev, ki so: ekonomski učinek pobude; pomen
pobude v luči izzivov, s katerimi se sooča družba; izvirnost in prenosljivost ideje in namen porabe
denarne nagrade. Mišljeno namreč je, da se bo zmagovalec nagrado uporabil za povečanje in
razširjanje svoje pobude, s čimer bi se še povečala odličnost in inovativnost v javnem sektorju. Rok za
prijavo je 15. februar 2013. Zmagovalci nagrade bodo objavljeni spomladi 2013. Več o razpisu s klikom
tukaj.

KOHEZIJSKA SREDSTVA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu razpisalo sredstva v
višini 52.000.000 EUR za sofinanciranje projektov energetske sanacije obstoječih stavb ali nadomestne
gradnje, v naslednji vsebini: toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali
vgradnja oken; sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje,
prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s
poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije; samodejno spremljanje porabe
(energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije.
Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave
tega razpisa (21.9.2012) še niso zaključene. Upravičenci do nepovratnih sredstev so lokalne skupnosti
na območju Republike Slovenije, ki imajo sprejet lokalni energetski koncept (LEK). Izjemoma lahko za
nepovratna sredstva po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne skupnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje
operacij po tem javnem razpisu, znaša 52.000.000,00 EUR, in sicer: v letu 2013: 30.000.000,00 EUR; v
letu 2014: 15.000.000,00 EUR; v letu 2015: 7.000.000,00 EUR. Ocenjena vrednost operacije po tekočih
cenah ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR in višja od 3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. S
sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno
upravičenih izdatkov operacije. Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. januarja 2013 do 12. ure, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP najmanj 45 dni
pred datumom oddaje vloge.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
• različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
• naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
• naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
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• gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
• energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
• obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
• nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
• ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
• proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
• nabavo okolju prijaznih vozil.
Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.ekosklad.si ali na telefonski
številki: (01) 241 48 20. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj.

MEDNARODNE NOVICE SOS
ŠTUDIJSKI OBISK MAKEDONSKE DELEGACIJE
S strani MGRT smo prejeli povabilo za sodelovanje pri študijskem obisku makedonske delegacije, ki
ga organizira MGRT. Delegacijo sestavljajo namestnik ministra in državni ter generalni sekretar na
Ministrstvu za lokalno samoupravo Republike Makedonije. Glavna vsebina obiska je regionalni razvoj
in čezmejno sodelovanje ter teme s področja lokalne samoupravo in gospodarjenje z zazidljivimi
zemljišči. Sestanek bo potekal na MPJU, Tržaška 21, v torek 11. 12. 2012 od 9.30 do 13.00.

KOSOVSKA DELEGACIJA O OBČINSKIH PREDPISIH V MESTNI OBČINI
CELJE IN MESTNI OBČINI MARIBOR
Mestno občino Celje in mestno občino Maribor je 3.12.2012 obiskala desetčlanska delegacija županov
iz kosovskih občin, predstavnikov tamkajšnjega ministrstva za lokalno upravo in združenja občin ter
predstavnikov organizacije OSCE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi) iz Kosova.
Na MO Celje sta jih sprejela župan Bojan Šrot in direktorica občinske uprave Tina Kramer, ki sta
gostom predstavila celjske dobre prakse, ki bi lahko pomagale županom Kosova pri poslovanju.
Župan Mestne občine Celje je izpostavil delovanje Servisa 48, gostom predstavil sistem volitev župana
in mestnega sveta ter potek sej mestnega sveta in priprave nanje. Kosovske delegate je zanimalo, kako
je organizirana občinska uprava, kako v Mestni občini Celje objavljajo občinske odloke in sklepe ter
kako z njimi seznanjajo javnost. Župan jim je predstavil tudi prvi celjski evropski projekt – Čistilno
napravo. Kosovske župana je župan Šrot povsem očaral, zato so izrazili interes, da bi jim Mestna
občina Celje pomagala s svojimi izkušnjami.
V MO Maribor so kosovsko delegacijo sprejele Svetlana Mihalenko, Breda Kolarič ter Urša Treven, ki
so prisotnim predstavili proces odločanja v občinskem svetu ter delovanje Medobčinskega vestnika.
Milan Železnik pa je predstavil delovanje in naloge Lex localis na področju objave občinskih aktov in
jim razložil pravno-formalni okvir objav le-teh. Vsem, ki so nam priskočili na pomoč pri organizaciji
študijskega obiska, predvsem pa pri izvedbi, bi se na tem mestu želeli iskreno zahvaliti za pomoč in
podporo ter pripravljenost deliti dobre izkušnje vaših matičnih občin tudi z drugimi. (bh)
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SOS O MLADINSKI POLITIKI V PRIŠTINI
V tem tednu se je predstavnica Skupnosti občin Slovenije mudila v Prištini na konferenci o mladinskih
politikah. Konference so se udeležili predsednik Združenja kosovskih občin g. Naim Ismajli, g. Memli
Krasniqi, Minister pristojen za mladinsko politico, g. Idriz Vehapi, vodja parlamentarne komisije za
mladino, ga. Ganimete Musliu, vodja neformalne parlamentarne skupine za mladinsko politiko in
James Macbeth, vodja podružnice GIZ na Kosovu. Več kot stoglavi publiki so predstavniki iz Slovenije
(Barbara Horvat, SOS), Hrvaške (Ana Marija Soco), Kosova (Haver Husaj), Albanije in Bolgarije
predstavili funkcionalnost mladinskih organizacij, strategije za mlade na nacionalni in lokalno ravni,
zakonodajo, delovanje mladinskih centrov in financiranje delovanja mladinskih organizacij v domačih
državah. Konferenca je bila ocenjena kot zelo uspešna, na podlagi izmenjave dobrih izkušen in
primerov dobre prakse pa je bilo sklenjenih tudi nekaj novih sodelovanj na predmetnem področju.
(bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
BIOPIRATSTVO: KORPORACIJE V LOVU ZA NARAVNIMI ZDRAVILI V
DRŽAVAH V RAZVOJU
Kaj je biopiratstvo?
Farmacevtske družbe se vse bolj poslužujejo izsledkov tradicionalnega, ljudskega zdravilstva, ki ima
veliko znanja o zdravilnih učinkih različnih rastlin in snovi. Ko so te enkrat identificirane in raziskane,
začno farmacevti razvijati zdravila, nato pa jih patentirajo. S tem zdravilne sestavine postanejo last
farmacevtskih družb, od česa pa ljudje, ki so v bistvu odkrili zdravilne rastline, nimajo veliko koristi.
Zgodi se lahko celo, da tradicionalnih zdravil ne smejo več uporabljati, saj gre za sestavine, ki so
zaščitene z zakoni o zaščiti intelektualne lastnine. To je biopiratstvo.
Kako ukrepati?
Biopiratstvo ogroža cilje držav v razvoju, da se izkopljejo iz revščine, saj zakonodaja o zaščiti pravic
do intelektualne lastnine ustreza predvsem velikim korporacijam. Poslanka Evropskega parlamenta
Grèze zato v svojem poročilu predlaga, da EU podpre t.i. protokol iz Nagoye, sprejet v okviru
Združenih narodov, ki si prizadeva za bolj pravično porazdelitev dobičkov iz izkoriščanja genetskih
virov. Prosilci za patente bi morali po mnenju poslanke tudi razkriti, od kje prihajajo sestavine za
določeno zdravilo, ki ga želijo patentirati. Patent bi moral namreč biti podeljen samo v primeru, da so
se korporacije do sestavin dokopale na pravičen in zakonit način. Ob tem poročilo še poudarja, da bi
morala EU državam v razvoju pomagati pri razvoju takšnega institucionalnega okolja, ki bi jim
omogočilo, da lahko kaj iztržijo iz tradicionalne medicine in genetskih virov na svojem ozemlju. Vir
(EP, mm)

LATVIJSKA OBČINA STOPINI IŠČE PARTNERJA
Latvijska občina Stopini išče partnerja za sodelovanje v projektu Evropa za državljane. Latvijska
občina leži v bližini glavnega mesta in je sestavljena iz 9 vasi, v katerih se nahajajo proizvodnje
podjetij: Knauf, Volvo Truck Center, BSW latvija… Občina išče partnerja v programu Evropa za
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državljane, sodelovati pa želi na področju športa, kulture, izobraževanja, spoštovanja okolja,
gospodarstvo, NGO. V kolikor ste zainteresirani za povezavo z občino Stopini pišite na
miha.mohor@skupnostobcin.si.
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