MISEL TEDNA
Ni nam treba čakati na srečo. Sreča je tu ali pa ne; vprašanje je le, v čem jo najdemo.
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Od 20.1.2012 do 30.1.2012

NOVIČKE SOS
PRVA IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
1. februarja 2012 je v Ljubljani potekala letos prva izredna seja predsedstva SOS. Predsedstvo
je tokrat pozornost usmerilo na tematiko imenovanja delegacije v Kongres lokalnih in
regionalni oblasti pri SE po državnozborskih volitvah, saj je delegacije nepopolna že več kot
leto dni. Jasmina Vidmar je predstavila kronologijo, v začetku leta 2011 je namreč SVLR
obvestil skupnost, da je Svet Evrope zavrnil imenovanje slovenske delegacije, saj po
njihovem ta ni ustrezno upoštevala strankarske pripadnosti članic in članov delegacije. Na
takratni seji predsedstva je to odločilo, da zavrne takšno tolmačenje, saj se je skupnost zelo
trudila, da upošteva vse v pravilih Sveta Evrope določene kriterije za imenovanje delegacije.
Glede na številnost kriterijev in majhnost delegacije je predlagana sestava delegacije
postavljena optimalno. Večinsko so članice in člani predsedstva izrazili vztrajanje na tako
oblikovani delegaciji, saj je vse kriterije v polnosti nemogoče upoštevati. Za pričakovati je, da
bi SVLR aktivno zastavila svojo vlogo v procesiranju oblikovanja delegacije. Sekretariat
skupnosti bo z namenom razrešitve nastale situacije vzpostavil neposreden kontakt s
pristojnimi v Svetu Evrope in poskušal pridobiti relevantne odgovore v zvezi z zadevo. V
primeru nadaljevanja težav pa bo predsedstvo o zadevi ponovno odločalo.
Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi ukrepe glede prevajanja dokumentov v brajlico.
Ministrstvo za javno upravo je namreč izdalo novo mnenje, v katerem navajajo, da mora
občina omogočiti slepi ali slabovidni osebi, da dokumente prebere v pisavi, ki jim je
dostopna, če oseba to zahteva. Generalna sekretarka je predlagala, da se je v tem primeru
potrebno združiti in racionalizirati stroške za občine. Zato smo se v sekretariatu obrnili na
Zavod za slepe in slabovidne v Ljubljani, kjer razpolagajo s takšno napravo in jo znajo
uporabljati. Predsedstvo je sklenilo, da se skupnost poveže s tem in njemu sorodnimi zavodi
po Sloveniji, ki takšno napravo že posedujejo ter se dogovori, da v primeru zahteve slepe
osebe po dokumentih v brajlici, zavod v regiji prevede dotičen dokument, proti minimalnem
plačilu o katerem se bo še potrebno dogovoriti. V imenu Skupnosti občin Slovenije bo
sekretariat tudi naslovil dopis na Vlado RS z zahtevo, da naj opredeli in določi, kaj natančno
morajo občine prevesti v brajlico.
Predsedstvo SOS je prav tako soglasno podprlo akcijo Odprta vrata, ki bo potekala 14.2.2012
med 14.00 in 17.00 uro na izbranih lokacijah občin in poziva občine, da se v čim večjem
številu odzovejo in v akciji sodelujejo. (bh)
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PRVA LETOŠNAJ SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV
Prva letošnja skupna seja predsedstva SOS in ZOS je potekala 1.2.2012 v Ljubljani. Skupna
seja predsedstva je bila namenjena predvsem predstavitvi Odbora regij in delu slovenske
delegacije v Odboru regij, ki ga je predstavil vodja slovenske delegacije, dr. Ivan Žagar.
Predsedstvi Skupnosti in Združenja občin Slovenije sta ocenili delo delegacije v OR kot zelo
dobro in uspešno. Predsedstvi sta predlagali, da naj bo financiranje podpore delegacije v OR
zagotovljeno v takšni višini kot je bilo predvideno doslej, saj bo le tako mogoče pridobiti več
sredstev iz tega naslova za razvoj Slovenije.
Predsedstvi SOS in ZOS sta na pobudo Skupnosti občin ponovno obravnavali problematiko
izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih. Župan občine Sveta Trojica, Darko Fras je povedal,
da je ožja delovna skupina za kmetijska zemljišča pri Skupnosti občin Slovenije oblikovala
nekatere sklenjene bistvene točke konsenza za pobudo sprememb Zakona o kmetijskih
zemljiščih. Svoje predloge za spremembo dotičnega zakona bo dodalo tudi predsedstvo ZOS,
nato pa se bo usklajene predloge posredovalo novoimenovanemu ministru za kmetijstvo,
skupaj s pozivom na sestanek. (bh)

TEŽAVE PRI OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 31. januarja 2012 na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve sestali ob predstavnicah skupnosti tudi predstavnice Ministrstva
za zdravje ter Zavoda za zdravstveno varstvo in zavarovanje in iskali rešitve za težave, ki se
pojavljajo v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem v prvem mesecu po prenosu na
centre za socialno delo. Interventni zakon je namreč začasno »rešil« vse tiste zavarovance, ki
so imeli zdravstveno zavarovanje do konca leta, ne velja pa za vse tiste, katerih zdravstveno
zavarovanje bo poteklo januarja in tudi februarja, pa odločbe še ne bodo izdane. Ministrstvo
za zdravje je sicer občinam pošiljalo priporočila, kako naj ravnajo, vendar na številne dileme
ni imelo odgovora. Na sestanku smo tako oblikovali skupno stališče, ki bo posredovano s
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in naj bi v PREHODNEM OBDOBJU
reševalo nastalo situacijo, ki bi, zaradi nedorečenosti zakona in nezmožnosti centrov, da
pravočasno rešujejo vse vloge lahko pripeljala do dvojnega financiranja obveznega
zdravstvenega zavarovanja ali večjega števila nezavarovanih oseb.
V skladu z dogovorom, naj bi občine na pristojne centre za socialno delo posredovale spiske
posameznikov, ki so bili zavarovani do konca decembra 2011 in januarja 2012. Centri bodo
preverili, ali so vsi ti vloge za obvezno zdravstveno zavarovanje oddali, če so jih, jim še
naprej pripada obvezno zdravstveno zavarovanje, drugače jih občine lahko odjavijo. Pri
tistih, ki jih pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja v tem razdobju poteče, pa
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morajo centri preveriti, ali so prejemniki denarne socialne pomoči, ki velja še naprej, kar bi
lahko pomenilo, da so »pozabili« na oddajo vloge. Za te morajo centri prioritetno opraviti
postopek preverjanja upravičenosti do socialno varstvenih prejemkov in tako tudi odločiti o
obveznem zdravstvenem zavarovanju. Na sestanku se je postavilo še vprašanje, kdo je
»skrbnik« zavarovanih družinskih članov. V primeru, da je bila oseba v preteklem letu
zavarovana s strani občine, v tem letu pa se ji je rodil otrok se je pojavila dilema, kdo naj tega
otroka sedaj zavaruje. Dogovorjeno je bilo, da naj tega novega družinskega člana zavarujejo
občine vse do izdaja odločbe Centra za socialno delo. (jv)

SUBVENCIJE ZA ZNIŽANJE PLAČILA VRTCEM
V sredo, 1. februarja se je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve sestala delovna
skupina za uveljavljanje zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sestanka sta se
udeležili tudi Vida Starič Holobar iz Ministrstva za šolstvo in šport ter Božena Bratuš iz
Skupnosti vrtcev. Tema pogovora je bila, kako upoštevati dodatne subvencije za otroke v
vrtcih, ki so jih v preteklosti uveljavile nekatere občine ter modeli izmenjave podatkov.
Pokazalo se je, da zakon, tako kot je zapisan ne omogoča veliko manevrskega prostora za
številne in različne subvencije, ki jih za svoje starše ponujajo občine. Četudi smo iz Skupnosti
občin Slovenije vseskozi spraševali in opozarjali na zakonsko pravico občin, da dodatno
subvencionirajo plačilo vrtca, pa tudi, da je potrebno različnost občin pri tem upoštevati, se je
na tem sestanku pokazalo, da se je na to na strani zakonodajalca pozabilo. Namreč, izkazalo
se je, da bo problem z vsemi tistimi dodatnimi znižanji plačila vrtca, ki so specifična (npr.
upoštevanje stanovanjskih kreditov, najemnin), še posebej, če so se ta dodatna znižanja
priznavala ne preko sklepov občinskega ali mestnega sveta, temveč preko ZUP postopkov.
Težav ne bo pri splošnih subvencijah oz. splošnih dodatnih znižanjih plačila, ta se bodo
realizirala na relaciji občina – vrtec. Zapletlo se bo pri specifičnih, kjer so potrebna dokazila
in jih je mogoče vključiti in upoštevati samo na centrih za socialno delo. Nikakor ne bo
mogoče upoštevati znižanj plačila vrtca, če to ne bo v smislu znižanja razreda je bilo rečeno
na sestanku. Občine, ki so sicer imele sprejete sklepe na občinskih ali mestnih svetih, vendar
ti sklepi niso nižali plačila po razredih, temveč po procentih bodo morale te sklepe
spreminjati. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa je vztrajalo, da med letom ni
mogoče spreminjati v odločbah določene razrede (tako namreč zakon), torej bodo sklepi, ki
bodo sprejeti (tudi popravki sklepov v nekaterih občinah) po 1.1. 2012 neveljavni za to leto.
Kar je ponovno pokazalo na NUJNO in v najkrajšem času potrebno spremembo zakona. MŠŠ
bo o zadevi občinam posredoval okrožnico z vsemi natančnimi navodili o zadevi, smo se
tudi dogovorili. (JV)
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AKCIJA ODPRTA VRATA
14.2.2012 mineva 20 let od ustanovitve predhodnice Skupnosti občin. Ob tej priložnosti
želimo s skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije opozoriti na številne dobre
in uspešne projekte slovenskih občin ter tako usmeriti pozornost na očiten napredek,
kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v številnih lokalnih okoljih.
Občine so tiste, ki v osnovi vodijo in usklajujejo lokalni razvoj, ki skrbijo za večino zadev
pomembnih za občanke in občane, in prav je, da se s svojimi uspehi pohvalite. Zato nas
iskreno veseli, da se nam k skupni akciji priključuje vsak dan večje število občin članic, sedaj
že več kot 40, ki smo jim že posredovali uniformna vabila in obvestila za občanke in občane.
Prepričani smo, da nam bo s to in podobnimi akcijami v tem letu uspelo dvigniti zavedanje o
pomenu občin za občanke in občane ter lokalni razvoj in posledično razvoj vse države. (bh)

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
V petek 6. februarja se je v prostorih Mestne občine Celje sestala Delovna skupina za črpanje
EU sredstev. Na 2. sestanku so članice in člani razpravljali o pripombah in predlogih za
boljše črpanje EU sredstev. Po mnenju delovne skupine je izkušnje občin potrebno vključit v
operativne programe 2014-2020, ki jih je začela pripravljati delovna skupina na SVLR. Kljub
temu da se ministrstva in občine pojavljajo na različnih straneh, saj ministrstva razpisujejo
možnosti za črpanje sredstev in preverja upravičenost porabe, medtem ko občine na podlagi
objavljenih razpisov črpajo sredstva, imajo skupen cilj, ki je učinkovito in enostavno črpanje
EU sredstev. Sodelovanje državnih organov in lokalnih skupnosti lahko poveča učinkovitost
porabe EU sredstev, kot lahko poveča učinek porabljenih sredstev na razvoj lokalnih
skupnostih. Članice in člani delovne skupine so na sestanku poudarili potrebo po poenotenju
obrazcev, vzorcev pogodb, vzorcev končnega poročila za vse programe, saj ni razloga, da za
vsak program obstajajo drugačni obrazci in pogodbe. Prav tako so izpostavili potrebo, da bi
pripravljavci razpisov pripravili osnutke obrazcev, ki bi jih občine uporabljale. Tako bi
poenostavili kontrole, hkrati pa bi prihranili čas občinam pri pripravi poročil. (MM)

PRVA SEJA KOMISIJE ZA TURIZEM
V prostorih Ministrstva za gospodarstvo so se v ponedeljek, 30. januarja 2012 na 1. seji
komisije za turizem sestali članice in člani komisije in tudi drugi predstavniki zainteresiranih
občin. Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Strategije razvoja turizma Slovenije
2012-2016, ki so ga predstavili predstavniki Direktorata za turizem in internacionalizacijo iz
Ministrstva za gospodarstvo z generalnim direktorjem, mag. Marjanom Hribarjem na čelu.
Dogovorjeno je bilo, da lahko predloge in pripombe članice in člani komisije posredujejo do
petka, 3. januarja 2012 v sekretariat SOS. V razpravi o predlogu strategije je beseda nanesla
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tudi na odprte zadeve, kot so nadzor nad turističnimi taksami, problematika turističnih
statističnih podatkov, še vedno prisotno nezadovoljstvo nad enotedenskimi zimskimi
šolskimi počitnicami, problematiko sobodajalcev in slabim medresorskim sodelovanjem na
področju turizma, iz katerega prej našteti problemi najpogosteje izvirajo. Članice in člani
komisije za turizem so imenovali predsednika komisije za turizem, ki je Peter Misja, župan
Občine Podčetrtek in podpredsednika, ki je Janko Humar iz Občine Tolmin. (SK)

VRHNIKA, DOBRNA IN LJUBLJANA NAJBOLJ ZELENE OBČINE
Iskreno nas veseli, da v Skupnosti občin Slovenije lahko čestitamo občinam Dobrna, Vrhnika
in Ljubljana ob prejetju priznanja za najbolj zelene občine v letu 2011. Na letošnji drugi
natečaj za najbolj zeleno občino v Sloveniji, katerega je organiziral Fit media d.o.o., se je
prijavilo 28 občin, od tega 4 mestne, 14 občin v razredu nad 5000 prebivalcev in 10 občin v
razredu do 5000 prebivalcev. Strokovno komisijo so sestavljali dr. Franc Lobnik (predsednik
Sveta RS za varstvo okolja), mag. Katja Buda (vodja sektorja za okolje in podnebne
spremembe na MOP), Saša Kek (SOS), Mateja Eržen (ZOS), Jože Volfand (prokurist Fit Medie
in glavni urednik revije EOL) in dr. Darja Majkovič (direktorica za raziskave in razvoj na Fit
Medii). Občine so med seboj tekmovale na področjih: odpadki, vode, energetika,
komuniciranje in ozaveščanje, trajnostni promet in ostalo. (bh)

KAJ SE NAM OBETA NA PODORČJU KUTLURE?
V petek, 3.2.2012 je pod okriljem Komisije za kulturo SOS v Domžalah potekal delovni
posvet, na katerem se predstavniki komisije predstavili novosti, ki juhi občinam prinašajo
predlog Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015, predlog sprememb Zakona o varstvu
kulturne dediščine in predlog sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo. Predstavniki občin so prišli do zaključka, da je vsekakor ob predvidenih
spremembah zakona potrebno nastopiti enotno, prav tako pa, da bo Komisija za kulturo
nadaljevala vse aktivnosti povezane s spremembami zakona. (jt)
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POSLOVNA PARTNERSTVA SOS

Projekt

»Otroško igrišče v vsako slovensko vas«

Celoten projekt je objavljen na spletni strani Skupnosti
občin Slovenije (klikni na www.skupnostobcin.si)

ZAKONODAJNE NOVICE
VELJAVNA ZAKONODAJA NA PODROČJU JAVNIH CEST
Obveščam

vas,

da

sta

bila

v

Uradnem

listu

RS,

št.

7/12

objavljena:

Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi
prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili in Pravilnik za izvedbo
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah. Oba
pravilnika bosta za uporabnike dostopna tudi na spletni strani Ministrstva za promet.

MEJNE VREDNOSTI SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v usklajevanje prejeli Osnutek Uredbe o
spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in predloge na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si
najkasneje do četrtka, 16.2.2012.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
14.02. / NOTRANJA ČLENITEV OBČINE
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom "Notranja členitev občine (krajevne, vaške in
četrtne skupnosti): pristojnosti, delovanje in financiranje ter ravnanje s premoženjem". Posvet
bo potekal v torek, 14.02.2012 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Posvet je namenjen:
- članom svetov ali odborov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti,
- funkcionarjem v občini,
- zaposlenim v občinski upravi, katerih naloge se nanašajo na delovanje krajevnih, vaških in
četrtnih skupnosti.
Predavali bosta mag. Vesna JUVAN GOTOVAC, sekretarka, vodja Sektorja za lokalno
samoupravo in Neža VODUŠEK, sekretarka Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj. vabilo in prijavnica

14.02. / ZELENO JAVNO NAROČANJE-ŠTUDIJSKI OBISK
S klikom tukaj lahko dostopate do vabila na Dunaj, kamor vas Skupnost občin Slovenije
skupaj z Umanotero vabi, da se pobliže seznanite z dobro prakso zelenega naročanja. Mesto
Dunaj je zgled marsikateremu evropskemu mestu na področju zelenega javnega naročanja,
prihranki iz tega naslova pa dosegajo vrtoglavih 17 milijonov evrov. Datum študijskega
obiska Dunaja je 14. februar 2012, kar sovpada z 20. rojstnim dnevom Skupnosti občin
Slovenije in Valentinovim. Odhod z avtobusom je ob 6.30 uri iz Ljubljane (možni postanek v
Mariboru – odvisno od prijav). Vzemite si čas, združite koristno s prijetnim in se udeležite
študijskega obiska Dunaja. Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna s prijavnico na tej
aktivni povezavi. V kolikor potrebujete dodatne informacije jih dobite na Umanoteri pri
Karmen Kogoj Ogris, 01 439 71 00 ali karmen@umanotera.org.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
14.02. / NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH
SISTEMOV
14.02.2012 bo v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, s pričetkom ob
8.30 potekal seminar z naslovom Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov.
Glavni namen seminarja je predstaviti osnova izhodišča za umeščanje objektov in naprav
brezžičnih sistemov v prostor, za njihovo oblikovanje in določitev v prostorskih aktih, tako
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da se zagotovi smotrna raba prostora, vidna kakovost prostora in čim manjša obremenitev z
elektromagnetnim sevanjem. Seminar sicer organizira Projekt Forum EMS, vendar smo se
uspeli dogovoriti, da znaša kotizacija za članice SOS le 50 €, zato vas naprošamo, da se v
primeru interesa za sodelovanje prijavite na naslov info@skupnostobcin.si. Vabilo

14.02. / IZDELAVA NAČRTOV INTEGRITETE
Komisija za preprečevaje korupcije bo 14.2.2012 ob 10.00 uri organizirala delavnico za
izdelavo načrtov integritete za tiste občine, ki tega dokumenta še nimajo. Delavnica bo
potekala v prostorih KPK na naslovu Dunajska 58, 1000 Ljubljana v devetem nadstropju.
Število mest je omejeno na 70, zato so obvezne prijave na naslov jaka.kosmac@kpk-rs.si.

16.02. / OGLJIČNI ODTIS IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
Vabimo vas na brezplačni strokovni posvet Ogljični odtis in energetska učinkovitost, ki o
potekal v četrtek, 16. februarja 2012 v Hotelu City v Mariboru s pričetkom ob 9:00. Vabilo s
prijavnico
Zanimanje za udeležbo lahko sporočite z izpolnjeno prijavnico na faks št.: 01 47 57 601, po
elektronski pošti katja.bevc@si.bureauveritas.com ali na naslov Bureau Veritas, d.o.o.,
Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na telefon
01 4757 652 ali preko e-naslova katja.bevc@si.bureauveritas.com.

08.03. / VPLIV NOVELE ZINTPK-B NA UPRAVLJANJE DRUŽB V
DRŽAVNI LASTI IN LOKALNIH SKUPNOSTIH
Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) organizira posvet na temo Vpliv novele ZIntPK-B na
upravljanje družb v državni lasti in lokalnih skupnostih in sicer 8.3.2012, Dom gospodarstva,
Ljubljana.
Z novelo ZintPK so člani organov vodenja in nadzora v družbah, ki so v večinski lasti
Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti postali »uradne osebe«. Namreč novela ZintPK
neposredno posega v upravljanje družb v lasti lokalnih skupnosti. Postavlja omejitve že pri
tem kdo lahko lokalne skupnosti zastopa na skupščinah, saj določa prepoved članstva v
organih upravljanja nosilcem političnih funkcij. To med drugim pomeni, da župani načelno
ne smejo zastopati občin kot družbenikov ali delničarjev na skupščinah. ZNS z namenom
pojasnil organizira posvet na temo novele ZIntPK-B). Več o posvetu tukaj.
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NOVICE DRUGIH
ENAJSTA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Izšla je enajsta številka Vestnika KPK, v katerem vas Komisija za preprečevanje korupcije
obvešča o aktualnih dogodkih in dejavnostih Komisije za preprečevanje korupcije, med
drugim o nominaciji dveh projektov za nagrado Združenih narodov s področja odličnosti v
javni upravi, zasnovanih na komisiji, novo sprejetem »netipičnem« Kodeksu ravnanja
uslužbencev in sodelavcev komisije ter o načrtih strožjega in sistematičnega nadzora nad
kršitvami omejitev poslovanja, ki ga bo komisija izvajala v prihajajočih mesecih.
Osrednjo temo so tokrat namenili pregledu dela Komisije za preprečevanje korupcije v
preteklem letu, ki ga je zaznamovalo precej sprememb, tako po vsebini, kot tudi načinu dela.

171. REDNA SEJA VLADE, 02.02.2012
SPREMEMBE UREDBE O PLAČILIH ZA UKREPE OSI 2
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 in
določila njeno prečiščeno besedilo.
Predlog Uredbe določa:
- da na najožjih vodovarstvenih območjih za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja,
Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Dravskoptujskega polja, Apaškega polja, Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Rižane ter
vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč upravičenci zaključene
petletne obveznosti za izvajanje kmetijsko okoljskih podukrepov ozelenitev njivskih površin
in pokritost tal na vodovarstvenem območju ne morejo podaljšati;
- način uveljavljanja plačil za kmetijsko okoljski podukrep košnja strmih travnikov;
- posebnosti na območjih vodnih teles podzemnih voda;
- obdobje veljavnosti certifikata za integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje.
Uredba v prilogi 1, ki se nanaša na pogoje za izvajanje kmetijsko okoljskih podukrepov,
določa tudi, da je natančnejši vpogled v najožja vodovarstvena območja mogoč na spletnih
straneh ministrstva. (Vir: Vlada RS)

POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih
območjih (območjih Natura 2000).
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Z Uredbo so bila določena posebna varstvena območja, varstveni cilji in varstvene usmeritve
za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih habitatov in druge vsebine, pomembne za varstvo in ohranitev teh območij.
Direktiva o habitatih, predvideva za vsako območje določitev ustreznih ukrepov in
upravljanja. V Sloveniji je za obstoječa območja tak sistem že vzpostavljen in sicer s
Operativnim programom upravljanja območij Natura 2000 (2007-2013), ki ga je sprejela
Vlada leta 2007. Potencialna ohranitvena območja, ki jih je država Slovenija določila z
Uredbo leta 2004, je leta 2007 in 2008 tudi potrdila Evropska komisija. Država je bila nato
dolžna zagotoviti formalno pretvorbo teh območij v posebna varstvena območja. To
preoblikovanje predstavlja podlago za pridobivanje sredstev iz EU za sofinanciranje Nature,
ki jo omogoča 8. člen Direktive o habitatih, saj se ga lahko koristi samo za tako definirana
območja. S tem se za Slovenijo odpirajo možnosti za uveljavljanje tega financiranja, ki ga EU
na novo odpira z finančno perspektivo 2014 – 2020. S spremembo uredbe se ne spreminjajo
meje območij Nature, ki sta jih potrdili Slovenija in Evropska komisija. (Vir: Vlada RS)

REGIONALNE DRŽAVNE POMOČI
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, ki bo omogočila uporabo dveh novih
instrumentov pomoči, in sicer davčnih olajšav in garancij na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo.
Sprememba uredbe hkrati poenostavlja postopke dodelitve državnih pomoči za tekoče
poslovanje podjetij in omogoča Vladi Republike Slovenije krajši odzivni čas ter s tem hitrejše
odzivanje pri pomoči podjetjem, ki so prepoznana kot pomembna za regijo oziroma območje,
kjer poslujejo. Sprememba uredbe bo hkrati omogočila izvajanje treh dodatnih začasnih
ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, ki ga je
razglasila Vlada Republike Slovenije v Pokolpju, in sicer: davčnih olajšav za investiranje in
zaposlovanje ter spodbud za zaposlovanje. Uredba se bo začela uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, vendar ne prej, dokler ne bo končan postopek notifikacije sheme
državnih pomoči. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI IN PRIHAJAJOČI RAZPISI
Tukaj lahko dostopate do razpisov, ki so še vedno aktualni, kot npr. sofinanciranje občin za
obnovo in razvoj vasi, nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, nakup
mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne in fizične osebe ali do 85 %
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sofinanciranje za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Prihajajo pa tudi razpisi za
KNLB in DOLB, za UREE ter napoved razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev
in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ZMAGOVALCI TEKMOVANJA MLADIH PREVAJALCEV EU
3. februarja 2012 so bila objavljena imena 27 zmagovalcev tekmovanja mladih prevajalcev
„Juvenes translatores“, ki ga vsako leto prireja Evropska komisija (popoln imenski seznam je
naveden na koncu tega besedila). Zmagovalec iz vsake države Evropske unije je bil izbran
izmed več kot 3 000 dijakov, ki so se novembra 2011 udeležili tekmovanja. Število
udeležencev je bilo za 400 višje kot lansko leto, kar je največ od prvega tekmovanja v letu
2007. Zmagovalci bodo 27. marca povabljeni na podelitev nagrad v Bruselj, kjer bodo imeli
priložnost spoznati prevajalce pri delu na Evropski komisiji. Zmagovalci dokazujejo, da
lahko znanje jezikov pripelje daleč in odpira duha za nove možnosti. Vsi tekmovalci so
prevedli eno stran dolgo besedilo iz katerega koli od 23 uradnih jezikov EU v drugi uradni
jezik EU po lastni izbiri, pri čemer so lahko izbirali med 506 jezikovnimi kombinacijami.
Tema letošnjega besedila je bilo prostovoljstvo. Prevajalci Komisije so pripravili besedila za
tekmovanje in zagotovili isto raven zahtevnosti, na koncu pa so prevode ocenili. Vsakega je
pregledal rodni govorec jezika, v katerega je bilo besedilo prevedeno. Zmagovalki iz
Slovenije, Nini Štefan, dejakinji Srednje šole Domžale, tudi v Skupnosti občin Slovenije
iskreno čestitamo. (vir: EK, bh)

OBJAVLJENI ZMAGOVALCI NATEČAJA „PRSTE STRAN – OBLIKUJ
SAM“
Ponarejanje in piratstvo sta vedno večji grožnji za gospodarstvo. Med letoma 2005 in 2010 je
na mejnih prehodih EU število registriranih primerov blaga, pri katerem je obstajal sum
kršenja pravic intelektualne lastnine, naraslo s 26 704 na več kot 80 000. Hkrati pa kreativna
industrija ocenjuje, da je samo v letu 2008 piratstvo evropsko glasbeno, filmsko in
televizijsko industrijo ter industrijo programske opreme stalo 10 milijard evrov ter več kot
185 000 delovnih mest. Da bi opozoril na ta pojav, je evropski observatorij za ponarejanje in
piratstvo na ravni EU objavil natečaj z naslovom „Prste stran – oblikuj sam“. Študentje
oblikovanja in poklicni oblikovalci so bili povabljeni, naj pošljejo plakate in video posnetke s
poudarkom na negativnih učinkih ponarejanja in piratstva na evropsko gospodarstvo in
družbo. Podelitev nagrad natečaja je potekala 1.2.2012 v evropskem parlamentu, kjer je 2.
nagrado v kategoriji študentov oblikovanja prejel Nejc Levstik, z Akademije za gledališče,
radio, film in televizijo v Sloveniji. Iskrene čestitke! (Vir: EK, bh)
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PREDLOG ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE VODE
Izboljšanje kakovosti vode v EU je morda ogroženo zaradi novih oblik kemičnega
onesnaževanja. Komisija predlaga, da se na seznam 33 onesnaževal doda 15 kemikalij, ki se
spremljajo in nadzirajo v površinskih vodah EU. To je še en korak k izboljševanju kakovosti
vode naših rečnih, jezerskih in obalnih voda. Teh 15 snovi zajema industrijske kemikalije ter
snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, farmacevtskih izdelkih in fitofarmacevtskih
sredstvih. Izbrane so bile na podlagi znanstvenih dokazov, da lahko predstavljajo resno
tveganje za zdravje. Seznam se bo posodobil z revizijo direktive o prednostnih snoveh na
področju kakovosti vode. Predlog za vključitev novih snovi temelji na pregledu, pri katerem
so bili upoštevani tveganje, ki ga predstavlja približno 2000 snovi glede na njihovo
koncentracijo v površinskih vodah, ter njihova strupenost, proizvodnja in uporaba. Na
podlagi predlagane klasifikacije bi bilo treba emisije v vodo šestih od petnajstih novih
prednostnih snovi postopno prepovedati v roku 20-ih let. Predlog vsebuje tudi strožje
standarde za štiri snovi, ki so trenutno pod nadzorom, in zahtevo po postopni prepovedi
emisij dveh drugih snovi, ki sta že na seznamu. (Vir: EK, bh)
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