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NOVIČKE SOS
SLOVENSKA PISATELJSKA POT NA PRVI POSTAJI
V torek, 12. Marca 2013 je v prostorih Cankarjevega doma Ljubljana potekala predstavitev projekta
Slovenska pisateljska pot. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je že v letu 2011 izreklo za
podporo ambicioznemu projektu Društva pisateljev Slovenije ter podpisalo sporazum o podpori in
sodelovanju, pri pripravi Slovenske pisateljske poti, ki oživlja in predstavlja bogato slovensko
literarno dediščino. Na predstavitvi v Cankarjevem domu so sodelovali pesnik in režiser Igor Likar,
vodja projekta, pisatelj in novinar Željko Kozinc, urednik knjižnega vodnika SPP , glasbenik Lado
Jakša, Skupnost občin Slovenije pa je zastopal Tone Peršak.
Društvo slovenskih pisateljev je pobudnik in glavni nosilec izvedbe tega kulturno -varstvenega,
pedagoškega in promocijskega projekta, ki je nastajal več let. SPP kot transverzala s 104 postajami
povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in delali slovenski pisatelji, spominska obeležja in
središča kulturno-literarnih dogajanj, od Istre do Prekmurja in od Koroške do Bele Krajine. Pot ima
učni, kulturno-varstveni, rekreativni in promocijski pomen. SPP je spomeniški, knjižni in medmrežni
projekt, v sklopu katerega je povezana slovenska literarna zapuščina in sodobno predstavlj eni
slovenski pisatelji. Kmalu bo izšel tudi vodnik po SPP, kjer je opisana 700 km dolgo pot po vsej deželi.
Vodnik po Slovenski pisateljski poti je sestavljen po principu "literarnih pokrajin" s predstavitvijo
lokacij pisateljskih domačij, posameznih avtorjev, odlomki in besedili, ki pojasnjujejo vpetost avtorja v
posamezno izročilno pokrajino ter z vsemi informacijami o kraju in dostopnosti. Knjiga se v vsebinski
in oblikovni zasnovi zavestno odmika od klasičnih leksikonsko-enciklopedičnih predstavitev
slovenskih pisateljev.
Med posameznimi sestavinami SPP so na prvem mestu trije knjižni vodniki po poti. Naslednja
sestavina projekta so kratki filmi enotnega formata, v katerih so predstavljeni posamezni pisatelji, na
ogled pa bodo v njihovih domačijah in hišah. Na domačijah bodo na voljo tudi ekrani na dotik z
informacijami, spominske razglednice, knjižica z žigi transverzale in podobno. Določeno je tudi, da
bodo vse točke Slovenske literarne poti označene s posebnimi tablami in da bo ob vsaki domačiji lepo
oblikovana klop z imenom "počivalnik duha", delo Oskarja Kogoja. Skupnost občin Slovenije in
Društvo pisateljev Slovenije bo v kratkem preučilo možnosti za prijavo projekta na razpise na
področju kulture, k sodelovanju pa bodo povabljene tudi zainteresira ne občine iz vse Slovenije. (bh)

PREDSTAVITEV POROČILA O REGIJSKIH POSVETIH RAČUNSKEGA
SODIŠČA S PREDSTAVNIKI OBČIN
Skupnost občin Slovenije je z Računskim sodiščem RS in Združenjem občin Slovenije organizirala
predstavitev Poročila o regijskih posvetih Računskega sodišča republike Slovenije s predstavniki občin
v obdobju 2011-2012, ki je potekala 14. marca 2013 v prostorih Državnega sveta RS.
Udeležence so uvodoma pozdravili predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije dr. Igor
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Šoltes, predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar in predsednik Združenja občin Slovenije
Robert Smrdelj. S strani Računskega sodišča sta na posvetu sodelovala tudi vrhovna državna revizorja
mag. Mojca Planinšek in Samo Jereb. Predstavljeni so bili najpomembnejši poudarki poročila, ki
vsebuje teme, obravnavane na posvetih in problemi pri poslovanju občin.
Dogovorjeno je bilo, da se ustanovi delovna skupina, v kateri bodo predstavniki obeh združenj in
Računskega sodišča poskušali vzpostaviti boljšo vez med lokalnimi s kupnostmi in nekaterimi
ministrstvi, saj po izkušnjah tako udeležencev kot tudi ugotovitvah Skupnosti občin, Računskega
sodišča in Združenja občin ni sogovornika za lokalne skupnosti na nivoju države. Izpostavljen je bil
tudi problem državnega neupoštevanj a mnenj oziroma predlogov občin pri sprejemanju predpisov.
(ur)

PROBLEMATIKA UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA
ZAHTEVNOST
Skupnost občin Slovenije redno spremlja napovedane spremembe državnih predpisov, pri njihovi
pripravi redno sodeluje s predlogi in pripombami, ki jih usklajuje z občinami članicami in
strokovnjaki, ki so v občinah dejavni na problematiziranih področjih. K osnutku uredbe o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je bila v javni obravnavi jeseni 2011 je Skupnost občin
Slovenije pristojnemu ministrstvu posredovala številne pripombe. Do danes nas ministrstvo pristojno
za prostor ni seznanilo z njihovimi stališči do podanih pripomb k gradivu iz leta 2011. Kljub temu je
bila 28. februarja 2013 sprejeta uredba, ki z osnutkom iz jeseni 2011 nima dosti skupnega. Glede na
številna odprta vprašanja in glede na dejstvo, da je uredba že pričela veljati, je SOS pozvala Vlado in
pristojno ministrstvo, da takoj zadrži izvajanje uredbe in ponovno odpre usklajevanje rešitev z
občinami oz. Skupnostjo občin Slovenije, ki jih kot reprezentativna asociacija zastopa. Problematiki se
bo posvetilo in se do nje opredelilo tudi Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije na redni seji, ki bo
potekala predvidoma 28.3.2013. (pa)

STROŠKI ZIMSKE SLUŽBE
V Skupnost občin Slovenije smo na ministra Černača naslovili nov dopis, s katerim smo ga ponovno
zaprosili za termin za sestanek, kjer se bo reševala problematika izjemno povečanih stroškov zimske
službe v letošnji zimi. V dopisu smo tudi priložili podatke občin glede obsega stroškov zimske službe
v letošnji zimi. Na podlagi prejetega se je izkazalo, da v nekaterih občinah beležijo tudi »rekordno«
270% povečanje stroškov v letošnji zimi v primerjavi z lanskimi ali glede na proračunsko postavko, ki
je bila predvidena za storitve zimske službe v letošnji zimi. Na tem mestu pozivamo občine, ki nam
podatkov še niso posredovale, da to storijo čim prej. Po potrebi ter v dogovorom z ministrom, bomo
občine pozvali k morebitni dopolnitvi podatkov. (pa)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O JAVNIH SKLADIH
Skupnost občin Slovenije je prejela Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih (ZJS -1A),
EPA 1014 – VI, ki sta ga Državnemu zboru predložili poslanki. Poglavitni cilj Predloga je omogočit i
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povečanje ponudbe neprofitnih najemnih stanovanj ter s tem omogočiti ugodnejši, lažji in hitrejši
dostop do neprofitnih najemnih stanovanj državljankam in državljanom RS, predvsem mladi
generaciji. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnih skladih (ZJS-1A) lahko preberete tukaj.
Vljudno vas naprošamo, da stališča, pripombe posredujete najkasneje do 22.03.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD-1)
Skupnost občin Slovenije je na strani Ministrstva za zdravje zasledila predlog Zakona o lekarniški
dejavnosti (ZLD-1), ki ga je ministrstvo posredovalo v javno razpravo. Predlog Zakona o lekarniški
dejavnosti med drugim predvideva, da namesto občin lekarniško dejavnost organizira in zagotavlja
država. Z zakonom se tudi poskuša zagotoviti potreba, da bo preskrba z zdravili, medicinskimi
pripomočki temeljila na visoki strokovni usposobljenosti lekarniških strokovnih delavcev, njihovemu
etičnemu delu pri svetovanju pacientom glede, varne, pravilne in smiselne uporabe zdravil kot tudi
drugih izdelkov, ki lahko vstopajo v interakcije z zdravili ter vplivajo na zdravljenje varnost in
učinkovitost zdravljenja z zdravili.
Glede na predvidene spremembe ZLD vas vljudno naprošamo, da nam podate vaše predloge, stališča
in mnenja na predlog Zakona, najkasneje do 30.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

SPREMEMBA ZAKONA O CESTAH, ZAKONA O VARNOSTI V
ŽELEZNIŠKEM PROMETU, ZAKONA O VOZILIH IN ZAKONA O
VOZNIKIH
V Državni zbor so v obravnavo prispeli Spremembe in dopolnitve Zakona o cestah, Zakona o vozi lih
in Zakona o voznikih. V slednjih dveh se prenašajo pristojnosti Agencije za varnost v prometu na
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Opozoriti je potrebno na Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o cestah v skladu s katerimi bodo občinam, kot tudi občanom nastale finančne
obveznosti. Iz navedenega vas pozivamo, da si navedene spremembe zakonom pozorno pogledate na
tej povezavi, ter vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si
najkasneje do ponedeljka 1. aprila. S strani Državnega zbora smo bili obveščeni, da so na svoji spletni
strani objavili novo verzijo Zakona o cestah, ki ga najdet e s klikom tukaj.

POSREDOVANE PRIPOMBE NA NPSV 2013-2020
Predlog resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 bo Državni zbor
obravnaval na seji, dne 19. marca 2013. Glede na Predlog pa so občine mnenja, da je Nacionalni
program socialnega varstva (v nadaljevanju: Program) vsekakor potreben, vendar se s Programom
poveča obseg dela v občinah (sodelovanje v koordinacijski skupini, pripravljanje predloga, priprava
planskih dokumentov, stalno spremljanje in poročanje), in zaradi omejenih finančnih resursov obstaja
zelo velik razkorak med cilji in možnostjo realizacije Programa. Občine ugotavljajo, da v Programu ni
opredeljena vsebina za posamično občino in prav tako ne prioritete (glede na regijo). V zvezi s tem in
drugim predlaganim v Programu je Skupnost občin Slovenije posredovalo še dodatna mnenja,
pripombe in stališča občin članic na Državni zbor. (ur)
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POJASNILA MINISTRSTE V
JAVNONAROČNIŠKA ZAKONODAJA IN NADZORNI ORGAN OBČINE
Tolmačenje zakonodaje, ki ureja javno naročanje, in zakonodaje, ki ureja lokalne skupnosti, v zvezi z
vprašanjem, kdo po javnonaročniški zakonodaji šteje za nadzorni organ obči ne najdete s klikom tukaj
in tukaj. V skladu z zadnjimi spremembi zakonov, ki urejajo javno naročanje, morajo namreč javni
naročniki, pred sklenitvijo aneksa, v določenih primerih pridobiti soglasje svojega nadzornega organa.
Če le-tega nimajo, pa soglasje Vlade Republike Slovenije.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
Z AKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

SISTEM ZARAČUNAVANJ A PRIPRAVE POGODB
Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede zaračunavanja
priprav pogodb, soglasij. Naprosili smo občine, da nam posredujejo navedene podatke. Nekatere
Občine imate urejen sistem obračunavanja priprave pogodb o priznanju lastninske pravice,
uskladitvenih pogodb, izdajo soglasij, itd. Ker se občina tudi sama sooča s pripravo velikega števila
pogodb in soglasij, je prosila za posredovanje informacij, kakšen sistem obračunavanja priprave
navedenih dokumentov imate druge občine članice. Odgovore občin lahko preberete tukaj.

DODELITEV SREDSTEV
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede
dodelitev sredstev v kmetijstvu. Občinski svet je na pobudo svetnika sprejel amandma proračuna 2013
s katerim se sredstva namenijo Veterinarski postaji v občini, in sicer za svetovanje oziroma opravljeno
storitev kmetom na področju občine. Prejemnik sredstev bi bila Veterinarska postaja za brezplačno
opravljeno storitev na področju zdravstvenega varstva živali, koris tniki pa kmetje v občini. Občino
zanima na kakšen način bi pomoč dodelili in kaj bi bili upravičeni stroški oziroma storitev. Odgovore
občin lahko preberete tukaj.

ODPRT A POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE- PLAČILO VRTCA
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja
občinam. Vprašanje se nanaša na navodilo centrom za socialno delo, na podla gi katerega lahko
subvencijo za vrtec uveljavlja katerikoli od staršev, ne lede na stalno prebivališče otroka. Tako prihaja
do situacije da starš, s katerim otrok ne živi, uveljavlja znižanje plačila vrtca v občini, ki pa ni tudi
občina, v kateri otrok živi z drugim staršem. Obveza plačila razlike do polne cene vrtca tako zavezuje
občino, ki povprečnine za otroka ne dobi, saj je otrok občan druge občine. Občino članico tako zanima,
kako je problem rešen drugje. Občine članice prosimo, da nam odgovore posredujete do petka, 22.
marca 2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.
8.3.2013 – 15.3.2013
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PRAVILNIK O KORIŠČENJU REPREZENTANCE
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice. Vljudno vas naprošamo, da nam
posredujete vaše informacije. Občino zanima ali ima katera izmed občin sprejet (vzorec) Pravilnik o
koriščenju reprezentance? Občini bi bilo v veliko pomoč pri izdelavi svojega navodila. Vljudno vas
prosimo,

da

nam

odgovore

posredujete

najkasneje

do

22.03.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si .

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
20.03. / PREDSTAVITEV ZAKONODAJNIH SPREMEMB NA PODROČJU
GRADITVE OBJEKTOV IN PROSTORSKEGA NAČRTOVAN J A
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor organizira delovni
posvet na temo PREDSTAVITEV ZAKONODAJNIH SPREMEMB NA PODROČJU GRADITVE
OBJEKTOV IN PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA. Delovni posvet bo izveden v sredo, 20 marca
2013, v prostorih Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Vabilo, prijavnica
Na delovnem posvetu bosta predavatelja Sandi Rutar, vodja Sektorja za graditev ter Luka Ivanič,
vodja Sektorja za urejanje prostora na lokalni ravni predstavila novosti in spremembe Zakona o
graditvi objektov- ZGO-1D ter Zakona o prostorskem načrtovanju- ZPNačrt-B. Prijave so mogoče do
torka, 19. marca 2013, na faks 02 234 15 03 ali po elektronski pošti na naslov: metka@skupnostobcin.si.

21.03. / SESTANEK NA NMZ ZARADI TEŽAV S PRIDOBIVANJEM
PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
V četrtek, 21. marca 2013 ob 10. uri bo v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, potekal sestanek
predstavnikov komisije za občinsko redarsko službo s predstavniki MNZ zaradi težav pri
pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc. Sestanek je na ta datum bil prestavljen zaradi nujne
zadržanosti s strani ministrstva.
Težave se zlasti pojavljajo pri pridobivanju podatkov iz Centralnega registra prebivalstva preko
aplikacije namenjene lokalnim skupnostim, ki ne omogoča iskanja na podlagi vpisanega naslova. Prav
tako so težave in posledično preobremenjenost upravnih enot pri pridobivanju fotografij iz Registra
potnih listin in Registra osebnih izkaznic, saj imajo trenutno na voljo le fotografije iz Registra
vozniških dovoljenj, kjer pa so slike na voljo le v primerih, kjer je izdano novo vozniško dovoljenje.

22.-23.03. / ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA LOCPART IN
JADRALN A REGATA
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj vas vabita na zaključno
konferenco projekta LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami, ki bo
potekala od 22.3 – 23.3.2013 v Biogradu na moru. Zaključno konferenco organiziramo z namenom, da
predstavimo končne rezultate projekta in uspešna lokalna partnerstva, ki so se razvila s pomočjo
programa ''Evropa za državljane''. Predstavniki slovenskih in hrvaških mest in občin bodo predstavili
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svoje skupne projekte, medtem ko bodo organizatorji konference predstavili novo orodje za iskanje
projektnih partnerjev - spletni portal »Lokalna partnerstva« in publikacijo s primeri uspešnega
sodelovanja »Hvraško-slovenska lokalna partnerstva za Evropo državljanov: mi sodelujemo, kaj pa
vi?«.
Kot uvod v konferenco, bo v petek 22. marca organizirana jadralna regata. Registrirani udeleženci se
bodo pridružili posadkam, ki jih vodijo strokovni skiperji jadralskega kluba Biograd, zato predhodne
izkušnje jadranja niso potrebne. Na isti večer bo v sosednjem hotelu Adriatic organiziran »Open bar
night« namenjen druženju in podelitvi pokalov uspešnim posadkam.
Vse zainteresirane vabimo, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete do petka, 15. marca na
e-naslov info@skupnostobcin.si ali po faksu na št. 02 234 15 03. Število rezerviranih mest je omejeno na
60, zato bodo organizatorji zapolnili zmogljivosti na podlagi vrstnega reda prispelih prijav. Stroški
nastanitve in prehrane udeležencev v celoti poravna organizator (SOS in UGRH), medtem ko potne
stroške krijejo udeleženci sami. Vabilo, program in prijavnica

26.03. / USLUŽBENSKI SISTEM V JAVNI U PRAVI
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Štefko Korade Purg, sekretarko na Ministrstvu za
pravosodje in javno upravo, organizira delovni posvet USLUŽBENSKI SISTEM V JAVNI UPRAVI.
Vsebinsko se bo delovni posvet nanašal na predstavitev plačnih sistemov, organizacije in sistemizacije
delovnih mest, postopkov in obveznosti zaposlovanja, itd.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo v torek, 26. marca 2013 ob 10.00 uri v prostorih
Austria Trend Hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica

28.03. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Veseli nas, da vas lahko tudi v letošnjem letu povabimo na tokrat že VI. posvet DELOVANJE
SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo letos potekal v Škofji Loki, 28. marca 2013. Poleg
ostalih zanimivih tem, bo zanimivo in pomembno predvsem vprašanje prostora in prostorskega
načrtovanja, kot možnosti v okviru delovanja posamezne Skupne občinske uprave. Govorci, ki bodo
sodelovali, so iz različnih institucij in organov, to bodo predstavniki Fakultete za upravo, Minis trstva
za infrastrukturo in prostor, Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Uprave RS za zaščito in
reševanje inšpekcijskih organov, zaposlenih na Skupnih občinskih upravah in občinah, ki najbolj
občutijo in delijo vsakdanje rezultate in težave z delov anjem v Skupnih občinskih upravah. Vabilo,
program in prijavnica

28.03. / NACIONALN A DELAVNICA PROJEKTA ATTRACT - SEE
V okviru projekta Attract-SEE bo v četrtek, 28. marca 2013 med 9. in 13.30
uro na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, potekala delavnica z
naslovom "Izhodišča za sistem spremljanja stanja prostora". Namen
delavnice je razprava o konceptu vzpostavitve in kasnejše im plementacije
sistema spremljanja stanja v prostoru (SSSP), o ključnih izsledkih analiz
glede SSSP, o naboru za prostorski razvoj pomembnih tem kot osnove za nabor kazalnikov ter o
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konceptu usklajevanja politik na participativen način. Vljudno vas vabimo, d a se delavnice udeležite.
Svoj prihod predhodno najavite na naslov: nina.urataric@rec-lj.si

05. – 07.04. / SODELOVANJE OBČIN NA SEJMU POST VIVA
V letu 2013 je od 5. do 7. aprila na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni načrtovana nova prireditev mednarodni sejem pogrebne in pokopališke dejavnosti POST VIVA. Pri projektu sodelujemo tudi v
Skupnosti občin Slovenije.
Kot popestritev sejma je načrtovana posebna fotografska razstava, katero soorganiziramo tudi v SOS,
namreč predstavitev najlepših slovenskih pokopališč. V SOS razstavo prepoznavamo kot možnost za
promocijo za občine in upravljavce pokopališč, zato vas vabimo, da pripravljavcem posredujete
fotografske materiale. Vse podrobnosti se nahajajo tukaj. Program sejma POST VIVA

07.-09.04. / OBISK EVROPSKIH INSTITUCIJ
Evropska komisija je povabila predstavnike SOS in ZOS da pomagata izbrati 25 predstavnikov občin,
ki se bodo v času od 7. do 9. aprila udeležili izobraževalnega obiska evropskih institucij. Skupnost
občin Slovenije bo tako v Bruselj peljala 12 predstavnikov občin, od tega 3 preds tavnike mestnih občin,
3 predstavnike občin s sedežem upravnih enot, 3 predstavnike ostalih občin in 3 predstavnike
Delovne skupine za črpanje EU sredstev. V sklopu obiska, si bodo predstavniki občin ogledali
Evropski parlament, Evropsko komisijo, Odbor regij in Svet Evrope.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
25.03. / VODA KOT PRILOŽNOST ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN
MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENIJE
V luči svetovnega dneva voda 22. marca ter mednarodnega leta sodelovanja na področju voda bomo v
dialogu med politiko, gospodarstvom, akademiki in civilno družbo pregledali slovenske dobre
prakse, neizkoriščene potenciale, pomanjkljivosti v sistemu, priložnosti za uveljavljanje že obstoječe
slovenske ekspertize v mednarodnem okolju ter smotrnosti oblikovanja slovenskega , vodnega
partnerstva za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Dogodek bo 25. marca 2013 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Vabilo, program

05.04. / DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija že četrtič zapored pripravlja DAN ZA SPREMEMBE s tematskim naslovom
PROSTOVOLJCI ŠIRIMO SOLIDARNOST. Tema letošnjega, že četrtega Dneva za spremembe, ki bo 5.
in 6. aprila, je izmenjava predmetov, s katero bi osnovnošolcem omogočiti, da se udeležijo šole v
naravi. Kaj lahko storite v vaši občini lahko preberete tukaj.

11.04. / KONFERENCA SLOVECRO
Objavljamo vabilo s programom in drugimi informacijami za mednarodno konferenco SLOVECRO, ki
bo potekala med 11. in 13. aprilom 2013 v hrvaškem Biogradu na Moru. Konferenco pripravlja Inštitut
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INEA za jugovzhodno Evropo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in drugimi partnerji.
Namen konference je predstavitev primerov dobrih praks črpanja evropskih sredst ev na področjih
turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetništva, komunalne infrastrukture, okolja,
športa, izobraževanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v finančni perspektivi 2007 – 2014.
Konferenca predstavlja odlično priložnost za povezovanje, mreženje in krepitev slovensko - hrvaških
partnerstev na pragu vstopa Hrvaške v EU. Kotizacija znaša 100 € (za prijave do 1.4.), na konferenci bo
zagotovljeno simultano prevajanje, v priponki je tudi ponudba namestitve, ki ni zajeta v kotiza ciji.
Prijavite se na e-naslov: slovecro@gmail.com in v prijavi navedite naslednje podatke:
-

ime in priimek udeleženca,

-

naziv, naslov in davčno številko pravne osebe ter

-

e-naslov.

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Blanko Kovačič, tel. 04 1 209 676. Vabilo, program
četrtek, program petek in sobota, projekti, tehnične informacije, ponudba namestitve.

NOVICE DRUGIH
IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB MORAJO POROČATI DO KONCA MARCA
MKO je za izvedbo predpisanega poročanja o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja za leto 2012, izvajalcem javnih služb in občinam po elektronski pošti posredoval
navodila za poročanje in navodila v zvezi z registri in evidencami s tega področja. Rok za
posredovanje poročila je 31. 3. 2013. (Vir: MKO)

NOVA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Izšla je nova številka Vestnika KPK. V tej številki je fokus na vprašanju upravljanja javnih zadev,
politične diskrecije, nadzora in sistemske korupcije. Kot ponavadi boste lahko prebirali tudi o delu in
aktivnostih KPK, med drugim aktualni Oceni stanja na področju korupcije, v kateri so med
analiziranimi področji tudi razmere v slovenskem bančnem sistemu, o nadgradnji Supervizorja,
sprejetih odločitvah komisije, sodelovanju Slovenije kot ocenjevalke napredka Kolumbije pri izvajanju
Konvencije ZN proti korupciji in drugem aktualnem na področju preprečevanja korupcije.

54. REDNA SEJA VLADE RS
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Vlada je sprejela predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ -2A).
predlog prinaša postopen dvig višine prispevkov za prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
Ustrezneje tudi ureja možnosti zniževanja starostne meje na račun dopolnjene zavarovalne dobe s
povečanjem.
Tako bo v letu 2013 najnižja osnova za plačilo prispevkov za brezposel ne osebe znašala 16 % zadnje
znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
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S tem se predvideva izboljšan materialni in socialni položaj brezposelnih oseb, ki so bile v to obliko
zavarovanja v pretežni meri vključene, ker jim je pred časom prenehalo delovno razmerje in jim do
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka zelo kratko obdobje. (Vir: Vlada RS, ur)

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA
Na seji je bila sprejeta Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od
2013 do 2022 (v nadaljevanju: nacionalni program).
Nacionalni program za prednostna področja določa ukrepe, ki jih je treba izvesti za učinkovitejše
zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Prizadeva se zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč
cestnega prometa. Strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi nacionalnega programa, so analizirali
možnosti in zbrali najprimernejše ukrepe, ki bi jih bilo smiselno izvesti na področju človekovega
ravnanja, prometnega okolja, cestne infrastrukture in motornih vozil. Nacionalni program uvaja
posamezne in povezane ukrepe za spreminjanje ravnanja udeležencev v cestnem prometu.
Večjo varnost cestnega prometa je možno doseči s spodbujanjem udeležencev v prometu k
odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti,
z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture, kar lahko in morajo udejanjiti načrtovalci,
proizvajalci in izvajalci, vzdrževalci, ter ustrezne nadz orne službe.
Pričakovane koristi usklajenega načrtovanja in izvajanja skupnih državnih in lokalnih aktivnosti na
področju cestnega prometa v okviru nacionalnega programa so:
zadovoljivo stanje varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji do konca leta 2 022;
zmanjševanje prometno-varnostnih razkorakov med Republiko Slovenijo in med najbolj
varnimi državami EU,
organizacijsko in funkcionalno podporo ključnim prometno-varnostnim procesom in
ukrepom,
sistematičnost, strokovnost, dolgoročnost, kontinuiteto in usklajenost tako načrtovanja kakor
tudi izvedbe posameznih nalog,
večjo vlogo in odgovornost samoupravnih državnih organov in samoupravnih lokalnih
skupnosti,
jasne pristojnosti ter odgovornosti vseh sodelujočih subjektov. (Vir: Vlada RS, ur)

FINANČNI NAČRT ZZZS
Vlada je dala soglasje k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013,
ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer na podlagi realizacije
prihodkov in odhodkov za leto 2012, makroekonomskih izhodišč za leto 2013 (iz septembra 2012) ter
Zakona za uravnoteženje javnih financ.
Za leto 2013 je predvideno uravnoteženo poslovanje ZZZS, konec tega leta je predvideno finančno
poslovanje brez zadolževanja ter brez prenosa dela zapadlih obveznosti i z leta 2013 v leto 2014. (Vir:
Vlada RS, ur)
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UREDBA O EMISIJI SNOVI V ZRAK
Sprejeta Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav omogoča ustrezno
obravnavanje izvajanja meritev pri obstoječih srednjih kurilnih napravah, obratovanje kurilnih naprav
ob izpadu čistilnih naprav za čiščenje odpadnih plinov ter mejne vrednosti za emisijo snovi v zrak iz
srednjih kurilnih naprav, ki uporabljajo masti in olja iz živalskih stranskih proizvodov.
Trajne meritve žveplovega dioksida morajo upravljavci srednjih kurilnih naprav na emulgirani
naravni bitumen in težko kurilno olje zagotavljati le v primeru, če uporabljajo goriva z vsebnostjo
žvepla večjo kot en masni odstotek (v tem primeru potrebno posebno dovoljenje). Novost pa je tudi,
da ni potrebno več zagotavljati trajnih meritev za srednje kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500
ur letno.
Za kurilne naprave na zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin s toplotno močjo manjšo od 10 MW in
kurilne naprave na plinsko olje vhodne toplotne moči m anjše od 5 MW, obratovalni monitoring s
strani pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa ni potreben. Vendar je potrebno najmanj
enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja, ki jo mora izvesti s strani proizvajalca naprave
pooblaščeni serviser. V malih kurilnih napravah v lesno predelovalnih obratih se s to uredbo dovoljuje
kurjenje obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije ter lesa z večjo vsebnostjo vlage v malih in
srednjih kurilnih napravah, če so naprave temu prirejene. Če so srednje kur ilne naprave opremljena z
razžveplevalno napravo, se lahko v njih kuri premog in koks z vsebnostjo celotnega žvepla več kot en
odstotek mase goriva. V srednjih kurilnih napravah se lahko po novem kuri tudi trdno gorivo,
pripravljeno iz odpadkov iz neonesnažene ali delno onesnažene biomase. Če se v srednjih kurilnih
napravah uporablja kot gorivo živalske masti in olja s povišano vsebnostjo dušika, veljajo po novem
višje dovoljene vrednosti za emisijo dušikovih oksidov.
Za namen ozaveščanja kupcev in spodbujanje nabave kurilnih naprav z manjšimi emisijskimi
vrednostmi je v uredbi predvideno označevanje malih kurilnih naprav do moči 100 kW z nalepkami
emisijske učinkovitosti. (Vir: Vlada RS, ur)

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Vlada je sprejela Operativni progr am ravnanja s komunalnimi odpadki, ki šteje za državni načrt
ravnanja s komunalnimi odpadki, ki mora biti sprejet za posamezno vrsto ali kombinacijo odpadkov
in za celotno ozemlje države.
Predvideni so ukrepi, ki poudarjajo ločeno zbiranje frakcij komunal nih odpadkov v največjem
mogočem obsegu (tehnično in okoljsko izvedljivo in ni prevelikih stroškov).
Ukrepi so naravnani k čim manjši podpori odlaganja komunalnih odpadkov, poudarjeno je, da mora
biti termična obdelava trdih komunalnih odpadkov energetsko tako učinkovita, da se šteje za
postopek predelave. Opredeljeno je omrežje odlagališč za odstranjevanje in naprav za obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov. Zagotovljeno pa je tudi zmanjšanje emisije toplogrednih plinov in so
upoštevane zahteve, ki so za Slovenijo določene v skladu s strategijo za zmanjšanje količine biološko
razgradljivih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih. (Vir: Vlada RS, ur)
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12. IN 13. ČLEN ZSPDSLS
Vlada je s sklepom omogočila, da lahko upravljavci stvarnega premoženja države sklepaj o pravne
posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja s stvarnim premoženjem države, pri čemer
skupna vrednost takih pravnih poslov glede na vrsto ravnanja in vrsto stvarnega premoženja ne sme
presegati:
- 10% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za organe državne uprave,
pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade oziroma
7.607.163,00 EUR,
- 15% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za organe drž avne
uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade
oziroma 24.383.317,80 EUR,
- 10% skupne vrednosti načrta pridobivanja premičnega premoženja za organe državne uprave,
pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade oziroma
5.830.880,90 EUR in
- 15% skupne vrednosti načrta razpolaganja s premičnim premoženjem države za organe državne
uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade
oziroma 3.752.734,05 EUR.
In sicer v primeru, če spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja države, ki jih ni bilo
mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2013 ali ob
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.
Porabljene kvote spremlja MPJU. Organi državne uprave in pristojna ministrstva so dolžni MPJU
najkasneje 15 dni pred sklenitvijo pravnega posla posredovati vrsto premoženja ter vrsto in skupno
vrednost pravnega posla.
Gre za realizacijo 12. in 13. člena ZSPDSLS, s katero Vlada ta odstotek določa drugič, pri čemer je
manjši odstotek predlagan za morebitne dodatne nakupe nepremičnega premoženja, večji odstotek pa
za morebitne prodaje nepremičnega premoženja, saj ni nobenih razlogov, da bi ob siceršnji višini
proračunskih sredstev upravljavce omejevali še pri pridobivanju namenskih sredstev na podlagi
prodaje nepremičnega premoženja. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
VABILO ZA SODELOVANJE V PROJEKTU Z MESTNO OBČINO
ISTANBUL
S strani stalnega predstavništva Slovenije pri EU smo prejeli vabilo občinam za sodelovanje pri
projektu »İstanbul On the Path to EU«, ki nastaja v sodelovanju Ministrstva za evropske zadeve v
sodelovanju, metropolitanske občine Istanbul in Zvezo občin Turčije.
Cilj projekta je omogočiti lokalnim oblastem v Istanbulu vzpostavitev zmogljivosti za vprašanja,
povezana z EU in urejanjem pravilnega izvajanja pravnega reda EU na lokalni ravni. Prav tako je
namen projekta spodbujanje lokalnih oblasti in lokalnih organizacij, da aktivno sodelujejo v
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pristopnem procesu Turčije k EU in prepoznavanje priložnosti, ki jih nudi EU na določenih interesnih
področjih. Ena izmed najpomembnejših aktivnosti v okviru tega projekta je Town Twinning oz.
pobratenje. Glavni cilj programa je omogočiti lokalnim oblastem Istanbula vzpostavitev partnerstva in
skupnih projektov. Vse podrobnejše informacije glede projekta lahko najdete tukaj.
Projekt je trenutno v postopku identifikacije sodelujočih lokalnih oblasti iz držav članic EU, ki so
zainteresirane za vzpostavitev partnerstva z izbranimi pilotnimi območji v Ista nbulu. Razpis za
oddajo prijav je bil objavljen 26. februarja 2013.
Tiste slovenske občine, ki bi želele sodelovati v projektu ste vabljene, da izpolnite prijavni obrazec in
ga posredujete na bozden@tbb.gov.tr, najpozneje do 22. marca 2013.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma
25.1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2.
agromelioracije na komasacijskih območjih. Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova tega ukrepa so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih
območjih. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji za predmet
podpore št. 1. komasacije, so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije. Vlagatelji za premet
podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del
agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu
dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje... in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja... oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na
internetni strani, vsak dan v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo popravek javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1.
komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agr omelioracije na komasacijskih območjih. V javnem
razpisu se na strani dve v točki 1 Objava in zaključek javnega razpisa in Vnos vlog v prijavni obrazec
in predložitev vlog ter na strani 12 v točkah 10.1 in 10.4 spremeni datum zaprtja javnega razpisa, in
sicer iz 27. 3. 2013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec iz 11. 3. 2013 na 10. 4. 2013.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE: PROJEKTI PREBIVALCEV IN PODPORNI
UKREPI
Objavljena sta razpis prijavna dokumentacija za program Evropa za državljane, za Projekt e
prebivalcev in Podporne ukrepe. Tudi pri teh dveh ukrepih velja, da od letošnjega leta dalje ob sami
prijavi ni potrebno pošiljati dokumentov po pošti. Pri obeh ukrepih se elektronski prijavnici pripneta
častna izjava in proračun. Razpis in prijavno dokumentacijo za Projekte državljanov najdete tukaj.
Razpis in prijavno dokumentacijo za Podporne ukrepe najdete na spletni strani Evropske Komisije.
Rok za prijavo za ukrepa 2.1 in ukrep 2.2 je 1. junij 2013.
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RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več.
Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direkti v o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.

RAZPIS S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA IN ČIŠČENJA MORJA
S strani URSZR smo bili obveščeni, da je Evropska komisija objavila razpis s področja zaščite in
reševanja in čiščenja morja. Rok za prijavo je 12.4.2013. dopis URSZR, besedilo razpisa

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNIH ŠOL, VRTCEV IN
ZDRAVSTVENIH DOMOV V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadom estne gradnje, v
naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). Po tem
razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega
razpisa (1.2.2013) še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operac ije se šteje podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem. Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne
skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept (LEK). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih
namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so stroški gradnje, stroški nakupa in vgradnje
opreme, stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. S sredstvi evropske kohezijske
politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva
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se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega
razpisa.

MEDNARODNE NOVICE SOS
27.3.-28.3./ SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM
PRI NALAS
Med 27. in 28. marcem bo v hrvaški občini Sveti križ potekal sestanek delovne skupine za trajnostni
turizem pri mreže NALAS, v kateri sodeluje tudi predstavnica SOS. Sestanek je strateške narave, saj se
bo nedavno ustanovljena delovna skupina, ki deluje s podporo italijanskega partnerja ANCI, posvetila
predvsem podrobnim načrtom delovne skupine in njenih delovnih ožjih podsku pin v prihodnosti.
(bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKA KOMISIJA NAMERAVA STROŽJE UKREPATI PROTI
NEPOŠTENIM POSLOVNIM PRAKSAM
Evropska komisija je 14. marca predstavila vrsto ukrepov za preprečevanje agresivnih poslovnih
praks v EU, kot so navidezne brezplačne ponudbe, oglaševanje izdelkov, ki jih ni mogoče dobaviti, z
namenom promocije drugačnega izdelka in nagovarjanje otrok k nakupu. Pet let po začetku
veljavnosti direktive o nepoštenih poslovnih praksah je Komisija pregledala njeno uporabo in
napovedala strožje izvrševanje njenih določb, da bi povečala zaupanje državljanov pri nakupovanju
na evropskem notranjem trgu.
Pobuda je del prizadevanj Komisije za krepitev zaupanja potrošnikov v okviru Evropske agende za
potrošnike (IP/12/491). Pri čezmejnem spletnem nakupovanju v EU imajo potrošniki na izbiro do 16 krat več izdelkov, kljub temu pa 60 % potrošnikov še vedno ne izkorišča te možnosti. Zato potrošniki
niso v celoti deležni koristi bogate izbire in nižjih cen, ki jih ponuja enotni trg. Izboljšanje zaupanja
potrošnikov, ki bi ga omogočilo boljše izvrševanje pravil, lahko zagotovi pomembno sp odbudo za
gospodarsko rast v Evropi. Raziskave dejansko kažejo, da postajajo čezmejni nakupi zanimivi za vse
več potrošnikov, ki so zanje tudi pripravljeni porabiti več denarja kot leta 2006, ko pravila EU še niso
začela veljati.(vir EU)

EU BI MORALA ZAGOTOVITI NAJVIŠJE STANDARDE JEDRSKE
VARNOSTI
Podjetja, ki upravljajo z evropskimi jedrskimi elektrarnami, bi morala zagotoviti najvišje standarde
jedrske varnosti in nositi tudi stroške morebitnih nesreč, so poslanci zapisali v resolucijo, ki so jo
sprejeli v četrtek, 14. Marca.
Jedrske nesreče so eno izmed najbolj nevarnih tveganj za zdravje ljudi. To dokazuje tudi jedrska
nesreča, ki se je leta 1986 zgodila v Černobilu. Posledice ljudje in narava čutijo še danes, kakor
prikazuje prispevek EuroparlTV. Varnostne teste je EU organizir ala po jedrski nesreči v francoski
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Fukušimi marca 2011. Strokovnjaki so tako preverjali, ali lahko jedrske elektrarne vzdržijo različne
naravne nesreče, pri čemer so testirali 145 jedrskih reaktorjev v 15 državah EU. Ugotovili so, da so
skoraj povsod potrebne izboljšave, ki bi lahko stale do 25 milijard evrov. Celotni prispevek si lahko
preberete tukaj. (vir:EP)
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