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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SESTANEK Z MINISTROM ERJAVCEM
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 4. maja v Ljubljani
sestali z ministrom za okolje in prostor, Karlom Erjavcem. Na srečanju so predstavili
problemske zadeve, s katerimi se na področju prostora in okolja srečujejo občine , med
drugim problematiko priprave občinskih prostorskih aktov, izvajanje zakonodaje na
področju poplavne ogroženosti, svetlobnega onesnaževanja, varstva zraka in voda, sanacije
starih bremen, odlagališč odpadkov ter vključevanja skupnosti v pripravo ukrepov in akcij v
zvezi s podnebnimi spremembami in prilagajanjem nanje. Sestanek je potekal v
konstruktivnem ozračju, izražena je bila pripravljenost ministra in njegovih sodelavk in
sodelavcev po še nadaljnjem dobrem in aktivnem sodelovanju obeh ravni, ki je bilo že do
sedaj zelo produktivno. Predstavnice in predstavniki ministrstva na čelu z ministrom so
predloge skupnosti akceptirali in predstavili prihodnje spremembe, ki naj bi olajšale
delovanje občin na področjih, iz pristojnosti ministrstva za okolje in prostor. Več na tej
povazavi... (jv)
KOMISIJA ZA DIMNIKARSKE SLUŽBE PRI MOP
Razvoj dimnikarske službe v Sloveniji je nujen, tako iz stališča poenotenja dimnikarske
službe z evropsko, predvsem na področju izobraževanja, predpisov, organiziranosti službe,
uresničevanju zahtev iz evropske smernice o energetski učinkovitosti stavb, kot tudi ureditev
podeljevanja koncesij. Zato se je na Ministrstvu za okolje in prostor na svoji prvi seji, dne 4.
maja 2009, sestala Delovna komisija za celovito ureditev dimnikarske službe v Sloveniji,
katero je gostil minister Karl Erjavec. Poglavitna naloga komisije bo uskladitev mnenj in
predlogov za ureditev dimnikarske službe. Znotraj te delovne komisije se bo ustanovila ožja
skupina strokovnjakov, ki bodo pripravili strokovna izhodišča za spremembo zakonodaje na
področju dimnikarske službe v Sloveniji. Komisija naj bi v roku šestih mesecev pripravila
enotna izhodišča za delovno skupino. Predstavnik Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar je
poudaril, da bo SOS zahtevala vrnitev dimnikarske službe nazaj na občinsko raven, v kolikor
se spremembe zakona in podzakonskih predpisov dejansko ne bodo zgodile. Dimnikarska
služba kot taka je izredno pomembna, saj so pravilno vzdrževane grelne naprave in dimniki
osnova za zdravo življenje ter čisto okolje, ne nazadnje pa so dimnikarji prinašalci sreče. (AJ)

2
Tedenske novice SOS / 04.‐08.05.2009
Št. 18

SKUPNO JAVNO NAROČANJE
Sekretariat SOS je občine članice zaprosil, da sporočijo, na katerih področjih (katero blago ali
storitve) vidijo priložnost za skupno javno naročanje občin članic SOS in njihovih javnih
zavodov. Sekretariat SOS bo predloge zbral in skladno s številom pobud pripravil predloge
za izvedbo skupnih naročil. Predloge pričakujemo do torka, 12. maja 2009 na e‐naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)
EVIDENTIRANJE V DELOVNO SKUPINO ‐ ZZVZZ
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na 11. seji predsedstva dne 15.04.2009, v Cerkljah
na Gorenjskem, sprejelo sklep, da se ustanovi Delovna skupina za spremembo Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo aktivno sodelovala pri postopku
sprememb predmetnega zakona. V skladu s sklepom je sekretariat SOS pričel s postopkom
evidentiranja v omenjeno delovno skupino. Prosimo vas, da nam izpolnjen obrazec za
evidentiranje pošljete najkasneje do petka, 15. maja 2009 do 13.00 ure na elektronski naslov:
metka@skupnostobcin.si, po faksu 02 234 15 03 ali na naslov: Skupnost občin Slovenije,
Partizanska 1, 2000 Maribor. (SP)
PRAVILNIK O EVIDENCI CZ NI USKLAJEN Z OBČINAMI
Na sestanku delovne skupine za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije dne,
6.5.2009 so strokovni predstavniki občin obravnavali predlog novega Pravilnika o evidenci,
razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč in ugotovili, da NI USKLAJEN z občinami v delu, ki ureja vire popolnjevanja v
dolžnostne sestave zaščite in reševanja (enote in službe Civilne zaščite). Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS št. 51/06) določa, da se enote in službe Civilne
zaščite organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti s
poklicnimi ali prostovoljnimi izvajalci ali pa so njihove zmogljivosti nezadostne. Od vseh
nivojev organiziranja so občine večinski nosilci izvajanja nalog ZRP, po Pravilniku o
kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (UL RS št. 51/06)
pa večinski ustanovitelji enot in služb Civilne zaščite. Vendar občinam z zakonodajo niso
zagotovljeni potrebni sistemski viri popolnjevanja v enote in službe Civilne zaščite. Po
ukinitvi služenja vojaškega roka v Sloveniji se je ukinil tudi zadnji sistemski vir
popolnjevanja – s pripadniki na civilnem služenju oz. z oporečniki, po odslužitvi njihove
obveznosti. Tako ostaja breme popolnjevanja na posameznih referentih in strokovnih
delavcih v občinah, ki na nesistemski način poskušajo z različnimi metodami in pristopi
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popolniti take enote (v smislu poznanstev in prijateljstev, z (neuspešnimi) javnimi vabili ter v
smislu »znajdi se«). Seveda gre pri tem za velike težave oz. za dejansko neizvedljivost
predpisov,

ki nalagajo

občinam

takšne

obveznosti,

poleg

nevzdržnosti takšnega

nesistemskega ravnanja v sicer organiziranem sistemu. (MM)
BERNARDKA KRNC VODJA DELEGACIJE V CLRAE
V četrtek se je v Ljubljani sestala slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih
oblasti v Svetu Evrope. Na sestanku so člani in članica izvolili svojo vodjo. Za vodjo
delegacije je bila izbrana županje občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc. (MM)
V VELENJU PRILAGODILI JAVNE SVETILKE
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ima namen zaščiti naravo
pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja. Sprejeta je bila leta 2007 in določa
rok za prilagoditev svetilk do 31. decembra 2008, tako da je delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, enak 0 %. V Velenju so v lanskem letu prilagodili 70 svetilk, zamenjali 32
energetsko neučinkovitih svetilk in tako bodo prihranili okoli 1700 evrov na leto, investicija
pa je znašala okoli 8000 evrov. K temu je potrebno prišteti še investicijo v nove odseke javne
razsvetljave, katere višina je nekaj več kot 149 tisoč evrov. Prav tako so posodobili kataster in
označili drogove svetilk z nalepkami, katere omogočajo natančno identifikacijo lokacije
svetilke v primeru okvare oziroma poškodbe. Eden izmed namenov uredbe je tudi
zmanjšanje porabe električne energije in tako so v občini Velenje, navkljub dograditvi nove
razsvetljave, že izmerili manjšo porabo, prav zaradi varčnih svetilk. Temu vzgledu bodo
morale slediti še ostale občine v Sloveniji, saj bo potrebno postopoma do leta 2017 prilagoditi
tudi razsvetljavo poslovnih stavb, kulturnih spomenikov, športnih igrišč, letališč, javnih
površin, pristanišč in železnice. (AJ)
SEMINAR POBRATENJE MEST (TOWN TWINNING)
Združenje agencij za lokalno demokracijo (ALDA) in Agencija za lokalno demokracijo iz
Shkodra s podporo Evropske komisije v okviru programa Evropa za državljanke in
državljane vabita na seminar z naslovom Town Twinning: A Vehicle for European Integration, ki
bo potekal od 8. do 11. junija 2009. Izobraževanje je namenjeno predstavnikom lokalnih
oblasti, še posebej tistim, ki so zadolženi za twinning aktivnosti, in drugim organizacijam s
specifičnim znanjem in izkušnjami s področja twinninga; npr. twinning združenja. Namen
seminarja je nuditi novo znanje, veščine in kompetence s področja twinninga kakor tudi
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spodbujanje ustvarjanja novih twinningov in revitalizacija že obstoječih. Seminar bo potekal
v angleškem jeziku. Prijavnina znaša 170 EUR Rok za prijavo je 22. maj 2009. Več informacij
dobite v sekretariatu SOS. VABILO; PRIJAVNICA;
NAPOVEDNIK DOGODKOV
12.5. / SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se bo v torek, dne 12. maja ob 10. uri, v prostorih
Ministrstva za javno upravo, sestalo z ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič
Krebs. (SK)
13.5. / »VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV«
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pripravlja v sredo, 13. maja
2009, v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju »Vseslovensko srečanje županov«.
Srečanje, na katerem bosta sodelovala tudi predsednik Vlade Republike Slovenije g. Borut
Pahor in ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlata
Ploštajner, se bo začelo ob 9.45, na njem pa bodo udeleženci govorili o aktivnostih Vlade RS
pri pripravi pokrajinske zakonodaje, o črpanju evropskih sredstev in o aktualnih temah s
področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Predviden program (SK)
14.5. / ZELENI IZZIV ‐ OKOLJSKO UČINKOVIT IT
Umanotera, fundacija za trajnostni razvoj in revija Sistem bosta v četrtek, 14. maja 2009 ob
9.00 uri v Grand Hotelu Union v Ljubljani organizirali 1. slovensko konferenco z naslovom
ZELENI IZZIV ‐ Okoljsko učinkovit IT: poslovne priložnosti in prakse zmagovalcev. Svoje
poglede na temeljne izzive IT bodo predstavili vodilni strokovnjaki iz podjetij in organizacij:
GARTNER, GORENJE, GREENPEACE, KOLEKTOR, SIMENS FUJITSU, IBM, SIMOBIL,
TRIMO, UMANOTERA... Na podlagi dogovora med SOS in Umanotero velja za občine
članice SOS posebna ponudba, v okviru katere bo na običajno ceno kotizacije priznanih 40%
popusta. Namesto 280 EUR bo tako kotizacija za članice SOS znašala samo 168 EUR (v ceno
ni vključen DDV). SOS je občinam članicam in komisiji za e‐poslovanje posredoval vabilo s
prijavnico. V kolikor je vaša občina članica SOS in se želite konference udeležiti in
uveljavljati popust, vas vabimo, da se prijavite s prijavnico do 6. maja v sekretariat SOS. Več
o konferenci si lahko preberete na www.zeleni‐izziv.si, k sporočilu pa je pripeta tudi
zgibanka in prijavnica za občine članice SOS. (SK)
5
Tedenske novice SOS / 04.‐08.05.2009
Št. 18

14. ‐16.5.SESTANEK KOORDINATORJEV NALAS
V Portorožu se bo v času od 14. do 16. maja odvijal sestanek koordinatorjev pri mreži
NALAS (Network of Local Authorithies of Sauth East Europe) katerega se bodo udeležili
predstavniki iz Makedonije, Srbije, Moldove, Turčije, Kosova in Slovenije. Na sestanku
koordinatorjev bodo prisotni seznanili s potekom dela v Skupnosti občin Slovenije in an
nejeno delo podali svoja priporočila in nasvete. Pregled dela združenj mreže NALAS
omogoča prenos dobrih praks in izkušenj med združenji. Na sestanku bo obravnavan
predlog Skupnosti občin Slovenije za ustanovitev delovne skupine za turizem, ter vlogo
hrvaškega združenja za članstvo v mreži NALAS.
14.5 / NOGOMETNI TURNIR V ŠTORAH
V času občinskega praznika in dneva vojske bo v občini Štore organiziran turnir v malem
nogometu, na katerega je povabljena tudi nogometna reprezentanca županov, katero je
zaživela v okviru Skupnosti občin Slovenije. V svoji skupini se bo ekipa županov pomerila z
ekipo MO Celje, ekipo profesorjev srednjih šol iz Celjskega območja in ekipo Policijske
uprave Celje. V drugi skupini pa bodo nastopile ekipa koroških županov, ekipa MORS‐a,
ekipa Štore Steel d.o.o in občine Štore, ekipa 20.MOTB. (MM)
19.5. / 12. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Dne 19. maja 2009, bo z začetkom ob 9.30 uri potekala 12. seja predsedstva Skupnosti občin
Slovenije. Seja bo v prostorih Mestne občine Ljubljana.
20.5. / DELOVNA SKUPINA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
V sredo, 20. maja 2009 ob 10. uri, bo v prostorih Oddelka za predšolsko vzgojo MO Ljubljana,
2. sestanek Delovne skupine za predšolsko vzgojo pri SOS.
21. IN 22. 5. / TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE
Sekretariat SOS je vsem občinam poslal vabilo s prijavnico na dogodek, ki ga v sodelovanju
organiziramo KSSENA, MO Velenje, Adesco in SOS. Naslov konference je FINANCIRANJE
UKREPOV OVE IN URE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA – TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE
Dogodek bo v četrtek in petek, 21. in 22. maj 2009, ob 9.30 uri,v dvorani Centra Nova v
Velenju. PROGRAM; PRIJAVNICA; (SK)
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10.6. / LIFE+ PREDSTAVITVENA DELAVNICA 2009
Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH organizira predstavitveno
delavnico o programu LIFE+ v Sloveniji. Namen delavnice je predstavitev vsebine in pogojev
razpisa LIFE+ 2009 možnim prijaviteljem. Delavnica bo potekala: 10. junija 2009 v prostorih
Agencije RS za okolje, Ljubljana. Nadaljnje informacije – vključno z navodili za prijavo –
lahko najdete na spletni strani LIFE. (SK)
POVPRAŠEVANJE OBČIN
NADOMESTILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Občina članica SOS je na sekretariat naslovila prošnjo za odgovori drugih občin in sicer
zanimalo jih je, ali so občine pristopile k pobiranju nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča in ali imajo morda za ta namen sprejet odlok ali pravilnik. Na vprašanje smo že
prejeli nekaj odgovorov iz občin, za odgovore se zahvaljujemo, ostale občine pa prosimo, če
lahko odgovorijo na sasa@skupnostobcin.si. Odgovori so objavljeni v rubriki sodelovanje
občin, ki je dostopna le občinam članicam, na spletni strani SOS.(SK)
IZREDNE DENARNE POMOČI (SOCIALNA STISKA)
Občina članica se je na SOS obrnila pri iskanju informacij v zvezi s pripravo akta o dodelitvi
finančnih sredstev iz občinskega proračuna družinam in posameznikom v lokalni skupnosti
za reševanje nujnih socialnih stisk (nekakšne socialne pomoči) in sredstev družinam, ki imajo
otroke s posebnimi potrebami za pomoč bodisi za zagotavljanje zdravljenja, nakupa zdr.
pripomočkov, izobraževanja, izpopolnjevanja…Prosimo vas da nam, v kolikor ima vaša
občina sprejet takšen akt, oziroma kakršnekoli druge izkušnje, pošljete le te na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do četrtka 14.05.2009. (SP)
PRAVILNIK O DELITVI SREDSTEV ‐ TOWN TWINNING
Občina članica SOS prosi za informacije oziroma pravilnik o delitvi proračunskih sredstev v
primeru Town twinning (pobrateno mesto). Občina naproša za informacije o praksi
razdeljevanja sredstev v te namene. Za morebitne dodatne informacije pokličite na tel št
03/757‐17‐08 (Katjuša Črešnar). Občine, ki imajo pobratenja, vljudno prosimo za pomoč in
odgovore na sasa@skupnostobcin.si. (SK)
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25. SEJA VLADE RS, 07.05.2009
ZAKON O JAVNIH CESTAH
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih
cestah ter ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku. S tem zakonom
se ureja cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas za vozila, katerih največja
dovoljena masa ne presega 3.500 kg. Za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500
kg, namreč veljajo določbe Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg, ki določa, da cestnina pomeni plačilo določenega zneska za vozilo, ki na
določeni razdalji vozi po cestninski cesti, njena višina pa temelji na prevoženi razdalji in tipu
vozila. Zakon predvideva uvedbo vinjet za krajše časovno obdobje, in sicer enomesečnih in
tedenskih. Hkrati z uvedbo enomesečnih in tedenskih vinjet bo Republika Slovenija ukinila
polletne vinjete za osebne avtomobile. Dejstvo je, da so polletne vinjete do sedaj kupovali
predvsem občasni uporabniki slovenskega cestninskega omrežja, tako domači kot tudi tuji.
Za motorna kolesa pa bo poleg tedenske in letne v uporabi še polletna in ne enomesečna.
Republika Slovenija je z uvedbo vinjet za krajši čas v popolnosti sledila očitkom iz uradnega
opomina Evropske komisije.
ZAKON O ŽELEZNIŠKEM PROMETU
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
železniškem prometu ter ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku
ter naložila Ministrstvu za promet, da sklene aneks k Pogodbi o opravljanju obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Predlog sprememb
odpravlja praznine, ki so z vidika varnosti prometa nujno potrebne, med njimi:
- odpira trg vlakovnih poti mednarodnim potniškim prevozom s 01.01.2010,
- zaščiti konflikt interesov, ki bi z odprtjem trga lahko nastali pri prevozu potnikov
v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, ki ga zagotavlja
država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo, v prid tej obvezni
javni službi,
- definira pogoje za sklenitev okvirnih pogodb za infrastrukturne zmogljivosti za
več letno obdobje, daljše od veljavnosti voznega reda, kar je pomembno za
zagotovitev železniškega prevoza za potencialna finančna vlaganja v trajnejša
postrojenja v Republiki Sloveniji
ZAKON O DRUŠTVIH
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih
ter ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku. Predlog
Zakona prinaša manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki predstavljajo
usklajevanje z odločbo Ustavnega sodišča in z drugimi zakoni (Zakonom o finančnem
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poslovanju, Zakonom o uvedbi evra in Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Odstranjene
so nekatere administrativne ovire v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu
oziroma v postopku ugotavljanja, ali društvo še izpolnjuje pogoje za takšen status. Predlog
zakona je v določbah o stečaju in likvidaciji društva terminološko usklajen z zakonom, ki
ureja to področje. Prav tako se s spremembo zakona vzpostavlja tudi zakonska podlaga za
pridobivanje osebnih podatkov iz zbirk listin; registra društev oziroma registra podružnic
tujih društev pa se glede zbiranja osebnih podatkov izenačujeta z drugimi javnimi knjigami.
ZOFVI
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga predložila Državnemu zboru RS v
obravnavo po skrajšanem postopku. Ključni cilji sprememb zakona so:
 zagotavljanje razmer za kakovostno delo vrtcev in šol,
 zaščita delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bi jim bile lahko zaradi nejasnih
zakonskih določb kršene pravice,
 s podaljšanjem rokov prehodnega režima omogočanje smiselne organizacije vzgoje in
izobraževanja,
 ohranjanje sistemske umestitve posameznih skupin pri upravljanju vrtcev in šol.
Predlog zakona se ne odmika od načel, ki so bila upoštevana že pri pripravi sedanjega
zakona. Poglavitne rešitve predlaganega zakona so:
 ponovno krepi položaj delavcev vrtcev in šol v svetih, ki so najvišji organi upravljanja
v javnih vzgojno‐izobraževalnih zavodih, in v srednjem šolstvu vključuje v organ
upravljanja tudi dijake. S tem v ospredje postavlja pedagoški proces. Ohranja pa idejo
partnerstva med delavci šole, starši in lokalno skupnostjo oziroma ustanoviteljem pri
upravljanju šole;
 ponovno uvaja zaščitno normo, ki določa, da se zasebna osnovna in glasbena šola ne
financirata iz javnih sredstev, če bi bila s tem ogrožena obstoj in razvoj javne šole v
šolskem okolišu, s tem pa tudi ogrožena pravica otroka, da se lahko v svojem
šolskem okolišu vpiše v javno šolo, ki ji obseg dejavnosti zagotavlja ustrezno
kakovost;
 za skupino strokovnih delavcev, še zlasti ravnateljev, ki so si pridobili visokošolsko
izobrazbo druge stopnje, ki sicer ne ustreza zahtevani izobrazbi za učitelja oziroma
strokovnega delavca v osnovni šoli, v prehodnem obdobju zakon določa, da so lahko
imenovani za ravnatelja. S tem pa ne spreminja temeljne določbe, ki jo določa zakon
glede izobrazbenih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za
ravnatelja;
 jasneje določa, da pomeni opravljanje vzgojno‐izobraževalnega dela možnost tudi za
zamenjavo delodajalca, če gre za neprekinjeno delo na področju vzgoje in
izobraževanja;
 ponovno umešča svet staršev v sistemsko ureditev, ki ne posega v pristojnosti in
odgovornosti vodstva šole in sveta šole.
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ZAKON O JAVNIH FINANCAH
Vlada je sprejela predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o javnih financah. Cilj dopolnitve
zakona je nedvoumno in jasno določiti tiste vrste posojilnih poslov bank, ki so nezdružljive z
vsemi oblikami državnih pomoči, ki jih zakon predvideva kakor tudi v nasprotju z osnovnim
namenom ukrepanja države za stabilizacijo finančnega sistema. Namen dopolnitve zakona je
prepovedati bankam, ki koristijo različne oblike pomoči države, vse vrste dajanja posojil,
refinanciranja ali obnavljanja posojil oziroma vse oblike spreminjanja pogojev že danih ali
novih posojil, pred ali ob dospelosti, če so ta posojila namenjena financiranju odkupov
podjetij s strani uprav teh podjetij in z njimi povezanih oseb ‐ tako imenovani menedžerski
odkupi. Po mnenju predlagatelja zakona, tovrstni posli namreč ne prispevajo k izboljšanju
gospodarskih razmer, kar je osnovni namen ukrepanja države na področju finančnega
sistema.
POROČILO O VPLIVIH POSEGOV NA OKOLJE
Vlada je izdala Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu
njegove priprave. Pravna podlaga Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega
na okolje in načinu njegove priprave ZVO, ki določa, da vlada predpiše podrobnejšo vsebino
poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in način njegove priprave. Gre za
podzakonski predpis v zvezi s posegi v okolje in ureja vsebine, povezane s postopkom
presoje vplivov na okolje in pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg, ki
bi lahko pomembno vplival na okolje. Predložena uredba razveljavlja in nadomešča
Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje. Predlog podrobneje določa,
katere podatke in informacije o nameravanem posegu in okolju mora vsebovati poročilo o
vplivih nameravanega posega v okolje, ki je sestavni del vloge za pridobitev
okoljevarstvenega soglasja. Del poročila mora biti tudi povzetek vsebine poročila, ki je
razumljiv širši javnosti. V poročilu se določi tudi območje, na katerem nameravani poseg
povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi. Opredelitev
tega območja je povezana s 64. členom ZVO, da je mogoče določiti, kdo ima lahko položaj
stranskega udeleženca v postopku presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega
soglasja. Predložena uredba vsebuje tudi prehodno določbo, ki omogoča, da se poročila o
vplivih na okolje, izdelana še v skladu z navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o
vplivih na okolje, katerega ta uredba nadomešča, upoštevajo v že začetih postopkih presoje
vplivov na okolje in tudi 90 dni od uveljavitve te uredbe, če je tako poročilo del vloge za
izdajo okoljevarstvenega soglasja.
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UKREPI ZA VAROVANJE DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIH
Vlada je izdala Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne
uprave, katere namen je podrobneje opredeliti ukrepe za izvrševanje 45. člena Zakona o
delovnih razmerjih. Ta člen namreč določa, da je delodajalec dolžan zagotavljati takšno
delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu
nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen
mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim
nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu. Z uredbo se zagotavlja enaka obravnava
vseh zaposlenih v organih državne uprave in poenotenje prakse na tem področju,
predstavlja pa tudi zgled za nadaljnja ravnanja. Uredba predvideva ukrepe, ki se naj izvajajo
za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja ter ukrepe, ki se naj
izvajajo v primerih, ko že pride do spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja v
ministrstvih in vladnih službah. Za lažje izvajanje te uredbe bo Urad Vlade RS za enake
možnosti pripravil tudi Smernice za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim
nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, ki bodo v pomoč zlasti predstojnicam in
predstojnikom državnih organov ter posebnim svetovalkam in svetovalcem.
UKINJENO SOBOTNO DELO
Vlada je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o upravnem poslovanju, s katero se ukinja
sobotno delo na območnih enotah Davčne uprave RS. S to uredbo se spreminja veljavna
ureditev, ki zavezuje območne enote Davčne uprave RS, da poslujejo vsako prvo soboto v
mesecu oz. drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela
prost dan. Sprememba je potrebna zaradi racionalizacije poslovanja, saj uporabniki storitev
ne uporabljajo v zadostnem obsegu, ki bi opravičeval nastale stroške. Na podlagi opravljene
trimesečne analize Davčne uprave RS je bilo ugotovljeno, da je vsako prvo soboto v mesecu
iskalo storitve povprečno 137 oseb, v ta namen pa je bilo odprtih 62 davčnih uradov in
izpostav. V 23 davčnih uradih in izpostavah storitev ni potrebovala nobena oseba, v 27 pa je
bil obisk minimalen. Za vsak mesec sobotnega poslovanja so bili ocenjeni stroški v višini cca.
3.300,00 €.
ZAVAROVANE PROSTO ŽIVEČE RASTLINSKE VRSTE
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih
rastlinskih vrstah. Z uredbo so bile zavarovane nekatere v Sloveniji ogrožene prosto živeče
rastlinske vrste, predpisana so bila obvezna pravila ravnanja, posebni varstveni režimi ter
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ukrepi varstva, ki zagotavljajo njihovo ohranitev in smernice za ohranitev habitatov teh vrst,
z namenom ohranitve njihovega ugodnega stanja. Uredba ureja tudi varstvo mednarodno
varovanih vrst. Predlagana uredba spreminja veljavno prilogo uredbe tako, da v poglavju A
priloge, ki določa domorodne zavarovane rastlinske vrste, v stolpcu »opombe« dodaja novo
kolono, kjer so z oznako »X« označene tiste rastlinske vrste in njihovi habitati, ki so predmet
okoljske odgovornosti. Spreminja se celotna priloga uredbe, torej tudi poglavje B, kjer so
navedene tiste zavarovane rastlinske vrste v interesu Evropske skupnosti, ki niso
domorodne na območju Republike Slovenije, in ki, če se pojavijo ali razširijo na območje
Republike Slovenije brez človekove pomoči iz naravnih območij razširjenosti, postanejo
predmet okoljske odgovornosti.
SOFINANCIRANJE ZAVAROV. PREMIJ ZA KMETIJSTVO
Vlada je sprejela spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009. Uredba
določa, da se zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove sofinancira v višini 50
odstotkov. Za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu in vodne živali v ribogojnih
objektih za primer zavarovaljivih bolezni pa je sofinanciranje določeno v absolutnem znesku
na glavo živali, glede na vrsto

in kategorijo živali, na dan sklenitve zavarovanja ter

predstavlja okoli 30 odstotkov višine zavarovalne premije. Za sofinanciranje zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih za
leto 2009 so po tej uredbi predvidena skupna sredstva v višini 10,05 milijona EUR, ki se
zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za
leto 2009. Uredba opredeljuje višino sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje pred zavarovaljivimi nevarnostmi, in sicer pred nevarnostjo toče,
požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali, poplave in viharja. Opredeljuje tudi
pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolniti, da bi bili deležni tovrstne državne pomoči.
JAVNO‐ZASEBNO PARTNERSTVO
Vlada je sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o Svetu Vlade RS za javno‐
zasebno partnerstvo. Zakon o javno‐zasebnem partnerstvu v 22. členu določa, da vlada izda
odlok, ki določa število članov, način imenovanja in trajanje mandata članov ter način dela
Sveta za javno‐zasebno partnerstvo, skladno z 21. členom zakona. Ker se pojavlja možnost
izvedbe projektov prometne infrastrukture, se v sestavo članov Sveta dodaja še predstavnika
Ministrstva za promet. Glede na vse potrebe po obnovi in gradnji nove prometne
12
Tedenske novice SOS / 04.‐08.05.2009
Št. 18

infrastrukture in ob dejstvu, da proračunskih in drugih javnih sredstev za ta namen trenutno
ni moč zagotoviti, je ugotavljamo ustreznost financiranja projektov po modelu javno‐
zasebnega partnerstva. Za ustrezen prenos informacij med resornimi ministrstvi, ki bodo
udeleženi pri izvedbi teh projektov, se v vladnem gradivu predlaga, da se med člane Sveta
doda predstavnika Ministrstva za promet. Predlaga se tudi, da se zaradi financiranje
infrastrukturnih projektov tudi z Evropskimi sredstvi, članstvo v Svetu razširi še s
predstavnikom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
ZMANJŠANJE STROŠKOV UPRAVLJANJA S STANOVANJI
Vlada se je seznanila z ukrepi za zmanjšanje stroškov upravljanja s stanovanji in povečanje
učinkovitosti uporabe stanovanjskega sklada Stanovanjske komisije Vlade RS. Seznanila se je
tudi s Poročilom o možnih variantah združevanja in oblikah medsebojnega povezovanja
stanovanjskih fondov Stanovanjske komisije Vlade RS, Ministrstva za obrambo in
Ministrstva za notranje zadeve. Vlada je tudi sprejela sklep, da prenese stanovanja, ki jih
zasedajo imetniki stanovanjske pravice in trajno nezasedena stanovanja v upravljanju
Stanovanjske komisije Vlade RS, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve,
na Stanovanjski sklad RS za potrebe povečanja fonda neprofitnih najemnih stanovanj.
VLADA DOLOČILA PREDMETE SKUPNEGA NAROČANJA
Vlada je sprejela sklep za izvedbo skupnih javnih naročil. Ministrstvo za javno upravo kot
izvajalec skupnega javnega naročila je v skladu z Uredbo o izvedbi postopkov oddaje
skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov vladi predlagalo, da se skupna javna
naročila opravijo za:
I. Storitve stacionarne telefonije ‐ analogna telefonija in ISDN ter IP telefonija
II. Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z
uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov :
III. Nakup osebnih računalnikov in zaslonov
IV. Dobava novih osebnih in kombiniranih vozil z izjemo specialnih vozil in vozil po
posebnem naročilu, vozil za potrebe zaščite in reševanja ter vojaških vozil.
V. Nakup goriva na bencinskih servisih: Neosvinčeni motorni bencin super, neosvinčeni
motorni bencin super plus in dizelsko gorivo in nakup določenih izdelkov za nego in
vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
VI. Dobava kurilnega olja ekstra lahkega
VII. Nabava pisarniškega materiala: papir za kopiranje in tiskanje formata A4/A
VIII. Dobava električne energije
IX. Storitev letalskega prevoza za relaciji Ljubljana –Bruselj‐Ljubljana
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S skupnim javnim naročanjem je mogoče doseči ugodnejše cene za izdelke in storitve, kar je
v skladu z načrti zmanjševanja stroškov državne uprave. Po ocenah ministrstva se lahko z
izvajanjem skupnih javnih naročil prihrani tudi do 20 % sredstev. Novi Zakon o javnem
naročanju prvič neposredno uvaja pojme, kot so varovanje okolja, okoljske značilnosti, znaki
za okolje, torej postavlja eksplicitno zakonodajno podlago za izvedbo t. i. zelenega javnega
naročanja. Ministrstvo za javno upravo bo na področju izvedbe skupnih javnih naročil
upoštevalo okoljske in trajnostne vidike »zelenega javnega naročanja«.
NOVIČKE DRUGIH
STATISTIKA O VKLJUČENOSTI OTROK V VRTCE
Statistični urad RS je objavil podatke o vključenosti otrok v vrtce. Ta je v obdobje 2008/2009
dosegla (povprečje obeh starostnih skupin) 70% vključenost in se je v primerjavi s preteklim
letom povišala za 7,5%. Največji porast je bil opažen v prvi starostni skupini in sicer za
18,4%, v drugi starostni skupini pa za 3,5%.

Ocene kažejo, da se Slovenija približuje

barcelonskemu cilju, tj. 90% vključenosti otrok v drugem starostnem obdobju – podatek za
leto 2008/2009 je 84%, drugi barcelonski cilj, 33% vključenost otrok iz prvega starostnega
obdobja pa je že presežen, saj je vključenost otrok iz prvega starostnega obdobja že 49%. Med
otroki, ki obiskujejo vrtce, je tudi 796 otrok s posebnimi potrebami; tri četrtine teh otrok je
vključenih v redne oddelke z nudenjem dodatne strokovne pomoči, ena četrtina teh otrok pa
obiskuje oddelke s prilagojenim programom (razvojni oddelki). V šolskem letu 2008/09 je v
vrtcih zaposlenih skoraj 9.000 strokovnih delavcev, od tega nekaj manj kot 4.000 vzgojiteljic,
4.200 pomočnic vzgojiteljic, 300 ravnateljic in pomočnikc ravnateljic, preostalo zaposleno
osebje pa predstavljajo svetovalni in drugi strokovni delavci. Med strokovnimi delavci je
manj kot 2 % moških; med temi pa so številnejši pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji. Eni
vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice je povprečno dodeljenih 8,2 otroka, od tega v 1.
starostnem obdobju 6,3 otroka, v drugem starostnem obdobju pa 9,4 otroka. (Vir: Statistični
urad RS, jv)
NACIONALNI SVET ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST
Sestal se je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, ki je strokovno in posvetovalno telo za
odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti. Med drugim so se
prisotni seznanili tudi s trenutnim stanjem problematike izvajanja splošne knjižnične
dejavnosti v občini Cerklje na Gorenjskem in občini Borovnica. Članice in člani Nacionalnega
sveta za knjižnično dejavnost so poudarili, da je za delovanje knjižnic in nadaljnji razvoj
knjižnične dejavnosti zelo pomembno, da se knjižnicam poleg kadrovskih in finančnih virov,
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zagotovi predvsem ustrezne prostorske pogoje ter da se ob pripravi novih prostorskih
rešitev upošteva določila in priporočila bibliotekarske stroke. (Vir: Ministrstvo za kulturo, jv)
SKUPINA ZA PODNEBNE SPREMEMBE ŽE DELUJE
Konec aprila se je že sestala s strani Vlade RS imenovana Medresorska skupina za podnebne
spremembe. Na sestanku so oblikovali tri strokovne skupine, ki bodo delovale v okviru
skupine, in sicer:
‐ Strokovna skupina za podnebno‐energetski paket (SSPEP), ki pripravlja strokovne podlage
za prenos Podnebno‐energetskega zakonodajnega svežnja EU 2008 v nacionalni pravni red.
‐ Strokovna skupina za mednarodna pogajanja o podnebnih spremembah (SSMPPS), ki
pripravlja strokovne podlage za pripravo stališča Slovenije za sprejem nove mednarodne
pogodbe o podnebnih spremembah na poti v Kopenhagen.
‐ Strokovna skupina za politiko in zakonodajo podnebnih sprememb (SSPZPS) pa pripravlja
ocene, predloge in strokovne podlage za politiko (program za blaženje in prilagajanje za
podnebne spremembe) in zakonodajo (spremembe in dopolnitve relevantne zakonodaje na
poti v nizko‐ogljično družbo, ter za pripravo nove zakonodaje kot je npr. Zakon o podnebnih
spremembah itd.).
Prisotni so se seznanili z informacijo za pripravo stališča Slovenije za mednarodna pogajanja
o podnebnih spremembah in le‐to podprla ter se zavezala, da bo do naslednje seje skupina
pripravila stališče Slovenije za mednarodna pogajanja o podnebnih spremembah. Soglašali
so tudi z osnutkom projekta z naslovom Slovenija in podnebne spremembe – priložnosti in
tveganja, ki bo predvidoma do sredine maja posredovan Vladi RS, seznanila pa se je tudi z
osnutkom Odloka o ustanovitvi Urada Vlade RS za podnebje ter predlagala, da se pospeši
postopke za ustanovitev le‐tega. (Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, jv)
POVABILO K PRIJAVI ‐ HABITAT 2009
Fundacija Building and Social Housing Foundation (BSHF) vabi h prijavi inovativnih,
referenčnih in trajnostnih rešitev na področju stanovanjske gradnje in urejanja stanovanjskih
naselij za pridobitev Svetovne nagrade Habitat 2009. Že od leta 1985 fundacija BSHF vsako
leto podeli dve nagradi: eno za stanovanjski projekt v razvitem zahodnem svetu in drugo za
stanovanjski projekt v deželah v razvoju. Nagrada poleg denarne premije v višini 10.000₤
nagrajencu odpira vrata k mednarodni prepoznavnosti in prenosu izkušenj ter znanja z
mednarodnimi študijskimi ogledi nagrajenega projekta. Na razpis se lahko prijavijo
posamezniki ali organizacije, država, občine, nevladne organizacije, skupine prostovoljcev,
raziskovalne ustanove in zasebna podjetja. Predloge za letošnjo nagrado fundacija BSHF
zbira do 1. junija 2009. Informacije o nagradah, postopku prijave in izboru prijaviteljev so na
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voljo na spletnem naslovu www.worldhabitatawards.org. Razglasitev nagrad bo potekala na
osrednjem praznovanju svetovnega dneva Habitata, ki vsako leto, prvi ponedeljek v oktobru,
poteka pod pokroviteljstvom Združenih narodov. (Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, jv)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

KMETIJSKO IZOBRAŽEVANJE
Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja ‐ praktični pouk v letu 2009
Predmet razpisa: sofinanciranje kmetijskega izobraževanja ‐ praktični pouk v letu 2009.
Upravičenci: javni zavodi, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja s področja
kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju Republike
Slovenije
Upravičeni stroški: materialni stroški praktičnega izobraževanja dijakov in študentov
kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih šol in fakultet.
Roki za oddajo: do 1. 6. 2009. Več info TUKAJ.
USPOSOBITVE RAZVOJNIH CENTROV V KMETIJSTVU
Javni razpis za sofinanciranje usposobitve javnih zavodov in razvojnih centrov v
kmetijstvu v letu 2009
Predmet razpisa: sofinanciranje usposobitve javnih zavodov in razvojnih centrov v
kmetijstvu v letu 2009.
Upravičenci: javni zavodi, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s
področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju
Republike Slovenije
Upravičeni stroški: usposobitve posestev, obratov in učnih delavnic kmetijskih, vrtnarskih,
gozdarskih, veterinarskih in živilskih srednjih šol, fakultet in raziskovalno – izobraževalnih
centrov v kmetijstvu.
Roki za oddajo: do 1. 6. 2009. Več info TUKAJ.
USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v
letih 2009, 2010 in 2011
Predmet razpisa: sofinanciranje usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v športu.
Upravičenci: vsi nosilci usposabljanj, ki jih je določil Strokovni svet RS za šport, od nosilcev
usposabljanj pooblaščeni izvajalci programov usposabljanj v športu, izvajalci licenčnih
seminarjev in drugi subjekti, ki vložijo prijavo v imenu nosilca usposabljanja ali izvajalca
licenčnega seminarja na podlagi pooblastila
Upravičeni stroški: Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
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Roki za oddajo: do 28. 5. 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPSKE NAGRADE E‐UPRAVE 2009
Evropska komisija letos že četrtič zapored vabi institucije javne uprave na lokalni, regionalni
in nacionalni ravni, da posredujejo svoje primere praks s področja informacijsko
komunikacijskih tehnologij ter se potegujejo za nagrade e‐uprave European eGovernment
Awards 2009. Natečaj je odprt za vse javne uprave v državah EU, državah EFTE in državah
kandidatkah (Hrvaška, Makedonija in Turčija), ki opravljajo spletne storitve za uporabnike.
Osnovni namen nagradnega natečaja je podpora izvedbi politike evropske e‐uprave kot tudi
akcijskih načrtov v širšem okviru politik in strategij informacijske družbe ter splošnih ciljev
lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Finalisti nagradnega natečaja bodo imeli tudi
priložnost sodelovanja na 5. ministrski konferenci e‐uprave, ki se bo odvijala 19. in 20.
novembra 2009 v Malmöju na Švedskem. Nagrade se bodo podeljevale v naslednjih
kategorijah: Kategorija 1: notranji trg: med prijavami bodo izbrane najboljše prakse pri
zagotavljanju čezmejnih e‐storitev, ki vplivajo na mobilnost državljanov EU in poslov na
notranjem trgu EU, Kategorija 2a: državljani: primeri izboljšanih in lažjih dostopov do javnih
storitev za državljanke in državljane kot glavnih uporabnikov storitev e‐uprave, Kategorija
2b: podjetja: strokovna komisija bo izbirala med primeri izboljšanih in lažjih dostopov do
javnih storitev za podjetja, ki ustvarjajo poslovne priložnosti po vsej Evropi ter posledično
krepijo konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, Kategorija 3: večja administrativna
učinkovitost: inovacije ali nadgradnja storitev in procesov, ki omogočajo boljšo učinkovitost
administrativnih

postopkov.

Seznam

finalistov

bo

objavljen

na

spletni

strani

http://www.epractice.eu/. Žirija bo pet zmagovalcev razglasila na 5. ministrski konferenci e‐
uprave 19. novembra 2009 v Malmöju. Evropska komisija sprejema spletne prijave do 10.
junija 2009 (do 16.00) na naslovu http://www.epractice.eu/awards. Uradni jezik natečaja je
angleški, zato morajo biti prijave oddane v angleškem jeziku. Pred posredovanjem vam
svetujemo,

da

obiščete

spletni

vodnik,

dodatna

vprašanja

pa

naslovite

na

awards@epractice.eu (BA).
PREJEMNIKI PLAČIL SKP NA SPLETU
Od začetka maja morajo biti podatki prejemnikov plačil v okviru skupne kmetijske politike
(SKP) dostopni javnosti na spletnih straneh, ki jih upravljajo organi držav članic. Preglednost
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sredstev EU je ena od prednostnih nalog Evropske komisije, saj gre za denar
davkoplačevalcev, ki imajo pravico izvedeti, kako se porablja denar. Nemčija je edina država
članica, ki še ni objavila podatkov o plačilih neposredne pomoči. Komisija se zaveda, da se je
Nemčija po sodnih odredbah nekaterih lokalnih in regionalnih sodišč o prepovedi objave v
posameznih primerih znašla v posebnem pravnem položaju. Prepričana je, da bo Nemčija
ustrezno ukrepala in premagala ovire za polno objav. Pričakuje pa, da bo objavila vse druge
prejemnike, ki jih te odločbe ne zajemajo. Drugače bo Komisija sprožila postopek za
ugotavljanje kršitev. Več informacij najdete tukaj. (BA)
ZA LOGOTIP ZA EKOLOŠKE IZDELKE 6000 €
Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja vabi vse študente
oblikovanja in umetnosti iz 27 držav članic EU k udeležbi na vseevropskem natečaju za
logotip EU za ekološke izdelke. Izbrani bodo trije zmagovalci; prvonagrajeni bo prejel
denarno nagrado v višini 6.000 EUR, drugouvršeni 3.500 EUR in tretjeuvrščeni 2.500 EUR.
Zmagovalni logotip bo junija 2010 uveden kot uradni znak za ekološke proizvode po vsej
EU. Novi ekološki znak EU bo obvezen za vse predpakirane ekološke proizvode, ki izvirajo
iz 27 držav članic in ustrezajo standardom označevanja. Poleg tega pa lahko tudi vsi
nepredpakirani ekološki proizvodi, ki izvirajo iz EU ali pa so uvoženi iz tretjih držav
uporabljajo znak EU. Prispevke lahko do 25. junija 2009 naložite na posebno spletno stran
natečaja www.eceuropa.eu/organic‐logo. Več informacij najdete tukaj . (BA)
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