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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
POZIV POSLANKAM IN POSLANCEM
Sekretariat Skupnosti občin Slovenije je poslankam in poslancem Državnega zbora RS
posredoval stališča in pripombe skupnosti do predloga sprememb in dopolnitev zakona o
organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja. V posredovanih stališčih smo opozorili
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na številne težave, ki jih lahko in tudi bodo povzročile predlagane spremembe. Način in
hitrost spreminjanja tako pomembnega zakona, še posebej v točkah, kjer se spreminjajo
temeljna razmerja med tremi,v upravljanje zavodov vpetih skupin (zaposlenih, predstavnic
in predstavnikov občin in staršev), je po našem prepričanju nesprejemljiva, saj zmanjšuje
pristojnosti občinam, prav tako pa povzroča nekaj dodatnih problemov v notranjih
komunikacijah med ravnateljicami in ravnatelji ter zaposlenimi. Ob dejstvu, da občine in
skupnost, pa tudi druge stanovske organizacije (starši, učenci,…) takšnim spremembam
nasprotujejo je pravzaprav popolnoma nerazumljivo, da je predlagane spremembe potrdila
vlada in, da so našle nadaljnjo pot v državnozborsko proceduro. Poslanke in poslance smo
obvestili, da skupnost takšnim predlogom sprememb odločno in popolnoma nasprotuje. (jv)
PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU
S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v zvezi s predlogom sprememb in
dopolnitev Zakona o davčnem postopku. Ministrstvo za finance želi na podlagi prejetih
podatkov določbo drugega odstavka 50. Člena ZDavP ‐2 uravnotežiti z vidika
ekonomičnosti obračunavanja oziroma pobiranja davkov, ki so izključni prihodki
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti. Posledica bi bilo zmanjšanje prihodkov
samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma časovni zamik prilivov, kar bi vplivalo na
likvidnost samoupravnih lokalnih skupnosti! Spodaj se nahaja dopis MF. Prosimo vas, da
nam vaše mnenje o navedeni zadevi posredujete najkasneje do 09.07.2009. Dopis MF.
NOVICE S 1. TURNIRJA SOS V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
Na spletni strani SOS smo objavili novičke iz 1. turnirja v malem nogometu in odbojki, ki je
potekal dne 12. junija 2009 v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Športni dogodek se je
odvijal v športnem centru Imeno v občini Podčetrtek. Za sodelujoče ekipe naj bodo novičke
spomin na prijeten športni popoldan, ostalim občinam pa vabilo, da se drugo leto pridružijo
ter tako pripomorejo, da bo še bolj veselo in nepozabno. Oglejte si Novičke iz 1. turnirja v
malem nogometu in odbojki. (SK)
3D JAVNE RAZGRNITVE
Skupnost občin Slovenije namerava s podjetjem XLAB d.o.o. (www.xlab.si), preko javnega
razpisa izpeljati projekt »3D javne razgrnitve«. Ideja »3D javne razgrnitve« je, da se
vzpostavi spletni portal, kjer bi si občanke in občani ter druga zainteresirana javnost lahko
ogledali 3D modele načrtovanih zgradb (slike v prilogi), cest, napeljav, ki bi jih občine
razgrnile za predvideni prostor. Zraven tega bi omogočili različne funkcionalnosti (sonce in
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senčenje, animirani katastri hrupa, itd.), ki bi koristile arhitektom in načrtovalcem pri
snovanju prostorskih aktov, občanke in občani pa bi imeli informacijo, kdaj bo v določenem
stanovanju sončna svetloba, kakšna bo jakost hrupa, katere napeljave potekajo npr. po
njihovi ulici in katere so planirane itd. Za izbor najpomembnejših in uporabnih
funkcionalnosti je SOS z vprašalnikom zaprosil za pomoč občine članice. Z vprašalnikom
želimo izbrati najpomembnejše lastnosti, ki bi jih »3D javne razgrnitve« omogočale. (SK)
INFORMACIJA ZA OBČINE, KJER ŽIVIJO ROMI

Dne 20. 5. 2009 je potekala 1. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti, na
kateri je med drugim potekala tudi razprava o bivanjskih razmerah romske
skupnosti v Sloveniji. V okviru te razprave je bil velik poudarek na pomenu
sprejemanja občinskih prostorskih načrtov občin, v katere naj bi se ustrezno umestila
tudi naselja v posamezni občini, kjer živijo Romi. Urad Vlade RS za narodnosti je že
dne 14. 4. 2009 na občine, kjer živijo Romi, naslovil dopis št. 0142‐1/2009‐7, v katerem
je pozval ter občinam priporočil, da pri pripravi in sprejemanju občinskih
prostorskih aktov posebno pozornost posvetijo romski skupnosti ter njihove
pripadnice in pripadnike aktivno vključijo v postopek priprave teh aktov. Na podlagi
omenjenega dopisa in ugotovitev Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti
vam je Urad Vlade RS za narodnosti posredoval celovito Informacijo o poudarkih iz
zakonodaje na področju urejanja okolja in prostora, kjer so zbrane vse potrebne
informacije, ki bi bile lahko v pomoč pri pripravi občinskih prostorskih načrtov in
vključevanju naselij, kjer živijo Romi, v omenjene akte. S tem želijo pomagati pri
razjasnitvi morebitnih dilem in težav v zvezi s pripravo občinskih prostorskih aktov
v tistih občinah, kjer živijo Romi. (SP) Informacija
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
UREDBA O NOTRANJI ORGNIZACIJI, SISTEMIZACIJI…
S strani MJU smo v medresorsko in strokovno usklajevanje prejeli Predlog uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (v nadaljnjem besedilu: Uredba) s
prilogami, ki so spremenjene ali/in dopolnjene, kot delovni pripomoček je priložen tudi
čistopis besedila uredbe z označenimi predlogi sprememb.
Na MJU poudarjajo, da spremembe in dopolnitve Uredbe vsebinsko pomenijo izključno
zagotovitev pravne podlage za izvedbo varčevalnih ukrepov, ki izhajajo iz sklepov Vlade
3
Tedenske novice SOS / 22.‐26.06.2009
Št. 25

Republike Slovenije številka 41003‐3/2009/44 z dne 19.2.2009, številka 41004‐1/2009/2 z dne
23.4.2009 in številka 10009‐2/2009/6 z dne 4.6.2009. Predlogi za druge spremembe in
dopolnitve uredbe, ki so jih prejeli od organov, v Uredbi niso upoštevani. Prosimo vas, da
posredovano besedilo sprememb in dopolnitev uredbe proučite in nam vaše morebitne
pripombe in predloge posredujete najkasneje do 2.7.2009 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
Predlog sprememb uredbe.;

Prečiščeno besedilo.;

Priloga 1.;

Priloga 2.;

Priloga 3.

ZAKLJUČNI RAČUNI PRORAČUNOV OBČIN
S strani Ministrstva za finance smo v obravnavo prejeli predlog Pravilnika o predložitvi
zaključnih računov občinskih proračunov. Prosimo, da nam vaše pripombe sporočite
najkasneje do torka, 30.06.2009. Predlog pravilnika.
ZAKON O IGRAH NA SREČO
V sredo, dne 24.06.2009 so nam z Ministrstva za finance, Direktorata za premoženje sporočili,
da so na njihovi spletni strani pravkar objavili predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Besedilo predloga: Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o igrah na srečo. Prosimo, da nam morebitne predloge oziroma
pripombe pošljete najkasneje do 07.07.2009, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
01.07. / OBREMENITVE OBČIN NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZOGJE
Predstavniki in predstavnice Skupnosti občin Slovenije se bodo dne 1. julija 2009, sestali s
predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport ter Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, v zvezi z obremenitvami občin na področju predšolske vzgoje.
02.07. / 9. SEJA PROJEKTNE SKUPINE E‐SJU

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z Ministrstvom za javno
upravo organizira 9. sestanek projektne skupine za dopolnitev e‐SJU za lokalno samoupravo.
Sestanek bo v četrtek, 2. julija 2009, v Ljubljani. Glavni namen sestanka je predstavitev
rezultatov razvoja sistema e‐SJU za lokalno samoupravo. Predstavljeni bodo rezultati
testiranj in vključitve občine Škofja Loka v e‐SJU ter postopki za vključevanje ostalih
pilotskih občin. Sestanek bo pomemben za zaključitev pilotskega projekta in prehod v
produkcijo. (SK)
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02.07. / DILEME POKRAJINIZACIJE V SLOVENIJI
IFIMES – Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije vabi na predavanje in
pogovor z dr. Stanetom Vlajem z naslovom »Dileme pokrajinizacije v Sloveniji«, ki bo v
četrtek, 02. julija 2009, ob 16.00 uri v Avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.
Prof. dr. Stane Vlaj, nekdanji dolgoletni profesor na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani
in direktor Inštituta za lokalno samoupravo ter član Mednarodnega inštituta IFIMES, se bo v
svojem predavanju osredotočil na aktualna vprašanja in dileme v zvezi z uvedbo pokrajin v
Sloveniji. Spregovoril bo tudi o pogledih stroke na predloge prejšnje in aktualne slovenske
vlade in kakšne pokrajine naj Slovenija ima. Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku,
sledil bo pogovor z dr. Vlajem, ki ga bo vodil mag. Zijad Bećirović. Udeležba na dogodku je
brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost obvezno potrdite na telefonski številki
(01) 430 15 33 oz. ifimes@ifimes.org

33. SEJA VLADE RS, 24.06.2009
METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNINE
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o metodologiji za izračun povprečnine za
financiranje občinskih nalog.
S to uredbo se določi metodologija za izračun povprečnine, to je primernega obsega sredstev
za financiranje obveznih nalog občin na prebivalca v državi. Povprečnino izračuna
ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi te uredbe. Povprečnina se ugotovi za pretekla
štiri leta, pri čemer se v posameznem letu, na katero se podatki nanašajo, realizirani
povprečni stroški popravijo z inflacijskimi gibanji v tem obdobju ter v preteklem letu in
prvem polletju leta, v katerem se povprečnina ugotavlja. Pred določitvijo povprečnine za
posamezno proračunsko leto vlada sklene dogovor z reprezentativnimi združenji občin, s
katerim se predvidijo morebitne dodatne naloge občin v naslednjem letu in uskladi predlog
povprečnine. (Vir: Vlada RS)
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
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sektorju je bilo potrebno pripraviti predvsem zaradi dopolnil v zvezi z izračunom odbitka
plač funkcionarjev in v zvezi z začasno omejitvijo izplačevanja sredstev za delovno
uspešnost in sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije. Uredba je bila dopolnjena tudi z nekaterimi tehničnimi dopolnitvami. (Vir: Vlada
RS)
KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Konsolidirano premoženjsko bilanco države in
občin na dan 31.12.2008. Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin prikazuje
podatke o stvarnem in finančnem premoženju države ter občin kot tudi podatke obveznosti,
ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov.
Konsolidirano premoženjsko bilanco se izdela na podlagi podatkov iz bilanc stanja in
podatkov iz poslovnih knjig. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega
proračuna predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in
občin. Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je sestavljena na podlagi
računovodskih podatkov bilanc stanja in poslovnih knjig proračunov in proračunskih
uporabnikov. Postopek sestavljanja se izvaja v treh korakih – nivojih uskupinjanja ‐ pobota
terjatev in obveznosti, ki jih uporabniki državnega in občinskih proračunov izkazujejo med
seboj. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
NASPROTJI, KI SE PRIVLAČITA
»Flamenko, sonce, radoživost – Andaluzija in Zelenje, sneg, mir – Slovenija. Nasprotji, ki se
privlačita.« Tako so opisali prve korake pri pobratenju dveh krajev iz Andaluzije ‐ Paterna
del Campo in Escacena del Campo ‐ z občino Ig v letu 2007. Lani je župan Iga z delegacijo
obiskal omenjena kraja, letos, od 1. do 6. julija, pa bodo predstavniki Špancev obiskali občino
Ig. Obe španski občini, Escacena del Campo in Paterna del Campo, imata skupaj približno
enako število prebivalcev kot občina Ig (torej okrog 6000). Prav tako obe ležita v bližini
glavnih mest. Ig od Ljubljane ločuje Ljubljansko barje, Paterno in Escaceno pa od Sevilje, ki je
oddaljena 30 kilometrov, veliki nasadi oljčnih dreves. Le‐ti in kmetijska zemljišča med
atlantsko obalo in Sevillo naj ne bi bila nikoli pozidana, saj ima velik del zemljišč status
zaščitenih naravnih parkov. Tudi naše barje naj ne bi bilo nikoli pozidano in v skladu z
6
Tedenske novice SOS / 22.‐26.06.2009
Št. 25

uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje ter s sodelovanjem domačinov tudi primerno
zaščiteno.
USPOSABLJANJE IN MREŽENJE – AKCIJA 4.3
Ali veste, da lahko v okviru akcije 4.3 Programa Mladi v akciji prijavite poleg seminarjev,
usposabljanj mreženja in aktivnosti vzpostavljanja partnerstev še celo vrsto različnih
aktivnosti, kot so izobraževalni obisk na delovnem mestu (bivanje pri partnerski
organizaciji zaradi izmenjave dobre prakse), obisk za preverjanje izvedljivosti (kratko
srečanje s potencialnimi partnerji z namenom raziskati možnosti za pripravo potencialnega
mednarodnega projekta), evalvacijsko srečanje (srečanje partnerjev z namenom oceniti
preteklo sodelovanje, srečanja, seminarje, programe usposabljanja) in študijski obisk (do
desetdnevni krajši organiziran študijski program, ki ponuja pregled mladinskega dela oz.
mladinske politike v gostiteljski državi)? Vabimo vas, da si v Vodniku po programu ogledate
več o možnostih akcije 4.3. (vir: Elektronske iskrice programa MLADI V AKCIJI 23/06/09)

STANOVATI V MESTU JE OKOLJU PRIJAZNO
Če zares želite prispevati k zmanjšanju izpustov CO2, se preselite v eno gosto poseljenih
urbanih središč. Ali vsaj v kraj, ki ima dobre železniške in avtobusne zveze z mestom in kjer
se do lokalnega supermarketa lahko sprehodite peš. CO2 odtis prebivalcev mestnih središč je
namreč občutno manjši kot odtis prebivalcev v primestnih in podeželskih naseljih. Emisije
toplogrednih plinov v Sloveniji naraščajo skoraj izključno na račun cestnega prometa in so
danes preko 200% večje kot pred 20 leti. V brošuri, ki je pred 3 leti izšla v okviru pobude
“Slovenija znižuje CO2”, preberemo navedek, da »četrtino prevozov z osebnimi vozili
opravimo na razdaljah, dolgih le 1,5 kilometra, nadaljnja polovica vseh voženj pa ni dolga
niti 5 kilometrov. Najnovejše študije potrjujejo, da mesta res proizvajajo več toplogrednih
plinov na hektar kot predmestna in podeželska območja. Kar pa se tiče gospodinjstev,
prebivalci v mestnih središčih proizvajajo veliko manj toplogrednih plinov. Več o tem lahko
preberete: Prihaja zeleni urbanizem; Kazalci okolja v Sloveniji. (vir: Trajekt)
ODPRTA KODA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE
OKNO (Odprta Koda za Nevladne Organizacije) je zbirka polno funkcionalnih programov
za Okna (Windows), ki jih lahko nevladne organizacije dobijo brezplačno na straneh
www.coks.si/index.php5/OKNO, ali pa jo proti plačilu stroškov tiska DVDjev in poštnine
naročijo po pošti. OKNO DVDje je mogoče prevzeti tudi na sedežih Zavoda PIP in CNVOS.
V zbirki programov so uporabnikom na voljo pisarniški paket OpenOffice.org, spletni
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brskalnik Mozilla Firefox, e‐poštni odjemalec Mozilla Thunderbird, program za projektno
vodenje Open Workbench, izdelavo grafike Gimp, multimedijski predvajalnik VLC media
player in še mnogo več. Namen zbirke računalniških programov in spletnega mesta OKNO
je omogočiti nevladnim organizacijam na enem mestu urejen dostop ter celovito podporo za
legalno odprto kodno programsko opremo, ki je skladna z licenčno programsko opremo ter
tako prispevati k zmanjševanju digitalnega razkoraka v nevladnem sektorju in k razvoju
celotnega sektorja, ki neprestano in pogosto na temeljih prostovoljne participacije skrbi za
zdravje naše družbe.

OZN NAGRADIL E‐VEM
Na tekmovanju za najbolj prestižno mednarodno priznanje za odličnost na področju
javne uprave UNPSA (United Nations Public Service Awards 2009) je Slovenija
prejela nagrado za projekt e‐VEM za gospodarske družbe. Projekt ʹʹe‐VEM – Vse na
enem mestu za gospodarske družbe ʹʹ, ki ga je izvedlo podjetje SRC, je v konkurenci
držav iz Evrope in severne Amerike osvojil nagrado v kategoriji ʹʹIzboljšanje
zagotavljanja storitev v javnem sektorjuʹʹ. S sistemom e‐VEM bo tako mogoča hitra in
enostavna ustanovitev podjetja, projekt pa delno financira Evropska unija iz sredstev
Evropskega socialnega sklada. Posebnost projekta je sodelovanje in aktivna vloga
večih institucij, partnerskih odnosi le‐teh, neodvisni koordinator ipd. Gre za najvišje
priznanje slovenski javni upravi do sedaj, ne samo za elektronske storitve, temveč
tudi za rešitve s področja javne uprave v celoti. Nagrado je podelil Generalni sekretar
OZN Ban Ki‐moon, v imenu Slovenije pa jo je prevzela ministrica za javno upravo
Irma Pavlinič Krebs. (vir: MJU, AJ)

MEDNARODNE NOVIČKE
PODNEBNE SPREMEMBE: UKREPAJMO, PRILAGODIMO SE
Evropska unija ima vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Med drugim se je
zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala izpuste, in sicer vsaj za 20 % glede na raven iz leta
1990, in povečala delež energije iz obnovljivih virov na 20 %. Decembra naj bi na konferenci
v Københavnu sprejeli nov mednarodni sporazum o podnebnih spremembah, ki naj bi
nadomestil Kjotski protokol. Zato ne preseneča, da so podnebne spremembe rdeča nit
devetega Zelenega tedna, katerega slogan je „ukrepajmo, prilagodimo se“. Glavne teme
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tedna bodo možnosti za sprejetje sporazuma na konferenci v Københavnu, oblikovanje
družbe brez izpustov ogljika do leta 2050 ter zaščita gospodarstva in okolja pred posledicami
podnebnih sprememb. V Bruslju bodo v okviru konference potekale številne razprave in
delavnice, ostale prireditve v mestu pa bodo odprte tudi širši javnosti. Program obsega
razstavo o vizionarskem urbanističnem načrtovanju arhitekta Luca Schuitna in prikaz filma o
podnebnih spremembah „The age of stupid“. Nagrade LIFE za okoljske projekte so podelili
24. junija. V tekmovanju sta sodelovala tudi italijanski projekt z ekološkim sistemom
razprševanja, ki omogoča do 95 % zmanjšanje uporabe kemikalij, energije in vode v
strojarstvu, ter Angleški projekt, ki zagotavlja varnejše čiščenje odpadnih voda. Zeleni teden
je največja letna konferenca o evropskih okoljskih vprašanjih, na kateri sodelujejo
predstavniki evropskih institucij, podjetij, nevladnih organizacij, javnih organov in
znanstveniki. (MM, vir: EK)
26. JUNIJ – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI DROGAM
Evropska komisija je 26. junija začela izvajati novo pobudo ozaveščanja in informiranja z
naslovom »Evropsko ukrepanje na področju drog«, katere glavni cilj je mobilizirati družbo in
povečati ozaveščenost o drogah. Približno 12 milijonov ljudi v EU uživa kokain ali so ga
uživali v preteklosti. V Evropi zaradi drog vsako leto umre od 7 000 do 8 000 ljudi.
Ukrepanje EU bo temeljilo na načelu »deljene odgovornosti« in bo spodbujajo vse člane
družbe – skupine in posameznike, strokovnjake in splošno javnost – da se zavežejo k
delovanju, ki bo na nek način prispevalo k reševanju problema drog. 21 organizacij se je s
podpisom zavezalo k sodelovanju pri Evropskem ukrepanju na področju drog. Več
informacij lahko najdete na spletni strani . (BA).
UKREPI KOMISIJE ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKEGA TRGA V EVROPI
Komisija je odločno ukrepala proti 25 državam članicam, ki ne upoštevajo zakonodaje EU ter
tako evropskim potrošnicam in potrošnikom preprečuje, da bi uživali prednosti
konkurenčnega in odprtega energetskega trga. Te države, vključno s Slovenijo, bodo zaradi
neupoštevanja veljavnih uredb o plinu in električni energiji prejeli uradni opomin. V zvezi s
tem se ključne kršitve, ki jih je ugotovila Komisija, nanašajo na : (1) pomanjkljive informacije,
ki jih zagotavljajo upravljavci omrežja za prenos električne energije in plina, kar ovira
učinkovit dostop podjetij za dobavo do omrežij; (2) pomanjkljivosti sistemov za dodelitev
omrežne zmogljivosti pri spodbujanju optimalne uporabe omrežja za prenos električne
energije in plina v državah članicah; (3) nezadostno čezmejno usklajevanje in sodelovanje
med upravljavci omrežja za prenos električne energije in nacionalnimi organi; (4) premajhna
prizadevanja upravljavcev omrežja za prenos plina za zagotovitev največje možne
zmogljivosti, s čimer bi se izboljšale možnosti za dostop do trga in konkurenčnost; (5)
pomanjkanje učinkovitih izvršilnih ukrepov pristojnih organov držav članic v primeru
kršitve določb uredb EU, vključno z neobstojem učinkovitih sistemov kazni na nacionalni
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ravni; (6) obstoj reguliranih cen, zlasti v korist večjih potrošnikov, kar ovira vstop novih
udeležencev na trg ter (7) neobstoj ustreznih postopkov reševanja sporov za potrošnike na
nacionalni ravni. Več informacij najdete tukaj. (BA)
OCENJEVANJE REGIONALNE POMOČI ZA VELIKE PROJEKTE
Evropska komisija je sprejela navodila, ki določajo merila podrobnega ocenjevanja
regionalne pomoči za velike naložbene projekte. V navodilih so navedene informacije, ki jih
Komisija potrebuje za svojo podrobno oceno usklajenosti. Navodila se opirajo na načela, ki
jih je Komisija izrazila v svojem akcijskem načrtu državnih pomoči, zlasti za upoštevanje
pozitivih učinkov pomoči in negativnih učinkov potencialnega izkrivljanja konkurence, ki bi
ga pomoč lahko povzročila. Države članice morajo zato zagotoviti informacije o pozitivnih
učinkih pomoči, njeni ustreznosti, sorazmernosti in spodbujevalnem učinku. Smernice
regionalne razvojne pomoči 2007‐2013 določajo, da je treba vsak velik naložbeni projekt, ki
presega določen prag, prijaviti Komisiji, saj lahko takšni projekti pomenijo večje tveganje
izkrivljanja konkurence. Komisija začne formalni postopek pregleda projektov, v katerih ima
upravičenec do pomoči tržni delež večji od 25% ali v katerih proizvodna zmogljivost, ki jo je
ustvaril projekt, presega 5% trga (če je stopnja rasti zadevnega trga produktov nižja od
stopnje rasti BDP EGP). Regionalna pomoč za tako velike projekte predstavlja večje tveganje
izkrivljanja konkurence. Več informacij bo na voljo tukaj. (BA)
KAMPANJA EU MLEKO‐ SPIJMO GA
Komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel je 25. maja med obiskom
šole v Parizu razglasila tri zmagovalce fotografskega natečaja »V mleku je moč«. 710
fotografinj in fotografov se je potegovalo za eno izmed nagrad Wii Sport, ki jim omogoča
združevanje telesne aktivnosti v družinskem okolju in zanimanja za tehnologijo. Natečaj je
del evropske kampanje »Mleko – spijmo ga«, katere namen je informirati Evropejke in
Evropejce o dobrodejnih učinkih uživanja mleka in mlečnih izdelkov kot zdrave alternative
živilom z nizko hranilno vrednostjo. V Evropi ima kar 22 mladih prekomerno telesno težo.
EU je namenila že 55 milijonov evrov za financiranje evropskega programa »Mleko v šolah«.,
dodatnih 90 milijonov evrov pa je namenjenih za naslednje šolsko leto za program »Sadje in
zelenjava v šolah«. Več informacij najdete tukaj. (BA).
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