© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali
kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje,
snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti
občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije
ali občin članic SOS.

»SOS želi vsem zvestim bralcem novičk, ki se še niste odpravili na letni dopust,
obilo užitkov ob poletnem oddihu. Novice SOS se v vaše e‐poštne predale vračajo
14.08.!«
Skupnost občin Slovenije
KAZALO
NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Določanje cen komunalnih storitev odslej v
rokah občin
Zaposlitev strokovno tehničnega delavca za
nedoločen čas
Zaposlitev v okviru izvajanja 4 letnega
projekta

NOVIČKE DRUGIH
Po mleko v mlekomat
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
Predobjava razpisa ‐ Interreg IVC – Call for
Capitalisation projects
MEDNARODNE NOVIČKE
Sodelovanje Slovenija – Italija 2007‐2013
Slovenski poslanci stalni člani v petih
parlamentarnih odborih
Varni in zanesljivi leti za vse državljane EU
Ukrepi za stabilizacijo trga mleka v EU
Poenastavitev upravljanja evropskih skladov
Francoska občina išče slovensko partnerico
28 miO pomoči EU za promocijo kmetijskih
proizvodov

MEDRESORSKA OBRAVNAVA
Metodologija za oblikovanje cen komunalnih
storitev
37. SEJA VLADE RS, 23.07.2009
Mnenje k spremembi zakona o lokalni
samoupravi
Resolucija o normativni dejavnosti
Uredba o metodolgiji za določitev razvitosti
občin
Prenehanje veljavnosti uredbe o cenah
komunalnih storitev

1
Tedenske novice SOS / 13.07.‐17.07.2009
Št. 28

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
DOLOČANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV ODSLEJ V ROKAH OBČIN
Vlada RS je včeraj na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o
prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki bo objavljena v
Uradnem listu RS. Včeraj sprejeta uredba začne veljati 15. avgusta 2009. V skladu s
predlogom reprezentativnih asociacij občin, je Ministrstvo za gospodarstvo glede na
usmeritve Vlade RS predlagalo, da se opusti ukrep določitve cen na področju določanja cen
komunalnih storitev in se pristojnost oblikovanja cen komunalnih storitev prenese samo na
lokalno raven. Tako so se uresničili predlogi reprezentativnih asociacij občin v zvezi s
predlogom za prenos določanja cen komunalnih storitev na občine, vendar ne v skladu s
sestankom, ki je potekal konec maja na Ministrstvu za gospodarstvo. Tam je bilo
dogovorjeno, da bo nova ureditev na področju določanja cen komunalnih storitev, ki jo bodo
sprejeli na podlagi podrobnejših analiz in v sodelovanju s pristojnimi organizacijami, pričela
veljati po koncu veljavnosti trenutno veljavne uredbe, konec meseca oktobra 2009. (SP)
ZAPOSLITEV STROKOVNO TEHNIČNEGA DELAVCA ZA NEDOLOČEN ČAS
Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela sledeče vprašanj v zvezi z
zaposlitvijo strokovno tehnične delavke: »V občinski upravi imamo zaposleno strokovno tehnično
delavko za določena čas že dve leti. Ker bi jo radi zaposlili za nedoločen čas, nas zanima kakšen
postopek moramo speljati. Spremenili smo že kadrovski načrt in v sistemizaciji odprli novo delovno
mesto. Ali ji lahko ponudimo v podpis samo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ali moramo še
opraviti kakšen postopek?«
Sedmi odstavek 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007‐UPB3,
65/2008, 69/2008‐ZTFI‐A, 69/2008‐ZZavar‐E) določa:« Postopek za novo zaposlitev uradnika se
izvaja kot javni natečaj, postopek za novo zaposlitev na strokovno‐tehničnem delovnem mestu
pa po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno pogodbo.«
Glede na to, da ZJU v omenjeni določbi v zvezi z zaposlitvijo strokovno tehničnih delavcev
napotuje na Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006‐ZZZPB‐F,
46/2007 Odl.US: U‐I‐45/07, Up‐249/06‐22, 103/2007, 45/2008‐ZArbit) le tega pogledamo in
ugotovimo, da ta v 5. alinei prvega odstavka 24. člena (izjeme od obveznosti objave) določa,
da se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za: »zaposlitev za nedoločen
čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu
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zaposlena za določen čas, razen v primeru zaposlitve za določen čas iz tretjega odstavka 20. člena
tega zakona in v primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.«
Na podlagi določb zgoraj omenjenih predpisov je odgovor na vprašanje občine članice
sledeči:
Glede na to, da je strokovno tehnična delavka na enakem delovnem mestu zaposlena že dve
leti ji po zakonu morate ponuditi pogodbo za nedoločen čas. V skladu z zgornjimi
navedbami ZDR se lahko z delavko sklene pogodba za nedoločen čas brez javne objave,
razen v primeru, da je delavka te dve leti, ko je bila zaposlena za določen čas nadomeščala
začasno odsotnega delavca. V tem primeru pa se mora prosto delovno mesto javno objaviti
in izpeljati postopek v skladu z ZDR. (SP)
ZAPOSLITEV V OKVIRU IZVAJANJA 4 LETNEGA PROJEKTA
Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela sledeče vprašanje v zvezi z
zaposlitvijo: »V občinski upravi bi radi zaposlili uslužbenca na projektu, ki bo trajal približno štiri
leta. Ali moramo prosto delovno mesto javno objaviti in ali moramo spremeniti akt o sistemizaciji?
Drugi odstavek 55. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007‐UPB3,
65/2008, 69/2008‐ZTFI‐A, 69/2008‐ZZavar‐E) določa: »Izven sistemizacije se lahko sklene
delovno razmerje za določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike
teoretičnega in praktičnega usposabljanja.« Nadalje ZJU glede zaposlitve za določen čas za
strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja določa, da se
delovno razmerje sklene po postopku, kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja
(objava). Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave pod pogoji, ki so
določeni v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006‐ZZZPB‐F,
46/2007 Odl.US: U‐I‐45/07, Up‐249/06‐22, 103/2007, 45/2008‐ZArbit), vendar ta primer ne sodi
v primere, ki jih navaja ZDR.
V skladu z zgornjimi navedbami se mora v skladu z določbami ZDR prosto delovno mesto
javno objaviti, akta o sistemizaciji pa v skladu z določbami ZJU ni treba spreminjati.(SP)
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MEDRESORSKA OBRAVNAVA
METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV
Vlada RS je včeraj na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o
prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki bo objavljena v
Uradnem listu RS. Včeraj sprejeta uredba začne veljati 15. avgusta 2009. V skladu s
predlogom reprezentativnih asociacij občin, je Ministrstvo za gospodarstvo glede na
usmeritve Vlade RS predlagalo, da se opusti ukrep določitve cen na področju določanja cen
komunalnih storitev in se pristojnost oblikovanja cen komunalnih storitev prenese samo na
lokalno raven.
Ministrstvo za okolje in prostor bo zagotovilo uveljavitev Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
najkasneje do 14.8.2009.
Kljub temu, da s strani MG uradnega predloga predmetnega pravilnika nismo prejeli, vam le
tega podajamo na spodnji povezavi in vas prosimo, da nam pripombe posredujete čim prej.
Prosimo, da nam pripombe na predmetni pravilnik pošljete čim prej.
Predlog pravilnika
37. SEJA VLADE RS, 23.07.2009
MNENJE K SPREMEMBI ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS‐P) – skrajšani postopek, ki ga je 5.6.2009 Državnemu zboru RS
predložila skupina poslancev s prvo podpisanim dr. Luko Jurijem. Predlog zakona spreminja
obstoječi zakon o lokalni samoupravi v dveh zadevah: poenostavitvi postopka v primeru
odstopa člana občinskega sveta, župana ali podžupana ter zagotovitvi predstavnika romske
skupnosti v občinskem svetu. Vlada RS podpira Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS‐P) in predlaga Državnemu zboru v
obravnavo predlagane amandmaje.
Vlada je seznanjena s problematiko v občinah, kjer so nastale težave zaradi nespoštovanja
zakona glede pravice člana občinskega sveta, župana ali podžupana (kot člana občinskega
sveta), da odstopi s funkcije. Odstop je eden izmed razlogov za predčasno prenehanje
mandata, ki se od vseh drugih razlogov za predčasno prenehanje mandata razlikuje po tem,
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da gre za izjavo volje posameznika, ki ne želi več opravljati funkcije, ki so mu jo zaupali
volivci. Dosedanja ureditev v zakonu zahteva, da občinski svet ugotovi, da je nastal razlog za
predčasno prenehanje mandata, torej mora o tem občinski svet glasovati. Znano je, da se v
praksi dogaja, da občinski sveti zaradi političnih interesov odstopa posameznega
funkcionarja »ne sprejmejo«, kar se kaže na dva načina: ali predlog ugotovitvenega sklepa o
predčasnem prenehanju mandata ni uvrščen na sejo občinskega sveta ali pa člani sveta
sklepa ne sprejmejo. Po predlogu zakona glasovanje ni več potrebno, temveč se o odstopu
občinski svet le obvesti.
Vlada podpira rešitev, da se z dopolnitvijo zakona o lokalni samoupravi omogoči
zagotovitev romskega predstavnika v občini, kjer volitev tega predstavnika ne opravijo sami.
Določba zakona o lokalni samoupravi, po kateri imajo Romi na območjih, kjer živi avtohtono
poseljena romska skupnost, v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika, ni v celoti
realizirana že od leta 2002, kar pomeni grobo kršitev kolektivnih pravic romske skupnosti do
posebne politične participacije v občinskem svetu. Vlada RS podpira dopolnitev zakona na
način, da se določi pristojnost državnega organa (Državne volilne komisije), da subsidiarno
izvede volitve predstavnika romske skupnosti v občini, če ta predstavništva v občinskem
svetu ne zagotovi do vsakokratnega razpisa rednih lokalnih volitev. Za Občino Grosuplje pa
Vlada RS predlaga, da se s prehodno določbo uredijo volitve predstavnika romske skupnosti
v treh mesecih od uveljavitve zakona (Vir: Vlada RS)
RESOLUCIJA O NORMATIVNI DEJAVNOSTI
Vlada RS je sprejela predlog Resolucije o normativni dejavnosti, ki jo bo v obravnavo in
sprejem poslala Državnemu zboru.
Glavni cilj resolucije, ki sta jo pripravila Služba Vlade RS za zakonodajo in Ministrstvo za
javno upravo, bila je organizirana tudi širša javna razprava in nekaj strokovnih posvetov, je
zaveza vsakokratne politične oblasti in javnih uslužbencev, da bodo pri pripravi zakonodaje
sodelovali z javnostjo in zagotovili ustrezen časovni okvir javne razprave. Naprej želimo, da
bi pri oblikovanju in pripravi predpisov in politik upoštevali glavna načela dobre
zakonodajne politike, ki so potrebnost pravnega urejanja, samoomejevanje, sorazmernost,
odgovornost, dostopnost, poenostavitve in transparentnost. Pri pripravi predpisov in politik
bo treba vestno izvajati presoje na gospodarstvo, (predvsem na mala in srednje velika
podjetja in konkurenčnost podjetij), okolje (na primer na kakovost zraka, voda in vodnih
virov, zdravje rastlin, živali varnost hrane za ljudi in živali itd.), na socialo (na primer na
zaposlenost in trg dela, socialno vključenost in zaščito določenih skupin, javno zdravje in
varnost, itd.), na javne finance in na upravno uradniški del državne uprave, ter hkrati
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izvajati pregled vseh pomembnejših zakonskih in podzakonskih aktov z namenom odprave
nepotrebnih administrativnih ovir in oblikovanja potrebnih sprememb že sprejetih
predpisov in politik.
Najpomembnejši cilji resolucije so:
•
•
•
•
•
•
•
•

krepitev pravne države ter zagotavljanje pravne varnosti (predvidljivost in zaupanje
v pravni red),
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin (tehtanje upravičenosti posegov),
spoštovanje načela delitve oblasti na državni ravni in v razmerju do lokalne
samouprave ter Evropske unije (preveriti in pretehtati pristojnost urejanja),
dosledno spoštovanje hierarhije pravnih aktov (ustava, zakon, uredba, pravilnik),
zagotavljanje jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov,
uveljavljanje sodelovanja z javnostjo (javni posveti, pozivi k sodelovanju),
izvajanje presoje učinkov predpisov (gospodarstvo, okolje, socialni položaj
posameznika, uprava, proračun,…),
uresničitev prizadevanj Evropske unije in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in
razvoj za pripravo boljših predpisov. (Vir: Vlada RS)

UREDBA O METODOLGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN
Vlada RS je sprejela Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin. Zakon o
financiranju občin v 24. členu določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij
občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z
uredbo. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v
ZFO‐1. Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije
kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine. Koeficient razvitost občine je
razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v
občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi.
Kazalniki imajo enako težo in se iz njih izračuna aritmetično povprečje, medtem ko so
skupine kazalnikov utežene s številom kazalnikov v skupini. Največjo težo ima skupina
kazalnikov razvojnih možnosti občine, ki je utežena s štirimi kazalniki. Ostali dve skupini,
kazalniki razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi vsaka s po tremi
kazalniki. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00. Na podlagi te uredbe bodo
koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2009 in 2010. (Vir: Vlada RS)
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PRENEHANJE VELJAVNOSTI UREDBE O CENAH KOMUNALNIH STORITEV
Vlada RS je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o prenehanju
veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki bo objavljena v Uradnem listu
RS. Sprejeta uredba začne veljati 15. avgusta 2009.
Vlada je v skladu z 2. točko Dogovora o povprečnini za leto 2009, ki so ga na Ministrstvu za
finance podpisali z reprezentativnima združenjema občin, zavezala Ministrstvo za
gospodarstvo, Ministrstvo za finance in Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, da preučijo možnost za poenostavitev določanja cen komunalnih
storitev, kot predlagajo občine.
Predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije so predstavnikom
resornih ministrstev predstavili svoje stališče, in sicer, da naj občine avtonomno odločajo o
cenah komunalnih storitev, ker so to obvezne gospodarske javne službe na lokalni ravni, s
tem, da bi se cene oblikovale po predpisani metodologiji, ter da bi imeli jasno določena
merila in organe nadzora. Njihovo mnenje je bilo, da je strah glede nerazumnega povečanja
cen komunalnih storitev neutemeljen.
Ministrstvo za gospodarstvo je glede na usmeritve Vlade RS predlagalo, da se opusti ukrep
določitve cen na področju določanja cen komunalnih storitev in se pristojnost oblikovanja
cen komunalnih storitev prenese samo na lokalno raven.
Ministrstvo za okolje in prostor zagotovi uveljavitev Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja najkasneje do
14.8.2009. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
PO MLEKO V MLEKOMAT
Danes je povsem samoumevno, da greš v trgovino po mleko v tetrapaku, ga kupiš več
zavojev naenkrat ter ga imaš doma na zalogi. Si predstavljate, da bi navado spremenili in
začeli ponovno piti svežo mleko, pripeljano naravnost od kmetovalca. In ne, ni potrebno za
to živeti na podeželju. Novost, ki je zdaj že nekaj mesecev v uporabi, se imenuje mlekomat,
razporejen pa je po skoraj celi Sloveniji. Mlekomat so razvili že v Švici, poznan je tudi v
Italiji. Zagotavlja dnevno sveže mleko, saj ga ta ne iztoči, če je starejše od 24 ur, tako
zagotavlja absolutno varnost potrošniku, prav tako pa bi se ustavilo delovanje aparata, če bi
prišlo do nenadzorovanega dviga temperature mleka. Potrošnik lahko na ekranu mlekomata
prebere podatke o datumu in uri pripeljanega mleka, kmetovalec pa je sproti obveščen o
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stanju mleka preko modula GSM. Prav tako je zagotovljena redna kontrola pristojnih
inšpekcijskih služb, katere imajo na voljo posebne kontrolne kartice za vpogled v stanje
aparata. Cena litra mleka iz mlekomata je 1 eur, mogoče pa ga je dozirata od 1dcl pa do 3
litrov hkrati. (AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

PREDOBJAVA RAZPISA ‐ INTERREG IVC – CALL FOR CAPITALISATION
PROJECTS
Predmet razpisa: sofinanciranje priprave prenosa dobrih praks v regionalne operativne
programe z vplivom na finančno obdobje 2007‐2013.
Upravičenci: agencije, zbornice, združenja, velika podjetja, sindikati, lokalne in regionalne
oblasti, mala in srednje velika podjetja, centri za usposabljanje, univerze.
Upravičeni stroški: bodo znani ob objavi razpisa konec leta 2009.
Višina sofinanciranja: bo znana ob objavi razpisa konec leta 2009
Rok za oddajo: bo znan ob objavi razpisa konec leta 2009 Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
SODELOVANJE SLOVENIJA – ITALIJA 2007‐2013
Ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalno politiko mag. Zlata Ploštajner se
je dne 21. julija 2009 sestala s predsednikom deželne vlade Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine Renzom Tondo. Tema pogovora je bilo predvsem sodelovanje v sklopu
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija‐Italija 2007‐2013 in razvoj Delovne skupnosti
Alpe‐Jadran‐Panonija, katero se je v zadnjem času še izboljšalo. Tako slovenska kot
italijanska stran imata skupen interes za okrepitev medsebojnih odnosov in pri tem lahko ta
skupnost zagotovi ustrezno sodelovanje kot evroregija, v okviru izhodišč, katere postavlja
Evropska unija. Prav tako se je tovrstna oblika sodelovanja izkazala kot učinkovita,
predvsem v obravnavi odprtih vprašanj in iskanju rešitev, ki so v interesu obeh strani. (vir:
MJU, AJ)
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SLOVENSKI POSLANCI STALNI ČLANI V PETIH PARLAMENTARNIH
ODBORIH
Evropski parlament je zadnji dan ustanovnega julijskega zasedanja novega zakonodajnega
obdobja potrdil seznam članov dvajsetih stalnih parlamentarnih odborov. Odbori so se nato
sestali na svojih ustanovitvenih sejah v Strasbourgu in Bruslju, kjer so njihovi člani izvolili
predsednike ter podpredsednike teles. Slovenski poslanci Evropskega parlamenta so stalni
člani petih odborov, kar je v treh odborih manj kot v sklicu 2004‐2009. So tudi namestniki v
še dodatnih petih odborih ter enem pododboru. Trije evropski poslanci, kateri so dobili
drugi mandat so ostali v odborih v katerih so bili aktivni že v prejšnjem mandatu.
Nespremenjena je ostala tudi njihova izbira nadomestnih mest v odborih, saj so vsi trije
evropski poslanci ostali nadomestni člani v odborih v katerih so tudi v prejšnjem mandatu
zasedali mesto nadomestnih članov. Le poslanec Jelko Kacin je izbran še za nadomestnega
člana v odboru za poslovanje in socialne zadeve.
Članstvo v odborih je naslednje:
Tanja FAJON (S‐D):
‐ stalna članica odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE);
‐ namestnica v odboru za promet in turizem (TRAN).
Romana JORDAN CIZELJ (EPP):
‐ stalna članica odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE);
‐ namestnica v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI).
Jelko KACIN (ALDE):
‐ stalni član odbora za zunanje zadeve (AFET);
‐ namestnik v odboru za promet in turizem (TRAN);
‐ namestnik v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL).
Lojze PETERLE (EPP)
‐ stalni član odbora za zunanje zadeve (AFET);
‐ namestnik v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI).
Zoran THALER (S‐D)
‐ stalni član odbora za zunanje zadeve (AFET);
‐ namestnik v odboru za ekonomske in monetarne zadeve (ECON).
Ivo VAJGL (ALDE)
‐ stalni član odbora za razvoj (DEVE);
‐ namestnik v odboru za zunanje zadeve (AFET);
‐ namestnik v pododboru za varnost in obrambo (SEDE).
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Milan ZVER (EPP)
‐ stalni član odbora za kulturo in izobraževanje (CULT)
‐ namestnik v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI).
(vir: EP,MM)
VARNI IN ZANESLJIVI LETI ZA VSE DRŽAVLJANE EU
Na letališču v vrsti za prijavo z vozovnico v roki izveste – let je prezaseden, še slabše, ni
nobenega nadomestnega leta, pa še sredi noči je. Letalski promet je vedno bolj priljubljen,
zato je pametno vedeti, kakšna zagotovila vam nudi vaša vozovnica. Evropski parlament je
veliko naredil na področju zaščite pravic potnikov zračnega prometa. Ob odhodu
dopustnikov na počitnice smo pregledali obveznosti letalskih družb.
Evropska unija si zelo prizadeva zagotoviti pošteno konkurenco na področju civilnega
zračnega prometa in ustrezno zaščito potnikov. Sprejeta zakonodaja poudarja varnost
poletov, dostopnost, splošne pravice ter poštene cene.
Vaše pravice
Povečale so se tudi pravice letalskih potnikov v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi
poleta, zamude, izgube prtljage in nesreč. Letalske družbe so v takih primerih dolžne nuditi
pomoč, prenočišče ali celo povrnitev stroškov. V primeru kršitev teh pravic naj potnik vloži
pritožbo pri letalskemu prevozniku, če ta ni uspešno rešena, pa na pristojni državni organ.
Letalskim potnikom je nova zakonodaja prinesla tudi preglednejše cene vozovnic, na katerih
morajo biti označena vse dodatne takse in druga morebitna doplačila k osnovni ceni
prevoza. Invalidnim osebam mora biti omogočen dostop do letala, potniki na vlakih pa bodo
v primeru daljših zamud upravičeni do povračila voznine.
Varnost v letalstvu
Parlament je sprejel skupna pravila in standarde o varnostnih pregledih letal, potnikov ter
prtljage. Dovoljenje za nošenje orožja na letalu se tako lahko izda le v izjemnih primerih,
oboroženi častniki za varovanje poletov pa bodo morali biti ustrezno izurjeni za opravljanje
svojih nalog.
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UKREPI ZA STABILIZACIJO TRGA MLEKA V EU
Evropska komisija bo še naprej podpirala pridelovalce mleka, ki se soočajo z velim padcem
cen, ter si prizadevala za stabilizacijo trga mleka in mlečnih izdelkov. V poročilu o razmerah
na trgu mleka in mlečnih izdelkov, ki ga je objavila 22. julija, Komisija navaja vrsto
razpoložljivih ukrepov za izboljšanje zelo težkih razmer na trgu. Še naprej bo uporabljala
instrumente, kot so intervencijski odkupi, pomoč pri zasebnem skladiščenju masla in
izvozna nadomestila. Omogočila bo predčasno izplačilo neposrednih plačil kmetom.
Pravkar je začela izvajati nov krog programov mleka in mlečnih izdelkov. Naslednja možna
ukrepa sta, da se dajatve, ki jih morajo plačati proizvajalci, ki presegajo svoje kvote,
uporabijo za financiranje prostovoljne opustitve proizvodnje mleka in da se začasni okvir za
ukrepe državne pomoči ob trenutni krizi razširi tudi na kmete. Države članice lahko tudi
prerazporedijo pomoč sektorju mleka in mlečnih izdelkov na podlagi lanskoletnega
sporazuma o pregledu skupne kmetijske politike, poleg tega pa je v okviru politike razvoja
podeželja na voljo veliko možnosti za pomoč pridelovalcem mleka. Komisija nadalje
preučuje morebitne protikonkurenčne prakse v verigi preskrbe s hrano, zlasti v sektorju
mleka in mlečnih izdelkov. V skladu s sklepi junijskega Evropskega sveta Komisija ne bo
spremenila sprejetih odločitev o sistemu kvot. Tako je torej izključena ideja o zmanjšanju
kvot ali zamrznitvi že dogovorjenih povečanj kvot. Več informacij najdete tukaj. (BA)
POENASTAVITEV UPRAVLJANJA EVROPSKIH SKLADOV
Evropska komisija je 22. julija sprejela nove ukrepe namenjene poenostavitvi pravil
upravljanja kohezijske politike. V kontekstu sedanje gospodarske krize je njen cilj izboljšati
evropsko gospodarstvo z izboljšanjem pogojev za izvajanje več projektov v regijah. Kot del
ukrepov za spopadanje s krizo lahko Komisija 100% povrne stroške, ki so jih države članice
imele pri projektih financiranih iz Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010.
Komisija tudi predlaga, da se vzpostavi posebna kategorija projektov, tako imenovani »veliki
projekti«. Prej je bil pristanek Komisije potreben za projekte s področja okolja, kjer so skupni
stroški presegli 25 milijonov EUR in vsa druga področja, kjer so stroški projektov presegli 50
milijonov EUR. Sedaj je prag za potrebno odobritev prestavljen na 50 milijonov EUR za vsa
področja. Tako se bodo lahko okoljski projekti manjšega obsega začeli hitreje. Več informacij
najdete tukaj. (BA)
FRANCOSKA OBČINA IŠČE SLOVENSKO PARTNERICO
Francoska občina Romagnat, ki se nahaja v centralni Franciji v regiji Auvergne, išče primerno
občino v Sloveniji za pobratenje. Občina Romagnat ima približno 8 500 prebivalcev. Glavne
ekonomske dejavnosti občine so kmetijstvo, domače obrti in turizem (zgodovinske
znamenitosti). Poleg tega ima Romagnat več kot 50 km pešpoti, ki vodijo skozi gozdove in
preko gričev. Romagnat se je leta 1997 pobratil z italijanskim mestom Licciana –Nardi in
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zaradi njunega plodnega sodelovanje si želi novega pobratenja. Svoj interes izrazite na
elektronskem naslovu Skupnosti občin Slovenije info@skupnostpbcin.si., kjer lahko dobite
tudi več informacij o občini Romagnat. (BA)
28 MIO POMOČI EU ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH PROIZVODOV
Komisija je odobrila 16 programov v 12 članicah EU za informiranje o kmetijskih proizvodih
in promocijo kmetijskih proizvodov v EU. Skupni proračun programov, ki bodo trajali od
enega do treh let, znaša okoli 62 milijonov EUR, od tega bo EU prispevala 27,8 milijonov
EUR. Izbrani programi se nanašajo na organske proizvode, mlečne izdelke, meso, sadje in
zelenjavo, olivno olje, med in rože. Več informacij najdete tukaj. (BA)
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