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NOVIČKE SOS
OBČINI DORNAVA IN ŠKOFJA LOKA NOVI ČLANICI SOS
Z velikim veseljem vas obveščamo, da se je družina Skupnosti občin Slovenije ponovno
razširila. Pristopili sta dve novi občini, Občina Dornava in Občina Škofja Loka.
Občina Dornava, ki jo vodi župan Rajko Janžekovič, se nahaja v severovzhodni Sloveniji.
Občina je razdeljena na štiri vaške odbore in sicer VO Dornava, VO
Mezgovci ob Pesnici, VO Polenšak in VO Žamenci. Območje občine je
predvsem kmetijsko področje. Na ravninskem področju prevladuje
poljedelstvo, v gričevnatem delu pa živinoreja. Občina Dornava šteje s
površino 24 km2 in z dobrimi 2.750 prebivalci med manjše občine, vendar
po razvitosti in zelo živahnem kulturnem, športnem in družabnem
življenju ne zaostaja, pač pa z vsem tem nudi prijetno bivalno okolje.
Glavni arhitekturni biser je baročni dvorec v Dornavi, na območju Občine pa deluje tudi
devetletna osnovna šola, ki ima podružnično šolo na Polenšaku. V občini delujeta tudi dve
zasebni glasbeni šoli, to sta glasbena šola NOCTURNO in glasbena šola Zlatka Munda.
Nekoč v dvorcu, danes pa v modernih novih prostorih deluje Zavod za varstvo in
usposabljanje, dr. Marjana Borštnarja Dornava, ki je eden največjih zavodov za otroke in
mladino z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v Sloveniji.
Občina Škofja Loka, ki jo vodi župan Miha Ješe, leži ob sotočju Poljanske in Selške Sore, na
prehodu

Sorškega

polja

v

razgiban

svet

Škofjeloškega

in

Polhograjskega hribovja, je najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v
Sloveniji in obsega 146 km2, od tega je (po podatkih iz leta 2007) 8202
ha gozdov, 2654 ha kmetijskih zemljišč in 320 ha stavbnih
zemljišč. Občina obsega 62 naselij v 11 krajevnih skupnostih. V občini
živi 22.507 prebivalcev. Osrednje naselje in glavno zaposlitveno
središče je mesto Škofja Loka, ki šteje 12.264 prebivalcev, kar predstavlja več kot polovico
(54,5%) vsega prebivalstva občine. Prevladujoča gospodarska panoga občine je industrija,
dobro zastopane pa so tudi storitvene dejavnosti. Kmetijstvo je vse manj pomembno, vendar
se njegova nekdanja pomembnost še vedno kaže v obliki poselitve, obliki in zgradbi naselij
in hiš, razdelitvi zemljišč in drugih značilnosti naselij.

DUŠAN SKERBIŠ ŽUPAN NOVE OBČINE MIRNA
Občinski svet nove Občine Mirna se je včeraj popoldne sešel na zgodovinski prvi
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konstitutivni seji. Slovenija je tako dobila 211. občinski svet, ustanovno sejo pa je do
potrditve mandata župana občine Mirna, Dušana Skerbiša, vodil najstarejši član občinskega
sveta. Za župana je od 2.195 volilnih upravičencev glasovalo 52% volivcev.
Skupnosti občin Slovenije novi občini Mirna ob ustanovitvi čestita in ji želi uspešno
delovanje in uresničevanje zadanih ciljev!

POSVET NA TEMO NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA ZJN‐2C
V sredo, dne 20.04.2011 je v Ljubljani v organizaciji Skupnosti občin Slovenije potekal
delovni posvet z naslovom »Novosti, ki jih prinaša ZJN‐2C«. V Uradnem listu RS št. 18/2011,
z dne 15.03.2011 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem
naročanju (ZJN‐2C). Spremembe so stopile v veljavo 30.03.2011. Zakon prinaša na področju
javnega naročanja kar nekaj novosti kot so: novosti pri vpogledu v ponudbe, strokovni izpit
in obnavljanje ʺlicenceʺ na dve leti, razširjena obvezna izločitev kandidata ali ponudnika,
naročnik lahko do pravnomočnosti spremeni odločitev na lastno pobudo, pravno varstvo od
dneva odločitve o zahtevi po dodatni obrazložitvi… Omenjene novosti je slušateljem
predstavil dobro znani predavatelj Milan Železnik, strokovnjak na področju javnih naročil,
ki je z zanimivim in praktičnim predavanjem odgovoril na vprašanja udeležencev in
prepričani smo, zadovoljil še tako zahtevnega slušatelja.(sp)

POENOSTAVITEV OBVEZNOSTI POROČANJA V TURIZMU
V zvezi z zajemanjem, posredovanjem ter s spremembo načina poročanja statističnih
podatkov na področju turizma, smo se iz Skupnosti občin Slovenije udeležili usklajevalnega
sestanka, ki je bil v četrtek, 21. 4. 2011 ob 9.00 uri v prostorih MJU v Ljubljani. Obravnavali
smo Vzpostavitveni dokument projekta, akcijski plan za izvedbo projekta in Spremembo
Zakona o prijavi prebivališča. Na sestanku je predstavnik MNZ predstavil grobo finančno
oceno nadgradnje aplikacije e‐gost za potrebe projekta, predstavljen pa je bil tudi terminski
plan sprememb Zakona o prijavi prebivališča, ki bi naj še v mesecu maju šel v obravnavo
javnosti. Prisotni so večkrat poudarili, da gre pri projektu za odpravo administrativnih ovir,
ter da se s poenostavitvijo poročanja nikakor ne sme obremenjevati tistih, ki so dolžni
poročati, temveč se jim mora le‐to poenostaviti. Beseda je tekla tudi o registru nastanitvenih
enot, ki je bil pred dvema letoma brisan iz zakona kot administrativna ovira, sedaj pa se je
pokazala potreba po ponovni vzpostavitvi registra. STO ima le evidenco nastanitvenih
obratov. Glede črpanja podatkov iz baze MNZ za potrebe občin, je bilo rečeno, da bo
potrebno podpisati protokol o izmenjavi podatkov, vendar je o tem v tej fazi projekta še
prezgodaj govoriti. (SK)
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ALI BODO OBČINSKI REDARJI PISALI SAMO ŠE KAZNI?
Ministrstvo za notranje zadeve je v obravnavo posredovalo Osnutek pravilnika o znakih, ki
jih kažejo policisti in druge pooblaščene osebe za urejanje in nadzor cestnega prometa.
Navedeni pravilnik je na svojem sedmem sestanku obravnavala Komisija za občinsko
redarsko službo, ki je ugotovila, da bi predlagan pravilnik onemogočil delo, naloge,
pooblastila kot tudi poslanstvo občinskega redarstva. V skladu z osnutkom pravilnika,
redarji ne bi smeli uporabljati znakov za urejanje prometa. Tako občinski redarji ne bodo
mogli zagotavljati varnega in neoviranega prometa na občinskih cestah. Redarji tako ne
bodo smeli urejati prometa ob prometnih nesrečah, ob javnih prireditvah, ob pomoči
šibkejšim udeležencem v prometu za lažjo in varnejšo udeležbo (otroci, starejši,
mladoletniki) in drugih motnjah v prometu, kot tudi pri prometnih nesrečah, kjer so ti
ukrepi dopolnjeni tudi z uporabo rumene utripajoče luči na vozilu, kot opozorilom na
prometno nesrečo. Redarji bodo lahko samo še ustavljali vozila in pisali kazni, kar pa bi
povečalo »policijsko vlogo« redarja, kar pa si občine, kot tudi prebivalci ne želijo. Skupnost
občin Slovenije je pristojna ministrstva že obvestila o posledicah sprejetja takšnega
pravilnika, ter jim je posredovala svoje pripombe in predloge. (MM)

NOVOSTI GLEDE OP RR IN ROPI
Obveščamo vas, da sta spremenjena Operativna programa kohezijske politike cilja ena (OP
RR in OP ROPI), skladno s predlogom RS sedaj tudi uradno potrjena s strani Evropske
komisije. Spremembe so:
‐ Odločba C(2011) 2666 z dne 19.4.2011 o spremembi Odločbe K(2007)4080 o sprejetju
operativnega programa ʺKrepitev regionalnih razvojnih potencialovʺ pomoči Skupnosti
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI
2007SI161PO001 in
‐ Odločba C(2011) 2637 z dne 14.4.2011 o spremembi Odločbe K(2007)4081 o sprejetju
operativnega programa ʺRazvoj okoljske in prometne infrastruktureʺ pomoči Skupnosti
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj
konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO002.
Tukaj lahko tudi dostopate do osnutka zapisnika 4. seje NO OP RR in OP ROPI, ki je
potekala od 25.3.2011 do 8.4.2011. (bh)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
PLAČILIH ZA UKREPE OSI 2
V delo Vlade RS je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za
ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007‐2013 v letih
2010‐2013. Besedilo predloga uredbe in mnenja ministrstev najdete na tej povezavi (spletišče
Vlade RS). Morebitne pripombe, stališča in predloge nam prosimo posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB
Na spletni strani MOP je objavljen predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Pripombe, stališča in predloge nam
posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do 17. maja 2011.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH
Na spletni strani MDDSZ je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialnovarstvenih prejemkih. Pripombe, stališča in predloge nam posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Na spletni strani MOP je objavljen Osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Pripombe, predloge in stališča nam
posredujte do četrtka, 12. maja 2011 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

ZAKONI V PRIPRAVI
V pripravi na ministrstvih so naslednji predlogi predpisov:
MJU
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji.
MK
Novela Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhiva.
MOP
Osnutek uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja.
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnikov Dravsko‐Ptujskega polja.
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja.
MŠŠ
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.
Pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujte na info@skupnostobcin.si.

UPORABA OBRAMBNIH ZMOGLJIVOSTI
V delu Vlade RS je Predlog uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih
organov, sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami. Pripombe,
stališča in predloge nam posredujte čim prej na miha@skupnostobcin.si.

UREDBA O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI
Na spletni strani Vlade RS je objavljena Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007‐2013 v letih 2011‐2013.

ZKZ‐C PRVA OBRAVNAVA
Na spletni strani Vlade RS je objavljen Predlog stališča Vlade RS do mnenja Državnega sveta
RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih‐prva
obravnava.

ANALIZE STANJA NA PODROČJU KULTURE
Na tem mestu lahko najdete vabilo k javni razpravi ob pripravi Analize stanja na področju
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kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 ‐2015.
Celotna analiza je objavljena na spletnem naslovu www.mk.gov.si v rubriki »Aktualno«, v
besedi uredniškega odbora pa najdete podrobnejše informacije o njeni strukturi. Z objavo
začenja Ministrstvo za kulturo postopek priprave novega Nacionalnega programa za
kulturo. Vabimo vas, da nam do 28. aprila 2011 posredujete vaše pripombe na e‐naslov
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Po poteku roka, bo ministrstvo v sodelovanju z Nacionalnim svetom za kulturo oblikovalo
končni predlog Nacionalnega programa za kulturo 2012–2015 in ga javnostim predstavilo na
področnih razpravah v »Tednu kulturnih misli« v prvi polovici junija letos.

POJASNILA MINISTRSTEV
GRADIVO ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE
Vso gradivo, ki nam ga je posredovala Komisija za preprečevanje korupcije za oblikovanje
načrtov integritete, lahko najdete zbrane tukaj:
‐ obvestilo zaposlenim: daljše in krajše
‐ navodila za pripravo načrta integritete
‐ smernice
‐ vzorec načrta integritete
‐ temperaturna mapa
‐ vprašalnik ZINTPK
‐ trditve RDS
Rok za izdelavo načrta integritete in posredovanje načrta Komisiji za preprečevanje
korupcije je 05.06.2011.

SVETOVANJE SOS
ZA POMOČ PRI DELU NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA
Za pomoč pri vašem delu na področju javnega naročanja, vam priporočamo članek na temo
popolnosti ponudbe pri postopkih javnega naročanja, ki je bil objavljen v zadnji Pravni
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praksi. Najdete ga na tem mestu.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
03.05. / SESTANEK DS ZA EVALVACIJO UČINKOV ENOTNIH POČITNIC
Sestanek članov delovne skupine za evalvacijo učinkov enotnih zimskih počitnic, bo potekal
3. maja ob 10.00 uri na MŠŠ. Potekal bo tudi predhodni usklajevalni sestanek in sicer istega
dne 3. maja 2011 ob 9. uri na Ministrstvu za gospodarstvo.

05.05. / REGIJSKO SREČANJE ŽUPANOV SOS
Skupnost občin Slovenije organizira skupaj z Občino gostiteljico Piran, Regijsko srečanje
županov SOS (Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje –
Kozina). Sestanek bo v četrtek, 5. maja 2011 ob 11.00 uri, v veliki sejni dvorani Občine
Piran, Tartinijev trg 2. Vabilo

REGIJSKA PREDSTAVITEV 3D JAVNE RAZGRNITVE
Sočasno z regijskim srečanjem županov bo, 5. maja v Piranu potekala tudi delavnica 3D
javne razgrnitve za zaposlene s področja prostora. Zaradi lažje organizacije vas vljudno
prosimo, da nam sporočite vašo udeležbo na e‐naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si; ali po
telefonu 02 234 15 00 do torka 3. maja. Vabilo

DOGODKI DRUGIH
05.05. / PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZAKONODAJE‐DOLGOTRAJNA
OSKRBA
V četrtek, 5. maja 2011, ob 10. uri, bo v dvorani Državnega sveta RS na Šubičevi 4, Ljubljana,
potekal posvet z naslovom Predstavitev predlogov zakonodaje na področju dolgotrajne
oskrbe. Vabilo lahko najdete tukaj.

NOVIČKE DRUGIH
VLADA DOLOČILA DOGODKE ZA PRILOŽNOSTNE KOVANCE 2012
Vlada RS je določila dogodke, ob katerih bodo v letu 2012 izdali priložnostne kovance.
Deseto obletnico evrogotovine, 100‐letnico osvojitve prve olimpijske medalje in obeležje
Evropske prestolnice kulture ‐ Maribor 2012, bodo upodobili na zbirateljskih kovancih za
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dva evra.
Tudi za leto 2013 je zbranih že 16 predlogov, zbiranje predlogov pa se še nadaljuje tudi za
leto 2014. Občine članice naprošamo za posredovanje predlogov, ki bi bili primerni za
zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica ali pomemben enkraten
dogodek), do 30.6.2011 na naslov Banka Slovenije, gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta
35, 1505 Ljubljana.

131. REDNA SEJA VLADE, 21.04.2011
SPREMEMBE ZAKONA O SOCIALNOVARSTVENIH PREJEMKIH
Vlada RS je sprejela Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o
socialnovarstvenih prejemkih in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po
nujnem postopku.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ureja postopek uveljavljanja pravic iz javnih
sredstev, vsebinsko urejanje določenih pravic, pa naj bi bilo urejeno v posameznih zakonih.
Med pravice iz javnih sredstev ta zakon uvršča tudi pravici do denarne socialne pomoči in
do varstvenega dodatka, ki sta vsebinsko urejeni v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih.
Ta zakon je začel veljati 10. 8. 2010, uporabljati pa naj bi se začel 1. 6. 2011. Ker je izvajanje
ZSVarPre vezano na ZUPJS (vrstni red uveljavljanja pravic) in ker je v postopku predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s
katerim se predlaga zamik začetka uporabe zakona za pravici do denarne socialne pomoči in
do varstvenega dodatka na 1. 1. 2012, je potreben tudi zamik začetka uporabe tega zakona
na 1. 1. 2012. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE ZAK. O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem
postopku.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je začel veljati 14. 8. 2010, uporabljati pa naj
bi se začel 1. 6. 2011, razen določb, ki se nanašajo na državo štipendijo, znižano plačilo vrtca,
subvencijo za malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence ter subvencijo prevoza
za dijake in študente, ki naj bi se začele uporabljati 1. 9. 2011.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Vlada RS predlaga zamik začetka uporabe
zakona na 1. 1. 2012, torej za tri oziroma šest mesecev, odvisno od posamezne pravice.
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Glavni razlog za spremembo začetka uporabe zakona je v zamiku pri dokončnem
oblikovanju modela vrednotenja nepremičnin, ki naj bi bil vzpostavljen novembra 2011 ter v
zamiku pri vzpostavitvi centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanj in
visokošolskega izobraževanja, kar vse vpliva na vzpostavitev informacijskega sistema za
podporo izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. (Vir: Vlada RS)

NEZDRUŽLJIVOST POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE?
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah Zakona o poslancih, ki bo s
spremembo 10. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05‐UPB2 in 109/08) uredil
nezdružljivost opravljanja funkcije poslanca s funkcijo župana oz. podžupana v lokalni
skupnosti. Predlog zakona je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev Državnega
zbora s prvopodpisanim Francijem Kekom.
Vlada podpira predlog novele, ki dokončno in striktno onemogoča hkratno opravljanje obeh
funkcij in ocenjuje, da je predlagan rok za začetek uporabe spremenjenega zakona primeren
(po opravljenih prvih volitvah v DZ RS).
Sprememba je utemeljena z ustavno določenim mandatom poslancev, v katerem zastopajo
interese vseh državljanov, vendar je zaradi opravljanja dvojne funkcije nekaterih poslancev
ta interes lahko ogrožen. Poleg tega so funkcije na državni in lokalni ravni po svojem
namenu in ciljih toliko različne, da jih ni mogoče opravljati hkrati. Poleg tega je nujna ločitev
državnega in lokalnega nivoja oblastnega urejanja tako po funkcionalni, organizacijski, kot
tudi po personalni plati. Treba je upoštevati več ustavnih načel in sicer načelo delitve oblasti,
kjer je poudarjena samostojnost zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, načelo
decentralizacije oblasti, na katerem temelji neodvisnost in samostojnost lokalne samouprave
in načelo predstavniške demokracije, ki poudarja vezanost predstavnikov ljudstva nosilcu
suverenih pravic, to je ljudstvu samemu. Vsem načelom je skupno to, da zahtevajo
vzpostavitev učinkovitega sistema zavor in ravnovesij med nosilci različnih funkcij oblasti.
Prepoved kombiniranja funkcij županov in podžupanov kot predstavnikov izvršilne veje
oblasti in poslancev kot predstavnikov zakonodajne veje oblasti izhaja ne nazadnje tudi iz že
sprejetih določil Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 85/04) s ciljem preprečiti nasprotje med širšim družbenim interesom in lokalnimi interesi.
(Vir: Vlada RS)

MNENJE K PREDLOGU ZINTPK
Vlada RS je sprejela mnenje vlade glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK‐B), ki ga je v Državni zbor RS vložila
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skupina poslancev, s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem.
Predlog zakona obsega predlog sprememb in dopolnitev, ki so nujno potrebne za dejansko
kakovostno izvajanje nadzora in preventive na področju preprečevanja korupcije in s tem
doseganja strateških ciljev na področju krepitve integritete in zmanjševanja korupcije v
Republiki Sloveniji. Predlagane spremembe in dopolnitve naj bi omogočile boljše izhodišče
za doseganje postavljenih strateških ciljev v boju proti korupciji ter posledično izboljšanje
pozicije Slovenije na področju preprečevanja korupcije v mednarodnem okolju.
Vlada Republike Slovenije predlaganim spremembam in dopolnitvam ZIntPK ne nasprotuje,
je pa predlagala, da predlagatelj v besedilu upošteva nekatere manjše spremembe
predlaganih določb, in sicer zaradi jasnosti besedila in ustrezne ureditve razmerij med
Komisijo za preprečevanje korupcije in drugimi državnimi organi. Prav tako pa je treba
upoštevati tudi spremembe, ki so posledica sprejete in uveljavljene novele ZIntPK‐A, ter
spremembe, ki so potrebne zaradi usklajenost med materialnimi in kazenskimi določbami
predloga zakona (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
JAVNI POZIV ‐ LIFE+ 2011
Namen: Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
‐ narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
‐
okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
‐ informiranje in obveščanje.
Višina sofinanciranja:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost ‐ delež finančne podpore Unije je največ 50
% upravičenih stroškov; pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz
direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje ‐ delež finančne podpore Unije je največ 50 %
upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje ‐ delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih
stroškov.
Za slovenske prijavitelje so predvidena sredstva v višini 5,4 mio EUR.
Rok za oddajo: do 18. julija 2011. Več info TUKAJ.

SREDSTVA ZA OŽJE KOPENSKO OBMOČJE
Ime razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011
Predmet javnega razpisa:

Javni razpis ureja sofinanciranje projektov, ki učinkovito
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prispevajo k splošnemu cilju programa, t.j. “Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti
programskega območja” in specifičnim ciljem programa: “zagotoviti trajnostno teritorialno
integracijo; povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe; izboljšati sisteme
komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili
obstoječe ovire; izboljšati učinkovitost in uspešnost programa”. Sofinancirani projekti
morajo prispevati k uresničevanju ciljev predvidenih v sledečih prednostnih nalogah
Operativnega programa:
- prednostna naloga 1: “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”;
- prednostna naloga 2: “Konkurenčnost in na znanju temelječa družba”;
- prednostna naloga 3: “Socialna integracija”.
Upravičenci:
- prednostna naloga 1: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, inštitucije, ki upravljajo zavarovana območja, podjetja in
njihove konzorcije, gospodarske zbornice, strokovna združenja;
- prednostna naloga 2: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije,
neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove
konzorcije, industrijske cone, gospodarske zbornice, strokovna združenja, ustanove za
strokovno usposabljanje;
- prednostna naloga 3: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove
za strokovno usposabljanje.
Upravičeni stroški:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Izdatki za delo zaposlenih,
Izdatki za delo zunanjih sodelavcev,
Izdatki za srečanja,
Izdatki za opremo,
Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin,
Izdatki za informiranje in obveščanje,
Pripravljalni izdatki,
Administrativni izdatki in ostali izdatki.

V okviru Operativnega programa so upravičeni do sofinanciranja projektni izdatki nastali v
obdobju med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2015. V okviru tega javnega razpisa so
upravičeni izdatki na ravni projekta, kot sledi:
a) pripravljalni izdatki nastali med 1. januarjem 2007 in dnem predložitve Prijavnice, v višini
največ do 5% skupnih upravičenih izdatkov, vendar ne več kot 20.000 EUR ter b) projektni
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izdatki, ki niso vključeni v kategorijo “pripravljalni izdatki”, nastali med 23. aprilom 2010 in
dnem zaključka izvajanja projektnih aktivnosti.
Višina sofinanciranja: Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz
ESRR v višini največ do 85% javnih sredstev, največ do 15% sredstev pa se zagotavlja iz
nacionalnih javnih virov.
Trajanje projektov: Projekt lahko traja največ 30 mesecev od dneva sklenitve Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja.
Rok za oddajo: 25. 05. 2011 do 16.00 ure, več info TUKAJ.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter ‐ Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
- 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) ‐ namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih
investicij, v kolikor so to samostojni projekti ‐ namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
- gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
- nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5
let) in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij ‐ strošek
investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest.
projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno
dovoljenje…).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let. Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09.
09. 2011, več info TUKAJ.

PAMETNA ENERGIJA 2011
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
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energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
‐ energetska učinkovitost (energetsko učinkoviti izdelki, industrijska odličnost na
področju energije);
‐ novi in obnovljivi viri energije (proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije,
uporaba obnovljivih virov energije za gretje in hlajenje, biogoriva);
‐ energija v prometu (energetska učinkovitost prometa, okolju prijazna in energetsko
učinkovita vozila);
‐ integrirane pobude
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštajn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 12. 05. 2011 do 17:00 TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125‐Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010.
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta ‐ stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški ‐ splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske
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dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko‐razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega

Od 18. april 2011 do 22 April 2011

15

TN št. 16

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00
ure. Več info TUKAJ.

PROGRAM KULTURA 2007‐2013
Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z
razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
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spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50‐60 % upravičenih
stroškov.
Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
TUKAJ.
-

NAČRT PORABE
Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO ‐ 1).
Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 6. 2011. Več info TUKAJ.

NAJAVE
-

-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007‐2013 (april 2011)
Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007‐2013 (maj 2011)
6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« (junij
2011)
Četrti razpis programa Srednja Evropa (junij 2011)
Četrti razpis programa Jugovzhodna Evropa (maj 2011)
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MEDNARODNE NOVICE SOS
OBISK KOSOVSKE DELEGACIJE V SLOVENIJI
Skupnost občin Slovenije je v času od 17. do 21. aprila na študijskem obisku v Sloveniji
gostila devetnajstčlansko kosovsko delegacijo, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za
okolje v Kosovu, vodje služb za gospodarske javne službe, občinske uslužbence občin Viti in
Hani I Elezit ter predstavnike projekta LOGOS, ki ga v Kosovu izvaja Intercooperation s
podporo Švicarske agencije za razvoj. Namen njihovega obiska je bil informiranje o dobrih
občinskih praksah na področju gospodarjenja z odpadki v Sloveniji, z namenom
implementacije v Kosovskih občinah, partnericah v projektu LOGOS.
V sklopu štiridnevnega obiska s je delegacija s Kosova
mudila v Ljubljani, kjer so se sestali s predstavnico
Ministrstva

za

okolje

in

prostor,

Katjo

Buda,

predstavnikom SVLR, Romanom Lavtarjem ter obiskali
Snago Ljubljana, kjer jim je delovanje, vizijo in projekte
gospodarske javne službe približal direktor, Janko
Kramžar.
Na

študijskem obisku so se v Celju srečali tudi z županom
Bojanom Šrotom in obiskali Regionalni center za
ravnanje z odpadki, kjer so lahko do potankosti

spoznali

način delovanja, financiranja GJS ter si ogledali proces
ločenega zbiranja odpadkov, kompostiranja ter ne
nazadnje tudi način pridobivanja toplotne energije v
Toplarni

Celje,

ki

predstavlja

zaključno

fazo

obdelovanja odpadkov.
Svojo pot je

kosovska

delegacija

nadaljevala

v Rogaški Slatini, kjer

jim je dobrodošlico izrekel župan občine, Branko Kidrič. Direktor OKP Rogaška Slatina,
Bojan Pirš, jih je podrobneje seznanil s celostnim delovanjem gospodarske javne službe in
načinom ločevanja odpadkov in
odlaganja,

urniki

učinki

ločenega

odvozov

njihovega

ter

rezultati

in

zbiranja

odpadkov. V

Sklopu OKP deluje tudi prvi

Center
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ponovne uporabe, ki je nastal v sodelovanju Okoljsko raziskovalnega zavoda Slovenske
Konjice in Tehnološkega centra za aplikativno ekologijo d.o.o. v Celju, delovanje katerega je
delegaciji predstavila direktorica ORZ, Janja Klinčar, in je pravi dokaz za dejstvo, da
odpadki niso le odpadki, pač pa tudi surovina, s katero lahko naredimo še veliko koristnega.
V Občini Miklavž na Dravskem polju je
delegate sprejel župan občine, Leo Kremžar,
ki je obiskovalcem posvetil veliko časa,
odgovarjal na številna vprašanja in jim
predstavil celoten koncept delovanja Zbirnega
centra ločenih odpadkov v Miklavžu, posebno
pozornost pa je v svoji predstavitvi posvetil
tudi

projektu

obveščanja,

rumene

predvsem

vreče,
pa

načinu

ozaveščanja

občanov, o pomembnosti doslednega ločenega zbiranja odpadkov, ki v njegovi občini deluje
odlično.
Ob povzetku njihovega študijskega obiska so izrazili veliko zadovoljstvo, saj so v Sloveniji
našli odgovore na težave, s katerimi se spopadajo v domačem okolju, raziskali pa so tudi
možnosti, kako videno implementirati v domačem okolju, da bi svojo mlado državo
popeljali na dobro in učinkovito pot, pot na kateri so omenjene slovenske občine. Skupnosti
občin Slovenije so se zahvalili za dobro organizacijo, predvsem pa vsem omenjenim
akterjem, ki so si vzeli zanje čas in jim omogočili, da v domovino odnesejo kar največ znanja.
V Skupnosti občin Slovenije se tej zahvali priključujemo, saj brez vseh sodelujočih in
vključenih v samo organizacijo obiska, ta uspeh ne bi bil mogoč. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
INFORMACIJE O ŽIVILIH NAJ NA EMBALAŽI NE BODO V DROBNEM
TISKU
Kakšne sestavine so v živilih? Vsebuje hrana, ki jo kupujemo v trgovinah, za zdravje
škodljive snovi, kot so različni alergeni in trans maščobe? Koliko je v njej sladkorja in soli?
Člani odbora Parlamenta za okolje menijo, da bi morali potrošniki imeti možnost odgovore
na ta vprašanja že v trenutku, ko se odločajo o nakupu. Zato mora biti embalaža živil
opremljena z enostavnimi in jasno vidnimi informacijami, poudarjajo poslanci. Predlagali so
določitev najmanjše dovoljeno pisave, kot tudi jasno označbo datuma, kdaj je bilo
nepredelano meso, ribe oz. perutnina prvič zamrznjena. (vir: EP)
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