MISEL TEDNA
Večina ljudi bi uspela v majhnih stvareh, če jih ne bi ovirale velike ambicije.
H. W. Longfellow
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NOVIČKE SOS
4. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V sredo, dne 14.12.2011 je v Podčetrtku potekala 4. Seja Predsedstva SOS. Tokrat so župani
razpravljali o problematiki izdaje okoljevarstvenih dovoljenj odlagališčem ter težavah pri
prevzemanju odpadne embalaže s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo ter črpanju
evropskih sredstev v finančni perspektivi 2007-2013. Na temo problematike odpadkov so se
županom pridružili predstavniki MOP, ARSO ter Zbornice komunalnega gospodarstva
(ZKG). Predstavniki MOP in ARSO so potrdili, da se pojavljajo težave pri podeljevanju
okoljevarstvenih dovoljenj za obstoječa odlagališča, ki jih zahtevajo EU pravila. Poleg tega je
predstavnik ZKG pojasnil, da se lahko zgodi velik problem pri odlaganju smeti, če več kot
polovica odlagališč ne bo imela dovoljenj, kar je v tem trenutku skoraj gotovo. Pri
prevzemanju embalaže smo v zadnjem času bili priča praksi, da družbe za ravnanje z
odpadno embalažo niso hotele prevzemati oziroma odvažati zbrane embalaže od
komunalnih podjetij, saj naj bi po njihovem mnenju izpolnili kvote. Stanje na terenu je
postalo neznosno saj komunalna podjetja niso imela več prostora za skladiščenje embalaže,
zato je ZKG urgirala na ministrstvo in uspela doseči skupni sestanek na katerem so se
dogovorili za začasno rešitev problematike. Stanje se tako na terenu izboljšuje, vsekakor pa
bo potrebno v prihodnosti sistemsko rešiti omenjeno področje.
V nadaljevanju seje so predstavniki SVLR na kratko predstavili kje se nahajamo pri črpanju
EU sredstev oziroma kakšen »izplen« se kaže v finančni perspektivi 2007-13, kje so se
pojavljale najpogostejše napake pri črpanju, kako izboljšati in podobno. Župani so poudarili,
da bi is želeli malo več fleksibilnosti organa, pripravljenosti uradnikov na operativnem
nivojem itd.
Za konec sta predsednik in generalna sekretarka vsem skupaj zaželela lepe praznike in
uspešno leto 2012.(SP)

VARNOST IGRAL
15. decembra je Ministrstvo za gospodarstvo sklicalo sestanek glede varnosti igral na javnih
površinah. Prisotni smo bili SOS, ZOS, TIRS, ZIRS, MG, MOP, SVLR, Občina Dravograd, MO
Maribor in MO Kranj. Da bi zagotovili večjo varnost igral na celotnem območju RS, ne glede
na pristojnosti posameznih organov, so na MG že poskušali pritegniti pozornost za ustrezno
ureditev igrišč tudi s strani občin. Odzivi so bili različni, po besedah predstavnice MG, so bili
v nekaterih občinah neodzivni. SVLR je pojasnil, da imajo občine zadostno pravno podlago

za ustrezno ureditev tega področja in ukrepanje v primeru neustreznega izvajanja predpisov.
Občina mora na podlagi 14. člena ZVO poskrbeti za obvezno gospodarsko javno službo, ki v
okviru varstva okolja določa tudi urejanje in čiščenje javnih površin. Nadzor nad
izpolnjevanjem zahtev naj bi izvajali občinski inšpektorati. Občine se morajo zavedati, da so
odgovorne za javne površine, za igrala na javnih površinah, zato morajo le-ta biti varna.
Sklenili smo, da se problematika predstavi na sejah predsedstva SOS in ZOS, ter da se
organizira seminar za pristojne v občinah. (SK)

VARNOST IGRAL – KORISTNE POVEZAVE
Na SOS smo zbrali nekaj povezav do gradiv in spletnih objav, ki so lahko občinam v pomoč
pri urejanju zadev v zvezi z varnostjo, urejanjem in vzdrževanjem igral na javnih površinah.
Varno otroško igrišče - Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč, izdalo ga je
Ministrstvo za gospodarstvo, objavljen je v PDF obliki.
Letak za ozaveščanje staršev – izdalo ga je MG, objavljen v PDF obliki
Projekt »Varna igrala na otroškem igrišču« - Ministrstvo za gospodarstvo
Biotehniška fakulteta ima na tej povezavi zbranih več dokumentov, od pomena
zunanjih igral, certifikatov, splošnih zahtev in standardov,…
Primer iz občinske prakse: Pravilnik o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na
javnih površinah v Mestni občini Maribor
Igrišča na javnih površinah – prispevek Slavka Rudolfa iz Biotehniške fakultete (sk)

ZAKONODAJNE NOVICE
OSNUTEK NACIONALNEGA STANOVANJSKEG A PROGRAMA
Na spletni strani MOP je objavljen Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za
obdobje 2012-2021 z analizo stanovanjskega programa za to obdobje. Vaše pripombe in
predloge

lahko

posredujete

do

četrtka,

22.

decembra

2011

na

e-naslov

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTE V
PRENEHANJE MANDATA IN OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo objavilo mnenje v zvezi s prenehanjem
mandata in ocenjevanjem javnih uslužbencev, ki ga lahko najdete tudi na tem mestu.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
27.1. / REZERVIRAJTE SI TERMIN ZA VELESLALOM SOS
Za petek, 27. januarja 2011 napovedujemo do sedaj najboljše
druženje v zimsko-športnem vzdušju na 10. jubilejnem
Veleslalomu SOS. Vabimo vas, da si termine vpišete v
koledarjih!

163. REDNA SEJA VLADE, 15.12.2011
UREDBA O ODPADKIH
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o odpadkih (v nadaljevanju: Uredba). Z Uredbo
se v slovenski pravni red prenaša glavni del Direktive 2008/98/ES o odpadkih. Nekatere
določbe navedene direktive so v slovenski pravni red že prenesene z Zakonom o varstvu
okolja (zlasti tudi določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca), manjši del določb
direktive, ki se nanašajo na ravnanje z biološkimi odpadki in odpadnimi olji pa je prenesen z
Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom ter Uredbo o odstranjevanju odpadnih olj.
Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih
vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe
naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov. Uredba uvaja nov
pristop glede ravnanja z odpadki, ki je osredotočen na preprečevanje nastajanja odpadkov.
Ena od novosti je tako program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki se pripravi kot
operativni program. Poleg tega programa je določena tudi priprava programa ravnanja z
odpadki, ki je v skladu z zakonom eno od obveznih okoljskih izhodišč, na podlagi katerih se
pripravljajo in celovito presojajo plani, programi, načrti in drugi akti na celi vrsti razvojnih
področij.
Uredba uvaja 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni
vrstni red pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi:
a) preprečevanje nastajanja odpadkov;
b) priprava za ponovno uporabo;
c) recikliranje;
d) druga predelava, npr. energetska predelava, in
e) odstranjevanje.
Predlog uredbe ne uvaja novih obveznosti za povzročitelje odpadkov. Z namenom
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administrativnega razbremenjevanja predvsem mali podjetij je uvedena novost, in sicer da
evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vodijo samo tisti povzročitelji odpadkov,
ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, pri katerih zaradi dejavnosti
nastajajo nevarni odpadki ali več kot 10 ton vseh odpadkov. Do začetka leta 2013 bo
vzpostavljen tudi informacijski sistem o ravnanju z odpadki, za elektronsko podporo pri
spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri predpisanem letnem poročanju oseb ,
ki ravnajo z odpadki. Njegova vzpostavitev bo uporabnikom olajšala administrativna
opravila, povezana z oddajanjem in prevzemanjem odpadkov v obdelavo in letnim
poročanjem o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih. Podatke iz informacijskega sistema
pa bosta uporabljala Ministrstvo za okolje in prostor za namene poročanja Evropski Komisiji
v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih in Statistični Urad RS za poročanje Evropskemu
statističnemu uradu (Eurostat) v skladu z Uredbo (ES) 2150/2002 o statistiki odpadkov. (Vir:
Vlada RS)

ODOBRITEV OBČINI LENDAVA ZA SODELOVANJE V EVROPSKEM
ZDRUŽENJU
Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero se Občini Lendava odobri sodelovanje
v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje »PANNON EGTC« s sedežem v
Republiki Madžarski.
V okviru ureditve čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v državah
članicah EU, država članica na podlagi vloge občini ali regiji z odločbo odobri sodelovanje v
Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje. Gre za samostojno pravno osebo, ki s
ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike EU
združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU in izvaja skupne
aktivnosti. V upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da Ob čina Lendava izpolnjuje vse z
uredbama predpisane pogoje, zato ji Vlada RS z odločbo odobri sodelovanje v EZTS
»PANNON EGTC« s sedežem v Republiki Madžarski. Odločba vlade ne prejudicira
programskih in finančnih odločitev glede Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS). (Vir:
Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI IN PRIHAJAJOČI RAZPISI
Še vedno aktualne razpise kot so 30-40 % nepovratnih sredstev za sofinanciranje vgradnje
kotlovskih naprav za lesno biomaso (KNLB 3), daljinsko ogrevanje na lesno biomaso - DOLB
3, do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave ali prihajajoče razpise kot so ukrep 123 –
dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe,
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samostojne podjetnike, zadruge in zavode, razpis za sofinanciranje projektov razvoja estoritev in mobilnih aplikacij za zavode, društva, občine…lahko najdete v razpisni
dokumentaciji.

NOVICE DRUGIH
LOKALNE SKUPNOSTI E VROPE V OBLIKI PODATKOVNIH KARTIC
Že šesto leto zapored, sta Dexia Crédit in Svet evropskih občin in regij (CEMR), skupaj
objavili na podatkih osnovan portret lokalnih in regionalnih oblasti Evrope v obliki
podatkovnih kartic, ki vključujejo vrsto kazalnikov in primerjajo organizacije in finance
subnacionalnih organov. Publikacija je dosegljiva v angleškem jeziku tukaj.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SREČANJE SOS IN EVRO PSKE KULTURNE MREŽE
V torek, 20.12.2011 se bo generalna sekretarka SOS sestala s predsednikom Evropske
kulturne mreže Les Rencontres, združenje evropskih mestih in regij za kulturo. Njihovo
združenje organizira vsako leto tematska srečanja v eni od Evropskih prestolnic kulture. V
letu 2012 bi želeli v aprilu organizirati konferenco v partnerstvu z Mestno občino Maribor in
Javnim zavodom Maribor 2012. Predlagana tema konference je »Kultura v stiku s socialnimi
mejami: vir novih ustvarjalnih paradigem ". Na sestanku se bodo prisotni dogovorili o
možnostih za sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije v smislu prisostvovanja na konferenci
ter podpori pri promociji konference. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
POVEČANJE UPORABE OS VETLJAVE S SVETLEČIMI DIODAMI V
EVROPI
Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo in začela javno posvetovanje o prihodnosti
osvetljave s svetlečimi diodami. Osvetljava s svetlečimi diodami je med energijsko
najučinkovitejšimi in vsestranskimi oblikami osvetljave, ki v primerjavi z drugimi
tehnologijami osvetljave prihrani do 70 % energije in denarja. Hitrejša uvedba svetlečih diod
bo zagotovila uspeh evropske industrije osvetljave in do leta 2020 omogočila zmanjšanje
porabe energije za osvetljavo za 20 %. Osvetljava s svetlečimi diodami se na trgu sooča s
številnimi izzivi, in sicer visokimi nabavnimi cenami, ker gre v primerjavi z alternativami za
bolj izpopolnjeno tehnologijo, nepoznavanje med potencialnimi uporabniki in pomanjkanje
skupnih standardov. Posvetovanje bo potekalo do 29. Februarja 2012, da se zberejo povratne
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informacije o idejah Komisije. Koristne povezave: Zelena knjiga in javno posvetovanje. (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)

AKCIJSKI NAČRT ZA EKOLOŠKE INOVACIJE
Ekološke inovacije so bistvenega pomena za izvajanje strategije Evropa 2020 za pametno,
trajnostno in vključujočo rast. Namen novega akcijskega načrta za ekološke inovacije EcoInnovation Action Plan (EcoAP) je povečati število inovacij, ki omogočajo boljše odzivanje na
okoljske pritiske, in te inovacije približati trgu. Ker imajo okolju prijazne tehnologije ugoden
vpliv na podjetja in prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, so ekološke inovacije
bistvenega pomena za gospodarsko konkurenčnost Evrope. Akcijski načrt bo z usmerjenimi
ukrepi povečal število ekoloških inovacij v vseh gospodarskih sektorjih. Za oblikovanje
krepkejšega in stabilnejšega povpraševanja po ekoloških inovacijah bodo sprejeti ukrepi na
področjih ureditvenih pobud, zasebnih in javnih naročil, ter standardov, za izboljšanje
pripravljenosti vlaganja in priložnosti mreženja pa bo zagotovljena podpora za mala in
srednja podjetja (MSP). Dodatne informacije:Eco-innovation Action Plan (EcoAP) . (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)

ČASOVNI NAČRT ZA ENERGETIKO DO LETA 2050
Da bi do leta 2050 dosegli zastavljeni cilj zmanjšanja emisij za več kot 80 %, bi morali emisije
ogljika pri energetski proizvodnji v Evropi bolj ali manj odpraviti. Kako doseči ta cilj, ne da
bi s tem posegali v dobavo energije in konkurenčnost, je vprašanje, na katerega odgovarja
Časovni načrt za energetiko do leta 2050, ki ga bo Evropska komisija predstavila danes. Ta
dokument na osnovi analize različnih scenarijev opisuje učinke energetskega sistema brez
emisij ogljika in okvir politike, ki je potreben za navedeni sistem. Načrt državam članicam
omogoča, da sprejmejo ustrezne ukrepe na področju energetike in ustvarijo stabilno
poslovno okolje za zasebne naložbe, zlasti do leta 2030. Namen načrta je do leta 2050 doseči
cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij ogljika, hkrati pa izboljšati evropsko konkurenčnost in
zanesljivost dobave energije. Države članice že načrtujejo bodočo energetsko politiko na
nacionalni ravni, vendar je treba združiti sile in uskladiti njihova prizadevanja znotraj
širšega okvira. Načrtu bodo v prihajajočih letih sledile še druge politične pobude na
posameznih področjih energetske politike in prihodnje leto bodo predloženi predlogi v zvezi
z notranjim trgom, obnovljivimi viri energije in varnostjo jedrske energije. Časovni načrt za
energetiko do leta 2050: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm. (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)
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NOV PROGRAM „EVROPA ZA DRŽAVLJANE“
Evropska komisija je sprejela predlog novega programa „Evropa za državljane“, katerega cilj
je, da se povečata ozaveščenost državljanov in njihovo razumevanje Evropske unij e.
Program, ki bo trajal od leta 2014 do leta 2020 in ima proračun v vrednosti 229 milijonov
evrov, bo podpiral dejavnosti za povečanje ozaveščenosti državljanov in njihovega
razumevanja EU, njenih vrednot in zgodovine, kot sta spomin na preteklost Evrope ter
pobratenje mest. Prav tako bo pripomogel, da bodo ljudje bolj sodelovali v državljanskih in
demokratičnih dejavnostih z razpravami in pogovori o področjih, ki so povezana z EU.
Sedanji program „Evropa za državljane“ (2007–2013) že zagotavlja pravni okvir za podporo
številnim dejavnostim in organizacijam, ki spodbujajo evropsko državljanstvo. V okviru
pomoči državljanom, da bi postali bolj ozaveščeni glede različnih vidikov evropskega
državljanstva, bo novi program „Evropa za državljane“ podprl možganske truste, skupine
državljanov in druge organizacije civilne družbe. Poleg tega bo pripomogel k boljšemu
razumevanju EU, njene zgodovine in vrednot, ter večjemu poznavanju učinka politik EU na
njihovo vsakdanje življenje. V delu programa, namenjenem spominu na preteklost,
državljani sodelujejo pri razmisleku o zgodovini evropske integracije, njeni identiteti in
njenih ciljih. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)

POZIV JAVNOSTI K SODELOVANJU PRI UKREPIH ZA ODSTRANITEV
OVIR ZA INVALIDE
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o svojih prihodnjih načrtih glede odstranitev
ovir za evropske invalide. Posvetovanje bo Komisiji pomagalo pri pripravi predlogov za
Evropski akt o dostopnosti, načrtovan za jesen 2012. Pobuda naj bi invalidom zagotovila
enak dostop do fizičnega okolja, prevoza ter informacijskih in komunikacijskih storitev, kot
ga imajo drugi ljudje. Koristilo bo tudi osebam z omejeno mobilnostjo, na primer starejšim. S
posvetovanjem, ki je celoti dostopno, želijo zbrati mnenja podjetij, invalidov in širše javnosti,
odprto pa je do 29. februarja 2012. Komisija je v preteklem letu sprejela celovito strategijo za
ustvarjanje Evrope brez ovir za invalide do leta 2020 (IP/10/1505). V načrtu je opisano, kako
lahko EU in nacionalne vlade pomagajo invalidom uživati svoje pravice. Eden od ključnih
vsebovanih ukrepov je bila pobuda o dostopnosti. Cilj je uporaba standardizacije ali javnih
naročil, da bi postali vse blago in storitve dostopni invalidom, hkrati pa spodbujanje trga EU
za medicinsko-tehnične pripomočke. Na podlagi izkušenj iz Združenih držav domnevamo,
da se bo ta trg v prihodnjih letih znatno povečal. Javno posvetovanje o vprašanjih
dostopnosti http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
(Vir: Obvestila za javnost EU, JV).
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SOOČANJE Z IZZIVOM ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
Med letoma 2007 in 2013 se bo v celotni EU za infrastrukturo za zbiranje ali čiščenje
odpadnih voda v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode porabilo okoli 14
milijard evrov. Njen namen je zagotoviti, da človeški in industrijski odpadki ne vplivajo
negativno na zdravje ljudi in okolje. V zadnjem poročilu o izvajanju direktive za obdobje
2007–2008 je navedeno, da delo dobro napreduje, vendar bi bilo treba stopnjo skladnosti
glede zbiranja in čiščenja še izboljšati. V njem je bilo ugotovljeno, da najstarejše države
članice EU (EU 15) vzdržujejo dobre standarde čiščenja odpadnih voda in so izboljšale
čiščenje občutljivih voda, medtem ko so nove države članice (EU 12) na splošno izboljšale
kanalizacijo in čiščenje. Glavne ugotovitve poročila so: območje, opredeljeno kot občutljivo
(ki je že evtrofično ali zanj obstaja tveganje, da tako postane) in ki zahteva strožje čiščenje, se
je od objave zadnjega poročila povečalo z 68 % na 73 %. To bi lahko deloma pomenilo
povečanje evtrofičnih voda, pa tudi, da države članice bolje priznavajo in ščitijo občutljive
vode; čiščenje odpadnih voda je na visoki ravni v velikih mestih, pri čemer se za 77 % takih
odpadnih voda uporabljajo naprave za nadaljnjo obdelavo. Vendar nekatera mesta še vedno
nimajo ustreznega čiščenja odpadnih voda, med drugim tudi štiri iz držav EU 15:
Barreiro/Moita in Matosinhos na Portugalskem, Fréjus v Franciji in Trst v Italiji. Komisija bo
državam članicam pomagala pri financiranju projektov s Kohezijskim skladom; pomembno
vlogo pri financiranju pa imajo tudi druge inštitucije EU, kot je Evropska investicijska banka
(EIB). Komisija bo glede izvajanja, kadar bo mogoče, proaktivno sodelovala z državami
članicami, vendar bo nadaljevala tudi s sodnimi postopki proti državam, v katerih izvajanje
šepa, še zlasti v primerih resnih pomanjkljivosti ali zamud pri izvajanju. Dodatne
informacije: 6. poročilo Komisije o izvajanju Direktive o komunalni odpadni vodi (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV).

NOVI PROGRAM LIFE
Komisija predlaga, da se LIFE, novemu programu za ukrepe na področju okolja in podnebja,
v obdobju 2014–2020 dodeli 3,2 milijarde EUR. Predlagani novi program bo temeljil na
uspešnem obstoječem programu LIFE+, a bo preoblikovan tako, da bo imel večji učinek, bo
enostavnejši in bolj prilagodljiv, imel pa bo tudi znatno večji proračun. Novi vidiki
prihodnjega programa LIFE vključujejo:
-

oblikovanje novega podprograma za podnebne ukrepe;
jasnejšo opredelitev prednostnih nalog z večletnimi delovnimi programi, sprejetimi s
posvetovanjem z državami članicami;

-

nove možnosti za izvajanje programov v večjem obsegu prek „integriranih
projektov“, ki lahko pripomorejo k zbiranju drugih sredstev EU, nacionalnih in
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zasebnih sredstev za okoljske in podnebne cilje.
Program LIFE je del predloga Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2014 –2020, v
katerem so določeni proračunski okvir in glavne usmeritve za strategijo Evropa 2020.
Komisija se je odločila, da bo okoljske in podnebne ukrepe obravnavala kot bistveni del vseh
glavnih instrumentov in intervencij, poleg pristopa njihove vključitve v prevladujočo
usmeritev pa predlaga nadaljevanje programa LIFE, ki ga zdaj ureja uredba o programu
LIFE+. Z združitvijo vključitve v prevladujočo usmeritev in posebnega instrumenta naj bi
povečali usklajenost in dodano vrednost posredovanja EU. Za dodatne informacije si
oglejte:Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za okolje in
podnebne ukrepe (LIFE) (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)

NOVA EVROPSKA ENCIKL OPEDIJA O NACIONALNIH SISTEMIH
IZOBRAŽEVANJA
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je objavila
evropsko enciklopedijo o nacionalnih sistemih izobraževanja Eurypedia. Eurypedia je
spletno orodje za lažje razumevanje sistemov izobraževanja v Evropi in obveščanje o
nedavnih reformah. Vsebuje več kot 5.000 člankov ter vključuje 39 šolskih in univerzitetnih
sistemov v 33 državah, ki sodelujejo v programu EU Vseživljenjsko učenje (poleg 27 članic
EU v programu sodelujejo še Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija).
Članke neposredno predlagajo in objavljajo nacionalne enote Eurydice v sodelovanju z
ministrstvi, pristojnimi za izobraževanje, in/ali nacionalnimi strokovnjaki.
Celotna vsebina Eurypedie je na voljo v angleškem jeziku in v nekaterih primerih tudi v
jeziku posamezne države, na katero se nanaša vsebina. Podatki, zajeti na Eurypedii, so
pregledno razporejeni po tematikah in državah ter se lahko uporabljajo za preučevanje
posameznih vidikov določenega izobraževalnega sistema ali za primerjavo tematik med
državami.

Eurypedia

je

na

voljo

na

spletni

strani:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurypedia.
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