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NOVIČKE SOS
SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
Skupnost občin Slovenije je v letu 2009 za občine izvedla Skupno javno naročilo za dobavo
električne energije s pričetkom veljavnosti od začetka leta 2010 do konca leta 2012.
Pred kratkim so občine prejele povabilo Agencije za javno naročanje za pristop k skupnemu
javnemu naročilu dobave električne energije. Skupnost občin Slovenije bo zaradi
zadovoljstva občin, ki so pristopile k prvemu javnemu naročilu, v letu 2012 ponovno izvedla
skupno javno naročilo za dobavo električne energije. Dejansko se bo razpis izvedel tako, da
ne bo prekinitve, torej s pričetkom dobave s 01.01.2013. Posledično vsem zadovoljnim
udeleženkam prvega javnega naročila priporočamo pristop k izvedbi novega javnega
naročila, ki ga bo izvedla SOS, s čemer se boste izognile nepotrebnim predčasnim
odpovedim pogodb in stroškov z dobavitelji. Za več informacij se lahko obnete na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si. (SP)

ZAKONITA IN PRAVILNA IZVEDBA SEJE OBČINSKEGA SVETA
V sredo, 12.10.2011 je v okviru Skupnosti občin Slovenije potekal delovni posvet Zakonita in
pravilna izvedba seje občinskega sveta, na katerem je predavala Neža Vodušek, sekretarka
na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Delovni posvet je bil
izjemno koristen in prijeten, obravnavali pa smo organe in njihovo sodelovanje, organizacijo
dela občinskega sveta in vodenje sej občinskega sveta ali sej delovnega telesa. Posveta se je
udeležilo kar nekaj županov, ki so s svojimi izkušnjami in razpravo pripomogli k še
zanimivejšemu in konstruktivnemu predavanju. (jt)

SOS NA DNEVIH PRAVNIKOV V PORTOROŽU
V dnevih od 13. do 15.10.2011 potekajo v Portorožu sedaj že tradicionalni dnevi pravnikov. V
okviru letošnjega dogodka sodeluje na dnevih pravnikov tudi predstavnik Skupnosti občin
Slovenije. V okviru 9. sekcije: Stvarno pravo − posebnosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z
javno lastnino ima svoj prispevek tudi Siniša Plavšić iz sekretariata SOS. V okviru Skupnosti
je koordinator Komisije za prostor in gospodarske javne službe, sam pa bo v Portorožu
predstavil Metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OKOLJSKO POROČILO ZA OP RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
S strani pristojnega ministrstva smo prejeli Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo
vplivov na okolje za Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja:
•Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Operativni program
ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
Programa na varovana območja
•Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja
•Obrazlozitev
Pripombe, mnenja in predloge nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
do ponedeljka, 7.11.2011.

AKCIJSKI NAČRT ZA REŠEVANJE PROBLEMOV POVEZANIH S SIVO
VRANO
Tukaj lahko najdete predlog Akcijskega načrta za reševanje problemov povezanih s sivo
vrano v Sloveniji. Vljudno prosimo, da nam pripombe in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 18.10.2011.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila Predlog novele Zakona o
kmetijskih zemljiščih. Namen slednje je odprava odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč. Pripombe, predloge in stališča nam posredujte čim-prej na
info@skupnostobcin.si.

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2011
V vladnem postopku je Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letu 2011.V kolikor imate k predlogu kake pripombe ali predloge, nam
jih čim prej posredujte na miha@skupnostobcin.si.
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PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, trenutno v obravnavi na Vladi. Prosimo
vas, da vaše pripombe in mnenja na predlog uredbe pošljete čim prej na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
17.10. / SESTANEK V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZUPJS IN PREVZEMOM
KADRA
Sestanek v zvezi z izvajanjem ZUPJS in prevzemom kadra z občin na CSD bo potekal v
ponedeljek, 17.10.2011, ob 12.00 uri. Sestanka se bodo udeležili predstavnice in predstavniki
Skupnosti občin Slovenije. Seveda vas bomo po sestanku o dogovorjenem obvestili.

19.10. / STRATEGIJE PREHODA SLOVENIJE V NIZKOOGLJIČNO
DRUŽBO DO LETA 2050
Posvet, ki ga organiziramo skupaj s Službo Vlade RS za podnebne spremembe o Osnutku
Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, bo potekal v sredo,
19.10.2011 v Avstrija Trend hotelu v Ljubljani z začetkom ob 10.00 uri.
Strategija se nanaša na delo in prihodnost občin na številnih področjih, med drugim: urejanje
prostora, upravljanje javnih stavb, komunalna energetika, promet in javni prevoz, lokalna
samooskrba in verige dodane vrednosti, zato še posebej vabimo županje in župane ter
njihove svetovalke in svetovalce z omenjenih področij. Udeležba je brezplačna. Vabilo in
prijavnica

19.10. / DRUGI KROG SESTANKOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN
V skladu z dogovorom, sprejetim 9. 9. 2011 na prvem skupnem delovnem usklajevalnem
sestanku, so bili 15. 9. 2011 opravljeni sestanki s pristojnimi ministrstvi za znižanje stroškov
občin pri izvajanju zakonov in podzakonskih predpisov, katerih stroški se upoštevajo pri
izračunu povprečnine. Z namenom, da se ocenijo odgovori in se dogovori o nadaljevanju
aktivnosti, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vabi na drugi
delovni usklajevalni sestanek, ki bo v sredo, 19. 10. 2011, ob 11.00 uri, v sejni sobi Ministrstva
za finance, v Ljubljani, Beethovnova 11 visoko pritličje. Sestanka se bodo udeležili
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predstavniki SOS.

20.10. / PRVI SESTANEK KOMISIJE ZA PRAVNA IN ZAKONODAJNA
VPRAŠANJA
Prvi Sestanek komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri Skupnosti občin Slovenije bo
potekal v četrtek, 20. oktobra 2011, ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg
1. Sestanek bo posvečen predvsem problematiki izvajanja oz. uporabe določil zakona o
informacijah javnega značaja ter pripravi nabora problemskih zadev občin z namenom
zmanjševanja obveznosti občin.

20.10. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
Konstitutivna seja komisije za gospodarske javne službe SOS bo potekala v četrtek,
20.10.2011, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Urada za komunalo, promet in prostor MO
Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor (2. nadstropje). Seja bo posvečena predvsem izdelavi
stališč do Predloga Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.

20.10. / MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENSKIH OBČIN II
Zavod Movit - informacijska točka programa Evropa za državljane organizira okroglo mizo z
naslovom "Mednarodno sodelovanje slovenskih občin II", ki bo potekala v četrtek, 20.
oktobra 2011, s pričetkom ob 11:00 v informacijskem središču Centra Evrope (Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana). Okrogle mize se bodoudeležili Saša Kek – Skupnost občin Slovenije, Mojca
Ževart – Mestna občina Velenje, Metka Resnik – občina Krško. Namen okrogle mize je
predstaviti mednarodno sodelovanje slovenskih občin z lokalnimi skupnostmi iz drugih
držav (s poudarkom na sporazumih o pobratenju), poiskati prednosti in izzive
mednarodnega sodelovanja ter predstaviti primere že izvedenih projektov. Na okroglo mizo
so vabljeni predstavniki občin, organizacij civilne družbe ter drugi zainteresirani.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov info@ezd.si najksneje do četrtka,
13. oktobra 2011.

28.10. / SESTANEK Z ZDRUŽENJEM SAZAS
V petek 28.10. 2011 ob 13.30 bo na sedežu Združenja SAZAS potekal sestanek med
predstavniki občin in SAZAS, z namenom preveritve sodelovanja in učinkov ter realizacijo
sporazuma. Hkrati bi se dogovorili tudi o podaljšanju sodelovanja.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
21.10. / IZZIVI JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V JUGOVZHODNI
SLOVENIJI
Sistem javnega potniškega prometa kliče po izboljšavah, k temu pa lahko veliko pripomore
vzpostavitev dialoga med ključnimi akterji in posledično skupno iskanje rešitev. Zato Focus,
društvo za sonaraven razvoj, organizira okroglo mizo z naslovom Izzivi javnega potniškega
prometa v jugovzhodni Sloveniji , ki bo potekala v petek, 21.10.2011 ob 10. uri v prostorih
Mestne občine Novo mesto (Rotovž, Glavni trg 7, Novo mesto).

NOVICE DRUGIH
NAJBOLJŠA TEMATSKA POT 2011
V okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga vsako leto organizira Turistična
zveza Slovenije, se je v letošnjem letu pojavila novost – tekmovanje za najboljšo tematsko
pot. Za naziv najboljše tematske poti za leto 2011 se bosta potegovali tudi dve konjiški, in
sicer Zmajčkova gozdna učna pot in Vodna učna pot Prežigal. Obisk komisije, ki bo opravila
pregled obeh poti pričakujemo v četrtek, 13. 10. 2011 s pričetkom ob 13. uri pred OŠ Pod
goro. Trem najlepše urejenim tematskim potem na državni ravni tekmovanj Turistična zveza
Slovenije podeli priznanja na svečani zaključni prireditvi Moja dežela – lepa in gostoljubna,
ki bo letos 8. decembra v sklopu prireditve Dnevi Slovenskega Turizma 2011.

154. REDNA SEJA VLADE RS, 13.10.2011
STALIŠČE VLADE K ZELENI KNJIGI O PROMOCIJI KMETIJSKIH
PROIZVODOV
Vlada RS je sprejela stališče k Zeleni knjigi o promociji kmetijskih proizvodov in
informiranju o njih: strategija z veliko evropsko dodano vrednostjo za promocijo evropskih
specialitet. Slovenija pozdravlja Zeleno knjigo in s tem široko razpravo, ki jo je opravila
Evropska komisija na to temo.
Promocija kmetijskih proizvodov se je izkazala za uspešno in učinkovito orodje
prepoznavanja kakovosti evropskih proizvodov. Posebej pomembno je vzpodbujanje lokalne
pridelave in vzpostavitev kratkih verig od pridelave do potrošnika. S tem se prispeva k
razvoju podeželskih območij, zmanjšuje vpliv na okolje, omogoča lažje preživetje majhnim
kmetijam, omogoča močnejši socialni stik med kupci in kmeti ter ohranja tradicionalni način
življenja na podeželju. Za zagotovitev trajnostne oskrbe na podeželju je pomembno doseči
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večjo prepoznavnost kakovostnih kmetijskih proizvodov. Predlog je, da se strategija razvija v
smeri povezovanja promocijskih strategij tako za lokalne in regionalne trge kot tudi za sam
notranji trg EU. Geografske označbe lokalnih proizvodov imajo velik pomen, zato se
Slovenija zavzema za širšo promocijo teh označb. (Vir: Vlada RS)

PRENOS DIREKTIVE O ODPADKIH V PRAVNI RED REPUBLIKE
SLOVENIJE
Vlada RS je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo
mnenje Evropske Komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2008/98/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi
nekaterih direktiv v pravni red Republike Slovenije. Republika Slovenija je 30. 6. 2011 prosila
za trimesečno podaljšanje roka za odgovor na obrazloženo mnenje, da bi lahko v tem času
izpeljala predpisan postopek sprejema akta za prenos Direktive 2008/98/ES v pravni red
Republike Slovenije. Trenutno je osnutek Uredbe v fazi medresorskega usklajevanja. Po
uskladitvi prejetih pripomb pa bo predlog Uredbe, najkasneje do konca meseca oktobra 2011,
predložen Vladi Republike Slovenije v sprejem. Takoj po sprejemu Uredbe bo izveden
postopek notifikacije. (Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA UREDBO O UPRAVNIH ZVEZAH
Vlada RS je na seji sprejela Uredbo o upravnih zvezah. Uredba ureja organizacijo in
delovanje upravnih zvez kot posebej organiziran sistem zvez, ki jih za vodenje obrambe
države organizira Ministrstvo za obrambo. Upravne zveze povezujejo državne organe,
gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega pomena
za obrambo, omogočajo sodelovanje s pristojnimi organi mednarodnih organizacij v sistemu
kolektivne obrambe in varnosti skladno s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi države,
sodelovanje med državnimi organi in Slovensko vojsko ter obveščanje organov lokalnih
samoupravnih skupnosti. (Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA UREDBO O NEPOSREDNIH PLAČILIH V
KMETIJSTVU
Vlada RS je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu.
Uredba določa upravičence, pogoje in višino sredstev za predplačila neposrednih plačil v
kmetijstvu za leto 2011, in sicer za plačilne pravice z dodatki, dodatno plačilo za mleko za
gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva, pomoč za stročnice ter podporo za
pridelavo lupinarjev. Predplačila se izplačajo kmetijskim gospodarstvom, ki so v 2011
utrpela škodo po neurju, in sicer v višini 50% odobrenih plačil. Po predhodnih ocenah bo za
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predplačila potreben 1,5 milijona evrov, od tega je delež EU 80 odstotkov. Predplačila bo
izvedla Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od 16. oktobra dalje. Od 1.
decembra pa bo agencija pričela z izplačevanjem preostanka plačil za leto 2011. (Vir: Vlada
RS)

VLADA SPREJELA ODLOČBO O ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA
POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vlada RS je izdala odločbo o zavrnitvi zahteve prosilca za posredovanje fotokopije depeše
številka Z-VZG070349 z dne 18. 6. 2007. Ministrstvo za zunanje zadeve je dne 5. 9. 2011
prejelo zahtevo novinarja tednika Mladina Boruta Mekine za posredovanje informacij
javnega značaja. Prosilec zahteva posredovanje fotokopije depeše številka Z-VZG070349 z
dne 18. 6. 2007. V primeru, da je depeša označena z oznako tajnosti, želi prosilec dostop do
dokumenta na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja. Prosilec hkrati navaja, naj se mu omogoči delni dostop, saj ga zanima izključno
avtentičnost dveh stavkov. V zahtevi je navedeno tudi, naj MZZ upošteva 21. člen Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja, ki govori o postopku umika stopnje tajnosti v
primerih, ko gre za prevladujoči javni interes. (Vir: Vlada RS)

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM DRŽAVE
Vlada RS je sprejela Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem
države za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011. V dopolnitev načrta
za letošnje leto je vnesen radarski sistem dolgega dosega ROUTEMAN AR 51, ki je po
ocenjeni vrednosti sodnega cenilca, gospodarske družbe Samps, d.o.o., vreden 2.921.000
EUR. Radarski sistem ima v upravljanju Ministrstvo za promet. Kupljen je bil leta 1994 za
potrebe kontrole zračnega prometa Republike Slovenije. Postaviti so ga nameravali na
območju Menine planine, a ga zaradi nasprotovanja okoliškega prebivalstva in civilnih
iniciativ nikoli niso postavili; še vedno je skladiščen v prostorih Slovenske vojske v
Kidričevem. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
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
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dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
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.
KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE
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.
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.

ENERGETSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011-2013 (UJR1) v okviru "Operativnega programa razvoja
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okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete trajnostna
raba energije, prednostne usmeritve učinkovita raba električne energije" je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za
obdobje 2011-2013.

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000
EUR za leto 2013
Upravičenci: občine.
Upravičeni nameni so:

zamenjava (zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk,
zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav, rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne
pomožne opreme (drogovi, konzole),

uvedba (vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za
učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne
razsvetljave,

upravljanje (izdelava investicijske in projektne dokumentacije, opravljanje
strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in
obveščanja javnosti.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer
za:

nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,

nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,

rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove
nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole),

nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oz. samodejno izvajanje
redukcij obratovanja razsvetljave,

stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po
izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije.
Višina sofinanciranja: Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije.
Rok za oddajo: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu. Več info TUKAJ.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SLOVENSKA DELEGACIJA V BRUSLJU OBISKALA TUDI EPK
Člani slovenske delegacije v Odboru regij, so se v času od 10. do 12. oktobra udeležili
plenarnega zasedanja Odbora regij v Bruslju. V času plenarnega zasedanja so potekali dnevi
odprtih vrat (Open Days) v sklopu katerih se je predstavila tudi MO Maribor s partnerskimi
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mesti. Članici in člani slovenske delegacije so se tako pridružili evropskim poslancem,
komisarju Potočniku, veleposlanikom in ostalim gostom na sprejemu, ki je bil organiziran v
sklopu predstavitve EPK v prostorih stalnega predstavništva v Bruslju.
Na plenarnem zasedanju je bila največja pozornost namenjena koheziji in kohezijskim
sredstvom. Tako sta na plenarnem zasedanju spregovorila komisar za regionalno politiko
Johannes Hahn, ter predsednica odbora za regionalni razvoj Danuta Hübner. Predstavniki
lokalnih in regionalnih oblasti so tako imeli priložnost izpostaviti svoje poglede na
zakonodajni sveženj ter na kohezijska sredstva v obdobju 2014-2020. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
NOVI ŠIRITVENI SVEŽENJ EU
Evropska komisija je objavila širitveni sveženj 2011 v katerem predlaga, da se začnejo
pristopna pogajanja s Črno Goro in da se Srbiji podeli status kandidatke za članstvo v EU.
Sveženj zajema vrsto letnih poročil Komisije o napredku na poti k pristopu k Evropski uniji,
ki so ga v preteklem letu dosegle države Zahodnega Balkana, Turčija in Islandija. Več
informacij lahko najdete na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. (Vir:
EK)

EK PREDSTAVILA AGENDO ZA SPREMEMBE
Evropska komisija je predstavila “agendo za spremembe“ razvojne politike EU in novo
politiko na področju proračunske podpore EU. Komisija v objavljenih sporočilih predlaga, da
bi morala biti poraba sredstev EU v prihodnje osredotočena na področja, ki so bistvenega
pomena za dolgoročno in vključujočo rast, ter na države, ki zunanjo podporo najbolj
potrebujejo in v katerih je učinek pomoči lahko največji. Med temi področji so tako zlasti
spoštovanje človekovih pravic in demokracija, enakost spolov, vloga civilne družbe in boj
proti korupciji; socialna zaščita, zdravstvo in izobraževanje; podpora ugodnemu
poslovnemu okolju in tesnejšemu regionalnemu povezovanju ter trajnostno kmetijstvo in
čista energija. EU bo proučila tudi inovativne načine financiranja razvoja, kot je kombinacija
nepovratnih sredstev in posojil. Komisija predlaga pristop EU, ki bi zagotovil večjo
uspešnost in učinkovitost proračunske podpore pri doseganju rezultatov na področju
razvoja, in sicer s krepitvijo pogodbenih partnerstev z državami v razvoju. Komisija bo
spomladi 2012 zunanje ministre EU pozvala k odobritvi danes predstavljenega pristopa EU k
proračunski podpori. (Vir: EK)
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KOMISIJA KREPI UČINEK POMOČI
EU bo na novo opredelila svoje dodeljevanje pomoči državam v razvoju, da bi zagotovila
največji možni učinek na zmanjšanje revščine. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je
predstavil „agendo za spremembe“ razvojne politike EU in novo politiko na področju
proračunske podpore EU. V obeh sporočilih je opisan bolj strateški pristop EU k
zmanjševanju revščine, ki vključuje tudi bolj usmerjeno dodeljevanje finančnih sredstev.
Poraba sredstev EU bi morala biti v prihodnje usmerjena na področja, ki so bistvenega
pomena za dolgoročno in vključujočo rast, ter na države, ki zunanjo podporo najbolj
potrebujejo in v katerih je učinek pomoči lahko največji. (vir: Europa rapid)

NOVO PARTNERSTVO MED EVROPO IN NJENIMI KMETI
Evropska komisija je predlagala osnutek reforme skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje
po letu 2013. Namen tega osnutka je okrepiti konkurenčnost, vzdržnost in stalnost kmetijstva
na vseh ozemljih, da bi vsem državljanom Unije zagotovili zdravo in kakovostno hrano,
ohranili okolje in razvili podeželska območja. Reformirana skupna kmetijska politika bo
omogočila spodbujanje inovativnosti, okrepitev tako gospodarske kot tudi ekološke
konkurenčnosti kmetijskega sektorja, boj proti podnebnim spremembam ter podpiranje
zaposlovanja in rasti. Tako bo dala odločilni prispevek k strategiji Evropa 2020. (vir: Europa
rapid)

IZBIRNO SKUPNO EVROPSKO PRODAJNO PRAVO ZA POVEČANJE
TRGOVINE IN IZBIRE ZA POTROŠNIKE
Kljub uspehu enotnega trga EU ovire še naprej otežujejo čezmejno trgovanje. Veliko jih
izhaja iz razlik v prodajnem pravu 27 držav članic. Prodaja čez mejo je zato zlasti za mala
podjetja zapletena in draga. Vrednost trgovanja med državami članicami, opuščenega zaradi
ovir v zvezi s pogodbenim pravom, znaša vsako leto najmanj 26 milijard evrov. Obenem je
500 milijonov potrošnikov v Evropi prikrajšanih za večjo izbiro in nižje cene, saj je obseg
čezmejne trgovine manjši, kar prizadene zlasti manjše nacionalne trge.
Evropska komisija je zato predlagala izbirno skupno evropsko prodajno pravo, ki bo
prispevalo k odstranitvi teh ovir ter potrošnikom zagotovilo večjo izbiro in višjo raven
varstva. Trgovanje bo olajšano z enotnim nizom določb za čezmejne pogodbe v vseh 27
državah članicah EU. Ko bodo trgovci ponujali svoje proizvode na podlagi skupnega
evropskega prodajnega prava, bodo potrošniki s samo enim klikom z miško lahko izbrali
uporabniku prijazno evropsko pogodbo z visoko ravnjo varstva. Predlog Komisije morajo
zdaj potrditi države članice EU in Evropski parlament, ki je svojo večinsko podporo že
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signaliziral na letošnjem glasovanju (IP/11/683). (vir: Europa rapid)
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