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NOVIČKE SOS
NOVE ČLANICE SOS
Vloga in pomen povezovanja občin dobiva vedno večjo težo. Za izkazano zaupanje v delo in
poslanstvo Skupnosti občin Slovenije, se zahvaljujemo dvema novima občinama članicama.
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občina Šmarješke Toplice je samostojna lokalna skupnost od 1.1.2007
z odcepitvijo od Mestne občine Novo mesto. Občino s 3010
prebivalci na površini 34,2 km2, vodi županja Bernardka Krnc.
Občina je sestavljena iz 24 naselij. Šmarješke Toplice so vrelec
zdravja in sprostitve, saj se tu v zavetju okoliških gozdov nahaja
najsodobnejše slovensko termalno zdravilišče. Terme odlikuje bogato
naravno okolje, ki gostom in izletnikom nudi številne rekreacijske
možnosti v obliki kolesarskih in pohodnih poti. V bližini Šmarjeških Toplic se nahaja dolina
Radulje v Klevevžu, Bela Cerkev pa izstopa zaradi številnih arheoloških najdb iz železne
dobe.
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
Občino Središče ob Dravi, s 2307 prebivalci, vodi župan Jurij Borko.
Občina se razprostira na površini 31 km2 in je sestavljena iz 5
naselij (Središče ob Dravi, Godeninci, Šalovci, Grabe in Obrež).
Središče z bogato in burno zgodovino, ki sega v kameno dobo, je
vedno stremelo po samostojnosti. Že v srednjem veku so si izborili
lokalno avtonomijo, v kateri so uspešno funkcionirali več kot šeststo
petdeset let. Drugi časi, drugačni pogledi in politični zasuk je
avtonomijo prekinil skoraj za petdeset let. Leta 2006 pa je ponovno prišlo do dokončne
odločitve o samostojnosti središke občine.

PREDSEDNIK SOS O ZAMRZNJENIH CENAH KOMUNALNIH STORITEV
V novi številki revije EOL lahko preberete intervju s predsednikom SOS Leopoldom
Kremžarjem, ki med drugim pravi: »Če bo država še naprej zadrževala cene komunalnih
storitev, bo komunalna podjetja pripeljala do roba propada. Podjetja, ki jim država ne dovoli
zvišati cen svojih storitev, že imajo probleme v poslovanju, vrh tega pa sploh ne morejo
razmišljati o kakršnemkoli razvoju, v katerega vse manj vlagajo. Predsednik Skupnosti občin

Slovenije in župan občine na Dravskem polju Leopold Kremžar pravi, da naj bodo javna
podjetja v javni lasti in ni navdušen nad javno-zasebnim partnerstvom.« Članek je dostopen
tudi na tej spletni povezavi. (vir: EOL)

PRIDOBIVANJE LASTNIŠKIH IZJAV (ZINTPK)
ZintPK v 6. odstavku 14. člena določa obveznost razkrivanja podatkov o lastniških
strukturah. Zavezanci so dolžni pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eur brez
DDV pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se
glede na določbe zakona, ki urejajo gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s
ponudnikom. Izjavo so zavezanci dolžni pridobivati od uveljavitve novele zakona dalje, torej
od 04.06.2011.
Komisija je sicer na več mestih obvestila, da pripravlja sistemsko pojasnilo o protikorupcijski
klavzuli ter tudi neobvezen obrazec izjave o lastniški strukturi ponudnika, ki bo
ponudnikom lahko v pomoč, nikakor pa priprava obrazca ni pogoj za izpolnitev zakonske
obveznosti zavezancev. Ne glede na to, da komisija vzorcev obrazcev ni pripravila, ostaja
dolžnost zavezancev pridobivanja podatkov oziroma izjave o lastniški strukturi pred
sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eur brez ddv. Neizvajanje določb ZintPK lahko
komisija kot prekrškovni organ sankcionira. (jt)

OBLIKOVANJE CEN POMOČI NA DOMU
V petek, 21.10.2011 je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek o
predlogu sprememb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev na področju izvajanja pomoči na domu. Sestanka smo se udeležili predstavniki občin
ter izvajalci socialno varstvenih storitev in Socialne zbornice. Namen sprememb pravilnika je
uskladitev pravilnika o metodologiji s pravilnikom o standardih in normativih, prav tako pa
naj bi predlagane spremembe prinesle bolj transparentno in jasno opredelitev že obstoječe
ureditve Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Predstavniki občin smo ministrstvu predstavili pripombe z vidika občin, obenem pa
ministrstvo opozorili, da ne moremo pristati na kakršnekoli povečane obveznosti občin.
Po opozorilu Komisije za socialo in zdravstvo SOS bi se naj stroški občin povečali v okviru
vodenja in koordinacije (12. člen predloga pravilnika), čeprav je sekretar ministrstva Aleš
Kenda pojasnil, da so omenjeni stroški že sedaj posredno vključeni v ceno storitev, da pa se s
predlogom to jasneje določa.
Nekoliko dalje smo se zadržali pri osmem odstavku 12. člena predloga pravilnika, saj je po
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mnenju izvajalcev socialnih storitev 15% stroškov dela vseh neposrednih izvajalcev oskrbe
na domu potrebno korigirati. Predstavniki občin se s takojšnjim dvigom nismo strinjali ter
smo se dogovorili, da bomo v okviru Skupnosti občin Slovenije opravili analizo, v kateri
bomo izračunali, kaj bi dvig teh stroškov pomenil za občinske proračune. Sekretar Kenda je
predlagal, da se zaradi dviga cen življenjskih potrebščin in pa na podlagi dejstva, da je
maksimalna povrnitev navedenih stroškov vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na domu,
enaka že vse od leta 2oo1, le ta dvigne na 17%.
Predstavniki občin smo pripombe podali tudi v okviru 19. člena predloga pravilnika, ki
pravi, da v primeru, da uporabnik prejema storitev pomoči na domu v občini, v kateri ima
začasno prebivališče, jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča, občina
stalnega prebivališča pa je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša
subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika. V primeru, da je uporabnik
upravičen tudi do oprostitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 110/04, 124/04), naj bi občina stalnega prebivališča
zagotovila tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z določbo centra za
socialno delo. Po mnenju občin bi bilo smiselno omejiti financiranje v času začasnega bivanja
v drugi občini na obdobje enega leta. Kenda je izpostavil, da to ne bi bila pravična rešitev, da
pa ima občina možnost, v izogib morebitnim zlorabam, začeti postopek ugotavljanja stalnega
prebivališča v okviru upravne enote (postopek naj bi bil hiter, cca 1 mesec). (jt)

SOS PODPIRA SKLEP SVETA SAVINJSKE REGIJE
Sofinanciranje razvojnih projektov iz Evropskih strukturnih sredstev za razvoj regij se izvaja
na osnovi javnih pozivov Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko –
SVRL, za podajo predlogov projektov za sofinanciranje teh v določenem obdobju. Trenutno
so v izvedbi projekti 5. javnega poziva za obdobje 2010-2013 , v pripravi pa je tudi 6. javni
poziv za nabor projektov za 2012-2014. Omejitev je sofinanciranje projekta do 85% in
vrednost projekta najmanj 600.000,00€. Ker imajo občine po posameznih obdobjih ob
posameznih razpisih omejene kvote, prihaja ob večjih projektih do tega, da so projekti s
strani SVRL sofinancirani v zelo malem deležu, ostali, večji delež, pa morajo zagotoviti
občine iz lastnih virov. Tak način financiranja razvojnih projektov močno izčrpava občine, in
dogaja se, da občine ob tako velikem lastnem deležu teh ne bodo mogle zagotoviti. To
pomeni, da projekti ne bodo realizirani, Evropska razvojna sredstva za razvoj občin in regij
pa bodo ostala neporabljena.
Predlog rešitve, oziroma izboljšanja možnosti črpanja evropskih razvojnih sredstev ter
izvajanja razvojnih projektov občin je 18.10. 2011 sprejel svet Savinjske regije. Predlog ima
sledečo vsebino: V 6. Javni poziv za razvoj regij za sofinanciranje projektov se vključi tudi dikcija da
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se po tem razpisu (6. Javnem pozivu za razvoj regij) sofinancirajo tudi začeti projekti iz 5. javnega
poziva, torej projekti v teku, če skupna vrednost sofinanciranja projekta po 5. in 6. javnem pozivu
skupaj ne presega 85 % upravičenih stroškov projekta in je vrednost projekta večja od 2- kratne
minimalne zahtevane vrednosti projekta 5. oziroma 6. Javnega poziva (2x 600 000,00€).
S tem se povsem dosegajo zastavljeni cilji in namenskost porabe sredstev kot jih zahteva SVRL,
občinam pa se ob teh kriznih časih v državi in posledično tudi v občinah omogoči črpanje evropskih
sredstev in izvajanje projektov ter tudi manj zadolževanja kar postaja nujnost, za vzdržnost, naše
družbe v bodoče. Skupnost občin Slovenije je omenjeni predlog podprla in ga naslovila na
SVLR. (sp)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK SKLEPA O DOLOČITVI CENE OSNOVE VODNIH POVRAČIL
ZA RABO VODE, NAPLAVIN IN VODNIH ZEMLJIŠČ ZA LETO 2012
S strani MOP so nam sporočili, da je objavljen osnutek Sklepa o določitvi cene osnove vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012. Prosimo, da nam vaše
morebitne pripombe sporočite najkasneje do 09.11.2011, na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED HRUPOM
Tukaj lahko najdete predlog Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga povzroča
promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja
MOL za obdobje 2012-2017. Pripombe, stališča in predloge nam posredujte do 28.11.2011 na
sasa@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI MODELOV VREDNOTENJA
NEPREMIČNIN
V usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin.
Pripombe in stališča nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do
najkasneje petka, 4.11.2011. Besedilo predloga; priloga 2; priloga 3; priloga 4.

PREDLOG UKREPOV 1., 3. IN 4. OSI RAZVOJA PODEŽELJA
S strani MKGP smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o spremembah in
dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja. Predlog uredbe
Vljudno

vas

prosimo

za

vaša

stališča,

pripombe

in

predloge

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 3.11.2011 (SOS je poslala pobudo za podaljšanje roka) .
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LASTNOSTI NEPREMIČNIN V REGISTRU NEPREMIČNIN-PREDLOG
UREDBE
S strani MOP smo prejeli v medresorsko obravnavo predlog Uredbe o podatkih o lastnostih
nepremičnin v registru nepremičnin. Vljudno vas prosimo, da nam mnenje in stališča v
obliki pripomb posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do petka, 4.11.2011. Besedilo
predloga

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
•Obrazložitev
Pripombe, mnenja in predloge nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
do ponedeljka, 7.11.2011.

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.

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
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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.

POJASNILA MINISTRSTEV
ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ
Prejeli smo pojasnilo MJU glede odprave plačnega nesorazmerja ob novih zaposlitvah, do
katerega lahko dostopate na tem mestu.

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
MKGP je dalo pojasnila glede izvajanja določb Zakona o kmetijskih zemljiščih, v delu, ki se
nanašajo na odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Obvestilo v
zvezi z izvajanjem novele ZKZ-C upravnim enotam; odgovori na vprašanja; odškodninapojasnilo. Najpogostejša vprašanja in odgovori so objavljeni tudi na spletni strani MOP:
http://WWW.mkgp.gov.si/si/.

ZAVRNITEV ODPLAČANIH STORITEV V ZVEZI S PRIPRAVO NAČRTOV
INTEGRITETE
S strani Komisije za preprečevanje korupcije smo prejeli poziv za zavrnitev odplačanih
storitev v zvezi s pripravo načrtov integritete in ukrepov iz akcijskega načrta, ki ga lahko
pregledate tukaj.

DOSTOP DO IJZ SLEPIM IN SLABOVIDNIM
Po posredovanju pobude informacijski pooblaščenki in MJU glede oddaje mnenja v zvezi z
dostopom do informacij javnega značaja slepim in slabovidnim osebam, smo prejeli obgovor
s strani MJU, do katerega lahko dostopate tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
07.11. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO
Konstitutivna seja komisije za mladinsko politiko pri SOS bo potekala 07.11.2011, od 10.00
ure dalje v prostorih Mladinskega hotela Velenje, Efenkova 61a, Velenje.
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08.11. / POJASNJEVALNI SESTANEK Z MOP
Pojasnjevalni sestanek med SOS in Ministrstvom za okolje in prostor bo potekal 8.11.2011 ob
10.00. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS. O dogovorjenem na sestanku vas bomo
obvestili.

08.11. / 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.

09.11. / POSVET MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na posvet
Mladim prijazna občina, ki predstavlja glavno fazo posvetovanja o pripravljajočem se
certificiranju mladim prijaznih občin in priročnika o lokalnih mladinskih politikah.
Na posvet vabimo predstavnike vseh lokalnih skupnosti, ki se pri svojem delu dotikate
področja mladih. Posvet je namenjen tako političnim predstavnikom občin (županom,
podžupanom, občinskim oz. mestnim svetnikom) kot tudi občinskim upravnim delavcem, ki
del svojih obveznosti namenjate področju dela z mladimi. Na posvet posebej vabimo tudi
delovno skupino SOS za mladinsko politiko. Zaželena je udeležba po vsaj enega
predstavnika iz vsake občine. Vabilo
Posvet bo potekal v sredo, 9. novembra 2011, od 11. do 14. ure, v prostorih novega
mladinskega centra in hotela Ajdovščina (Mladinski center Hiša mladih, Cesta IV. prekomorske
61 A, Ajdovščina). Rok za prijavo udeležbe je 4.11.2011, kotizacije ni. Svojo udeležbo na
posvetu potrdite na tel. št. 040 475 677 (Rozana Mužica) ali na e-mail naslov
rozana.muzica@msa.si, najkasneje do petka, 4. 11. 2011.

10.11. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost

občin

Slovenije,

predstavnike

slovenskih

občin

vabi

na

delavnico

NOMOTEHNIKA - Pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter
njihovih sprememb in dopolnitev). Posvet bo v četrtek, 10.11.2011 v Ljubljani, v prostorih
Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, dvorana KRONOS. Ponovitev posvet bo v
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Mariboru. Vabilo, prijavnica

11.11. / SESTANEK Z ZDRUŽENJEM SAZAS
V petek 11.11.2011 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.

15.11. / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - ZAKONODAJNE NOVOSTI
Decembra 2011 začne veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v to pomembno
področje vnaša nekatere spremembe in novosti ter odpravlja pomanjkljivosti sedanje
zakonodaje, ki so se pokazale v praksi. Zakon se nanaša in vpliva tudi na občine, zato je
pomembno, da se predstavniki občin seznanite z njegovo novo vsebino in obveznostmi.
Vabimo vas na delovni posvet: Varnost in zdravje pri delu - Zakonodajne novosti.
Posvet bo v torek, 15.11.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska

cesta

154,

1000

-

dvorana

Kronos.

vabilo;

Za

prijavo

kontaktirate

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

15.11. / 2. SEJA KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO SOS
2. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo bo potekal v torek, 15. novembra 2011 ob
10. uri v prostorih Mestne občine Celje, na naslovu Trg celjskih knezov 9, Celje (sedež MO
CE). Sestanek bo posvečen predvsem zakonitemu delu občinskih, medobčinskih in mestnih
redarstev z vidika varovanja osebnih podatkov, ponovnemu pozivu za spremembo Zakona o
redarstvu ter novi prometni zakonodaji.

16.11. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost

občin

Slovenije,

predstavnike

slovenskih

občin

vabi

na

delavnico

NOMOTEHNIKA - Pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter
njihovih sprememb in dopolnitev). Posvet bo potekal v sredo, 16.11.2011 v Mariboru, v
prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, 2000 Maribor. Vabilo, prijavnica

22.11. / ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI
PERSPEKTIVI
Nepovratna evropska sredstva so ena izmed možnosti, ki nam jih ponuja Evropska Unija,
vendar, ali smo kot država dovolj učinkoviti? Ali smo pri črpanju evropskih sredstev bolj kot
ne omejeni in posledično neuspešni? Kje smo in kam si želimo priti? Kaj se pripravlja za
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novo finančno obdobje?
Temu je namenjena konferenca ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI
PERSPEKTIVI, ki jo v sodelovanju z Računskim sodiščem, Službo Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, organizira Skupnost občin Slovenije. Konferenca bo
potekala v torek, 22. 11. 2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani Centra Ivana
Hribarja, Ljubljanska cesta 12F v Trzinu. Vabilo in prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
08.11. / ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA OBČINSKI USLUŽBENCI
IN MLADI SKUPAJ NA DELU
Vabimo vas, da se udeležite zaključne konference projekta Občinski uslužbenci in mladi
skupaj na delu, ki bo v torek 8. novembra 2011 ob 10h v Mariboru. Prijavnica in program.
Zavod Mladinska mreža MaMa je v letu 2011, v sklopu Evropskega leta prostovoljstva,
pripravil projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu, ki ga izvaja skupaj s svojimi
članicami - mladinskimi centri. Projekt traja od 1.1. do 10.11.2011. V maju in juniju so se
občinski uslužbenci in mladi spoznali na uvodnem srečanju, kjer so se dogovorili kdaj in kje
bodo skupaj prostovoljno delali. Do jeseni je sledilo skupno delo pri aktivnostih mladinskega
centra, spoznavanje in izmenjava izkušenj ter pogledov. V septembru in oktobru pa se
občinski uslužbenci in mladi prostovoljci ponovno srečujejo, evalvirajo skupno delo ter
zastavijo bodoče sodelovanje med občino im mladimi. Projekt izvajamo v Celju, Kočevju,
Litiji, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenskih Konjicah, Šentjurju in Zagorju ob
Savi. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani organizacije MaMa in e- publikaciji.

18.11. / REFORMA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE
V imenu mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vas vabimo k
udeležbi na posvetu o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do 2020. Evropska komisija je
12. oktobra 2011 objavila predloge predpisov, ki določajo reformo Skupne kmetijske politike.
Na posvetu, ki bo potekal 18. 11. 2011 med 10.00 in 15.00 uro na Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola 10, Hoče, želijo predstaviti predlagano
vsebino sprememb, prve ocene njenih učinkov in predloge izhodišč Slovenije za pogajanja na
ravni EU. Vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov
SKP2020@gov.si, najkasneje do 8. novembra 2011.
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NOVICE DRUGIH
ŠTUDIJSKI OBISK FINSKE DELEGACIJE NA PODROČJU MLADINSKE
POLITIKE
V tednu med 28. 11. in 2. 12. 2011 prihaja na študijski obisk v Slovenijo skupina (5-6)
predstavnikov največjih finskih občin in direktorjev njihovih organov odgovornih za
področje mladine.
Namen študijskega obiska je seznanitev z mladinsko politiko in zakonodajo na področju
mladine v Sloveniji, mladinskim delom, zaposlovanjem, mladinskim delom s posluhom za
vprašanja spolov (gender sensitive youth work), strukturiranim dialogom in participacijo
mladih v družbi. Zanima jih predvsem delo lokalnih skupnosti v Sloveniji na omenjenih
področjih, dobre prakse in morebitne priložnosti in področja za sodelovanje s Finsko.
Občine in/ali izkušene mladinske organizacije, ki so pripravljene sprejeti predstavnike s
Finske, jim predstaviti svoje delo na katerem od omenjenih področij ter z njimi izmenjati
izkušnje, vabimo, da svoj interes za sprejem izrazijo po e-pošti na naslov info@mva.si
najkasneje do srede, 2. 11. 2011. Ob prijavi interesa prosim navedite, katero področje svojega
dela jim želite predstaviti ter kateri možni datumi v okviru zgornjega časovnega razpona
vam najbolj ustrezajo.

NAJVEČJI SONČNI MOST NA SVETU V LONDONU
Most Blackfriars nad reko Temzo v Londonu, po katerem poteka
železniška proga, bo v prihodnje poleg svoje prvotne funkcije
opravljal še funkcijo pridobivanja energije s pomočjo sonca. Na
njega so namreč že začeli nameščati več kot 4.400 solarnih plošč, ki
naj bi po izračunih proizvedle okoli 900 tisoč kilovatnih ur električne energije na leto. Tako
pridobljeno energijo bodo uporabili za pogon vlakov ter za razsvetljavo železniške postaje,
proge in signalne ureditve. Na ta način bodo letne emisije ogljikovega dioksida zmanjšali za
več kot 500 ton. Vodja projekta Derry Newman je povedal: »Fantastično je, da načrt danes
postaja realnost. Most Blackfriars ima odlično lego za izkoriščanje sonca. Za ljudi, ki bodo
videli, da sončna energija deluje, je to ključen korak k energetsko čistejši prihodnosti.« Vir:
Solarcentury

KOHEZIJSKE NOVICE
Tukaj lahko najdete oktobrsko številko Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise,
primere dobrih praks in druga obvestila.
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Z ODPADKI NAJ RAVNA DRŽAVA
Predsednik Računskega sodišča, dr. Igor Šoltes, je v intervjuju za revijo EOL med drugim
izrazil mnenje glede prenosa pristojnosti ravnanja z odpadki na državno raven. Intervju je v
celoti dostopen na tej povezavi. (vir: EOL)

156. REDNA SEJA VLADE, 27.10.2011
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUN. IN PAD. ODPADNE VODE
Vlada RS je sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
Uredba nadomešča Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Vzpostavljena je obveznost dokumentiranja in evidentiranja načrtovanih in izvedenih
ukrepov za zagotavljanje standardov opremljenosti, obveznost občin, da o standardih
opremljenosti poročajo ministrstvu in natančneje opredeljena vsebina evidenc izvajalcev
javne službe, ki so podlaga za predpisano poročanje o izvajanju javne službe. Poročilo
izvajalcev javne službe o izvajanju javne službe mora izvajalec javne službe poslati
ministrstvu za okolje in prostor v skladu z navodili, ki so objavljena v sklopu poročevalskih
navodil za javne službe oskrbe s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi odpadki na tem
spletnem naslovu. Predvidene so globe, če izvajalci javne službe predpisanih obveznosti v
zvezi z vodenjem evidenc in poročanja ministrstvu ne bodo izpolnjevali.
V uredbi je podrobneje opredeljena vsebina programa odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ki ga mora izvajalec javne službe pripraviti vsaka štiri leta.
Novost je tudi opredelitev načina ravnanja v primerih, če so podatki v predpisanih
programih, evidencah ali poročilih poslovna skrivnost v skladu s predpisom, ki ureja
gospodarske družbe. Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012. (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
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
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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
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.
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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.

DRUGI AKTUALNI RAZPISI
DRUGI RAZPISI
V tem dokumentu lahko najdete zanimive razpise kot so: 3. javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju živinoreje; 2.
javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na
področju sadjarstva in vinogradništva; Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014; do 50% sofinanciranje prenove javne
razsvetljave; DOLB 3 - sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015.
Med drugim prihaja: Ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
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in prilagodljivostjo kmetijstva – komasacije in agromelioracije (november/december 2011);
Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi (december 2011); Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje
dediščine podeželja (november/december 2011); razpis za sofinanciranje projektov razvoja estoritev in mobilnih aplikacij za zavode, društva, občine- predvidena objava: jeseni 2011.

MEDNARODNE NOVICE SOS
KONFERENCA PRI PROJEKTU MEDEEA
8. in 9. Novembra se bodo prvič srečale slovenske občine, ki s Skupnostjo občin Slovenije
sodelujejo pri projektu MEDEEA, z občinami iz regij drugih partnerjev. Na Kreti se bo tako
sestalo več kot 70 lokalnih skupnosti iz sedmih držav (Grčije, Cipra, Malte, Italije, Španije,
Portugalske in Slovenije), ki bodo izmenjale izkušnje s področja energetske učinkovitosti. V
sklopu konference se bodo prisotni seznanili s projektom MEDEEA, orodjem EEA®
(European Energy Award) in kako orodje pomaga izboljšati energetsko učinkovitost v
občini. Svoje izkušnje z orodjem EEA® bodo predstavile Italijanske občine, grške in španske
občine pa bodo predstavile svoje izkušnje z energetskim planiranjem. (MM)

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA ZA URBANISTIČNO PLANIRANJE
NALAS - IZZIVI UREDITVE NEFORMALNIH NASELIJ
Predstavniki delovne skupine za urbanistično planiranje pri NALAS (Mreža asociacij
lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope), katero gosti SOS, člani delovne skupine za
urbanistično planiranje, financerji GIZ in ORF ter upravljavci z znanjem, so se sestali
24.11.2011 na predstavitvi Priročnika za urbanistično planiranje v JV Evropi, s posebnim
ozirom na reševanju problematike neformalnih naselij na tem območju.
V organizaciji NALAS so prepoznali, da se je zaradi hitre rasti mest povečala potreba po
zemljiščih, storitvah, kreditih in življenjskih priložnostih. Lokalne oblasti težko ostanejo v
koraku s kompleksnostjo in obsegom teh potreb. Posledično so si ljudje morali pomagati
sami in sicer z različnimi vrstami neformalnih naselij, ki so se pojavila v vseh državah, kot
opažajo združenja vseh trinajstih lokalnih oblasti JV Evrope, ki so sodelovala pri študiji.
Tako je poudarek študije na najpogostejših oblikah neformalnih naselij, v okolici velikih
mest. Priročnik posredno obravnava tudi druga vprašanja, kot so vključevanje Romov ali
drugih skupin s posebnimi potrebami in sicer s predlogi za odstranjevanje ovir za trajnostni
razvoj mest, saj bo prav to koristilo vsem družbenim skupinam. Priročnik je osnovan na
komparativni analizi bistvene zakonodaje na področju urbanističnega načrtovanja, tako
evropske kot neevropske in bo kmalu dostopen tudi v slovenskem prevodu. (bh)
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SESTANEK DS ZA URBANISTIČNO PLANIRANJE PRI NALAS
Dne 25.11.2011 je potekal sestanek delovne skupine za urbanistično planiranje pri NALAS, v
kateri zastopa Skupnost občin Slovenije Izidor Jerala iz Mestne občine Novo Mesto.
Predstavniki trinajstih držav so na sestanku razpravljali o prihodnem delovanju delovne
skupine za urbanistično planiranje in možnih nadaljnjih projektih znotraj NALAS. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EU ZA BOLJŠE VARSTVO SREDOZEMSKEGA MORJA
Evropska komisija je s predlogom, da EU pristopi k protokolu Barcelonske konvencije o
varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi dejavnosti raziskovanja in
izkoriščanja na morju, storila pomemben korak v smeri boljšega varstva Sredozemskega
morja. Obseg teh dejavnosti v Sredozemskem morju se povečuje, zadevno območje pa je še
zlasti občutljivo zaradi svoje polzaprte lege in znatne potresne dejavnosti. Protokol o
dejavnostih na morju zahteva, da so pred izdajo dovoljenja za začetek dejavnosti izpolnjeni
številni pogoji. Zlasti se morajo pri gradnji ploščadi in vrtin upoštevati mednarodni
standardi ter praksa, upravljavci pa morajo dokazati tehnično usposobljenost in finančno
zmogljivost za izvajanje dejavnosti. Dovoljenje ne bo izdano, če je verjetno, da bi dejavnosti
povzročile znatne škodljive učinke na okolje. Pri umestitvi ploščadi in vrtin je treba
zagotoviti tudi, da ne pride do poškodovanja obstoječih cevovodov in kablov. Protokol
vsebuje tudi zahteve glede odgovornosti in nadomestil. Ratifikacija protokola s strani EU bo
spodbudila ratifikacijo drugih pogodbenic Barcelonske konvencije, s čimer se bo
Sredozemsko morje še bolj približalo doseganju dobrega okoljskega stanja, kar je poglavitni
cilj Okvirne direktive EU o morski strategiji. Okrepila bo tudi sodelovanje s sredozemskimi
partnericami.( Vir: Obvestila za javnost EU, jv).

EVROPSKI PRORAČUN 2012 BOLJ RAZVOJNO NARAVNAN
Evropski poslanci so v sredo sprejeli stališče do predloga proračuna za Unije za leto 2012, s
katerim se zavzemajo za rast, zaposlovanje in inovacije ter podporo razvoju in demokraciji v
sosednjih državah. Proračunska razdelka, kjer se predvideva največje povišanje sredstev za
plačila, sta raziskave in razvoj (za 10,35 odstotka), ter kohezijski in strukturni skladi (za 8,8
odstotka). Gre za politike, ki se izvajajo predvsem z dolgoročnimi investicijskimi projekti, ti
pa so zdaj, ko teče peto leto večletnega finančnega okvira, v polnem zagonu, zato je treba
izplačati načrtovane obveznosti. Zvišanje je predvideno tudi za razdelek območje svobode,
varnosti in pravice (dodatnih 6,84 odstotka), ker so potrebe za upravljanje s tokovi beguncev
in migrantov vse večje, v zvezi s tem pa je treba okrepiti tudi pomorski nadzor v
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Sredozemlju.
Precej poslancev je bilo kritičnih do Sveta zaradi nedoslednosti v stališču do predloga
proračuna Komisije. Predlagana sredstva za nove evropske finančne nadzorne organe in
agencijo Frontex, namreč ne zadostujejo za njihovo normalno delovanje, ki naj bi bilo sicer
prednostna naloga. Celotni članek si lahko preberete tukaj. (Vir: EP)

SOGLASJE O KLJUČNIH ELEMENTIH SVEŽNJA O AZILU
Evropski parlament je potrdil predlog Komisije o spremembi direktive o zahtevanih pogojih,
s katero se bodo povečale pravice, ki se priznajo beguncem in upravičencem do subsidiarne
zaščite v EU. Direktiva zagotavlja enotne pravice na področju zdravstvene oskrbe in dostopa
do trga dela. Komisija je oktobra 2009 predložila predlog prenovitve direktive o zahtevanih
pogojih glede statusa oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito (IP/09/1552). Pojasniti je želela
pomembne koncepte, kot so na primer „subjekti zaščite“, “notranja zaščita„ in „pripadnost
določeni družbeni skupini“, da bi se nacionalnim organom omogočila doslednejša uporaba
meril in hitrejše ugotavljanje, katere osebe potrebujejo zaščito. Predlagala je tudi uskladitev
pravic, ki se odobrijo beguncem in upravičencem do sekundarne zaščite, zlasti v zvezi s
trajanjem dovoljenj za prebivanje ter dostopom do socialnega varstva, zdravstvene oskrbe in
trga dela. S tem se bodo tudi zmanjšali stroški in upravna bremena v zvezi z upravljanjem
različnih statusov zaščite. S temi dodatnimi spremembami se bo še izboljšala kakovost
postopka odločanja na področju azila, zagotovilo se bo spoštovanje človekovih pravic in
izboljšala integracija upravičencev do zaščite v državah gostiteljicah. (Vir: Obvestila za
javnost EU, jv)

EVROPSKI PARLAMENT PODPIRA STROŽJO ZAKONODAJO ZOPER
SPOLNO ZLORABO OTROK
Evropski parlament je sprejel predlog direktive Komisije o boju proti spolni zlorabi in
spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. Direktiva, vključno s številnimi
spremembami, ki jih je Parlament sprejel ne vključuje le določb o pregonu storilcev, ampak
tudi določbe o preprečevanju kaznivih dejanj in zaščiti otroških žrtev. Kot preventivne
ukrepe določa pravico delodajalcev, da od zaposlenih zahtevajo podatke iz njihove kazenske
evidence, ter kampanje za ozaveščanje in usposabljanja strokovnjakov. Direktiva državam
članicam tudi nalaga obveznost, da odstranijo spletne strani z otroško pornografijo, ki
gostujejo na njihovem ozemlju, in da ukrepajo v zvezi z njihovo odstranitvijo, če na spletu
gostujejo v tujini. (Vir: Obvestila za javnost EU, jv).
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ODGOVORNEJŠA PODJETJA ZA POSPEŠENO EVROPSKO RAST
Odgovoren pristop k podjetništvu pomeni večjo in trajnejšo gospodarsko rast. Zato je
Evropska komisija predstavila sveženj ukrepov za podporo podjetništvu in odgovornemu
poslovanju. Pobuda za socialna podjetja bo nastajajočemu sektorju pomagala izpolniti
neizkoriščene možnosti. Dopolnjuje jo nova ambiciozna strategija za družbeno odgovornost
podjetij za ustvarjanje višje stopnje zaupanja potrošnikov in večji prispevek gospodarskih
družb k družbeni blaginji. Obe pobudi utrjujeta prizadevanja Komisije, da se skupaj z
zasebnim sektorjem posveča reševanju družbenih in okoljskih problemov, kar je posebej
pomembno v času omejitev javnih proračunskih sredstev. Socialna podjetja so podjetja, ki
imajo pozitiven družbeni vpliv in v okviru svojih podjetniških ciljev skušajo prispevati k
družbenim ciljem in ne samo povečati dobička. Socialna ekonomija trenutno predstavlja 10 %
vseh evropskih podjetij ter zagotavlja plačana delovna mesta več kot 11 milijonom
zaposlenih. Pobuda za socialna podjetja vsebuje številne ukrepe za njihov nadaljnji razvoj.
Predlaga načine za boljši dostop socialnih podjetij do sredstev (vključno s sredstvi EU iz
strukturnih skladov in prihodnjega finančnega instrumenta, ki bo zagotavljal sredstva za
socialne investicije in finančne posrednike z instrumenti na področju lastniških deležev,
dolgov in

delitve tveganja), ukrepe za izboljšanje njihove opaznosti in poenostavljeno

regulativno okolje (vključno s prihodnjim predlogom za statut evropskih fundacij,
prihajajočo revizijo predpisov o javnih naročilih in ukrepih državne pomoči za socialne in
lokalne storitve). (Vir: Obvestila za javnost EU, jv)

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE OCEJEVALO USPEŠNOST
PROGRAMA „MLEKO ZA ŠOLE“
Cilj programov Evropske unije „mleko za šole“ in razdeljevanje sadja v šolah je spodbuditi
otroke k zdravemu prehranjevanju z dnevnim uživanjem mlečnih izdelkov, sadja in
zelenjave ter prispevati k izboljšanju trga za te izdelke. Evropska unija za oba programa
letno namenja 180 milijonov EUR proračunskih sredstev. Evropsko računsko sodišče (ERS) je
pri tej reviziji smotrnosti poslovanja ocenilo uspešnost obeh programov, in sicer ali
subvencije EU neposredno vplivajo na uživanje teh izdelkov med upravičenci in ali je
verjetno, da bosta programa dosegla svoje vzgojne cilje in vplivala na prihodnje
prehranjevalne navade. Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da: je program mleko za šole
večinoma neuspešen in le malo učinkovit, saj nanj močno vplivajo „mrtve izgube“, kar
pomeni, da bi bili subvencionirani proizvodi v večini primerov vključeni v obroke v šolskih
menzah ali bi jih upravičenci kupovali tudi brez subvencije. Ta učinek je še večji, ker ni
mehanizma za ciljno usmerjanje pomoči na prednostne potrebe. Ugotovili so še, da se pri
zasnovi in izvajanju programa vzgojni cilji premalo upoštevajo. Čeprav je še prezgodaj za
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sklep o uspešnosti sistema razdeljevanja sadja v šolah, ima ta sistem zaradi svoje zasnove
boljše možnosti, da doseže svoje cilje. O nekaterih rešitvah, uporabljenih pri sistemu
razdeljevanja sadja v šolah, bi bilo mogoče razmisliti kot o možnih načinih za izboljšanje
uspešnosti programa „mleko za šole“. Evropsko računsko sodišče izreka vrsto priporočil,
zlasti za program „mleko za šole“. Za njegovo nadaljevanje bodo potrebne temeljite reforme
za odpravo ugotovljenih slabosti. (Vir: Obvestila za javnost EU, jv).

31. OKTOBRA BO NA ZEMLJI ŽIVELO 7 MILJARD LJUDI
Leta 1987, natančneje 11. julija, je svetovno prebivalstvo štelo 5 milijard ljudi. Organizacija
Združeni narodi (ZN) je dve leti pozneje razglasila 11. julij za svetovni dan prebivalstva – z
namenom, da bi vsako leto opozarjala na pomembna vprašanja, povezana s prebivalstvom.
Svetovno prebivalstvo se vsak dan poveča za približno 214.000 oseb, vsako uro pa za skoraj
9.000 (približno toliko prebivalcev ima na primer občina Dravograd).Rast svetovnega
prebivalstva se sicer nekoliko upočasnjuje, vendar bo še prihodnjih nekaj desetletij hitra, saj
je trenutno več kot polovica prebivalcev (3,7 milijarde) v starosti, ko imajo lahko otroke. Rast
števila prebivalstva je po svetu zelo neenakomerna: 97 % vsega povečanja prebivalstva se
zgodi v manj razvitih državah, v katerih so velike razlike med revnimi in bogatimi v katerih
je zagotavljanje vode, hrane in zavetja pa je vsakodnevni boj. Večina bolj razvitih držav se
hkrati spopada z zmanjševanjem rodnosti, z upadom števila prebivalcev in s staranjem
prebivalstva. Mnoge države se s spremembami zaradi staranja prebivalstva že spopadajo ali
se nanje vsaj pripravljajo – podaljševanje pričakovanega trajanja življenja ponekod že pomeni
tudi podaljševanje aktivne dobe. V nekaterih državah v razvoju, v katerih trenutno še ne
moremo govoriti o velikem deležu starejših, pa se prebivalstvo stara veliko hitreje kot v
razvitem svetu, zato bo tudi do sprememb v družbi prišlo zelo hitro, a morda na to ne bodo
vsi pripravljeni. Zemlja bo po predvidevanjih ZN dom 8 milijardam ljudi leta 2025. Do takrat
se bo povprečno vsako uro rodilo nekaj čez 8.000 otrok več, kot bo prebivalcev umrlo.
Slovenija bo imela leta 2025 po Eurostatovih projekcijah EUROPOP2010 približno 2.154.000
prebivalcev. (Vir: Obvestila Statističnega Urada RS, jv)

EVROPSKA UNIJA IN KITAJSKA SE PRIPRAVLJATA NA POGLOBITEV
SODELOVANJA
Evropska unija in Kitajska se pripravljata na poglobitev sodelovanja na področju
izobraževanja, kulture, mladih, raziskav in večjezičnosti. Razviti želita t.i. dialog za
povezovanje ljudi ("people-to-people dialogue), ki bo izboljšal razumevanje in vzajemno
zaupanje s spodbujanjem izmenjav med tema strateškima partnericama; dialog za
povezovanje ljudi bo uradno razglašen še pred koncem leta 2011. Evropska komisarka za
izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je trenutno na obisku v
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Pekingu, kjer bo na pogovorih s kitajskimi organi oblikovan novi okvir sodelovanja na tem
področju. Dialog za povezovanje ljudi na visoki ravni med EU in Kitajsko bo tretji steber v
odnosih med partnericama ter bo temeljil na dveh že obstoječih sporazumih o sodelovanju:
gospodarskem in trgovinskem dialogu na visoki ravni ("prvi steber") in strateškem dialogu
na visoki ravni ("drugi steber"). Ta dialog bo imel enak uradni status kot ostali sporazumi ter
prilagodljivo strukturo z nizkimi finančnimi vložki. Prvi uradni sestanek v okviru dialoga za
povezovanje ljudi bo leta 2012. Med načrtovanimi cilji dialoga so na primer vzpostavitev
skupnega sveta EU in Kitajske za visokošolsko izobraževanje ter skupne sheme štipendij, da
bi spodbudili študente in profesorje v EU in na Kitajskem k izkoriščanju priložnosti za
študijske izmenjave med tema območjema. Več kot 2000 kitajskih študentov je preko
programa Erasmus Mundus opravilo del študija v EU, medtem ko je na Kitajskem študiralo
okrog 200 evropskih študentov. Partnerici bosta razvili tudi skupno strategijo in skupni
program za leto medkulturnega dialoga med EU in Kitajsko 2012. Sodelovanje EU in Kitajske
na področju izobraževanja, kulture, mladih, raziskav in večjezičnosti se je v zadnjem
desetletju močno okrepilo. V okviru tega sodelovanja bo med drugim od 26. oktobra do
konca novembra 2011 v treh kitajskih mestih (Pekingu, Čengduju in Šenzenu) potekal
festival evropskega filma, na katerem bo prikazanih 26 filmov iz 24 držav članic EU; med
njimi bo tudi slovenski film Piran – Pirano. Na dvostranskem obisku na Kitajskem se 24. in
25. oktobra mudi tudi podpredsednica evropske komisije in visoka predstavnica Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton, ki se bo srečala z več predstavniki
kitajskega političnega vrha.(Vir EK, bh)
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