ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM KUZMA, POLJČANE,
HRASTNIK, DRAVOGRAD, ŠKOCJAN in DIVAČA.
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Sekretariat SOS

NAPOVEDNIK
03.07

TOR

8. Seja predsedstva SOS

KAZALO

PREPREČEVANJU OMEJEVANJA

NOVIČKE SOS.............................................................. 2

KONKURENCE ....................................................... 9

4. SESTANEK DS ZA ČRPANJE EU SREDSTEV 2

AKCIJSKI NAČRT ZA POVEČANJE

SOS ZA ENERGETSKE PROJEKTE OBČIN ......... 2

KONKURENČNOSTI GOZDNO-LESNE VERIGE

8. SEJA NO OP ZA RAZVOJ RIBIŠTVA ............... 2

V SLOVENIJI DO 2020 ............................................ 9

SOS PODPIRA PROJEKT SIMBIOZA ................... 3

ODGOVOR SLOVENIJE NA URADNI OPOMIN

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS ........................... 4

KOMISIJE ................................................................ 10

03.07. / 8. SEJA PREDSEDSTVA ............................. 4

AKTUALNI RAZPISI ................................................ 10

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ....................... 4

EVROPA ZA DRŽAVLJANE- UKREP 1.1 ......... 10

PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNEM

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - UKREP 1.2 ........ 10

GEODETSKEM REFERENČNEM SISTEMU ....... 4

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI ............ 11

PREDLOG UREDBE O RRP IN PRAVILNIK O

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA

RRA ........................................................................... 4

OBČINE................................................................... 11

PREGLEDNIK SOS ...................................................... 4

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE

PRENOVLJEN PREGLEDNIK SOS ....................... 4

RAZSVETLJAVE .................................................... 11

POJASNILA MINISTRSTEV ....................................... 4

UGODNA POSOJILA ZA OBČINE .................... 11

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI ......................... 4

FINANČNI INSTRUMENT ZA CIVILNO

UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU

ZAŠČITO ................................................................ 12

PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ............................... 5

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA

20. REDNA SEJA VLADE RS, 27.6.2012 .................... 5

GOSPODARSTVO ................................................. 12

ZGO ZA IZVEDBE GRADBENE INVESTICIJE ... 5

MEDNARODNE NOVICE SOS ............................... 12

POENOSTAVITEV POSTOPKOV ZA ZAGON

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA

GOSPODARSTVA ................................................... 5

FISKALNO DECENTRALIZACIJO IN

UMEŠČANJE PROSTORSKIH UREDITEV .......... 6

UPRAVLJALCEV Z ZNANJEM .......................... 12

SPREMEMBA ZAKONA O KMETIJSTVU ........... 7

DRUGE MEDNARODNE NOVICE ........................ 13

SPREMEMBE ZAKONA O VODAH .................... 7

CIPER PREVZAME PREDSEDOVANJE EU ...... 13

SPREMEMBE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA 7

NIČ VEČ ODERUŠKIH CEN ZA DOSTOPANJE

PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU

DO INTERNETA .................................................. 13

SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA ..... 8

EKO LOGOTIP EU OBVEZEN V CELOTI ......... 13

VLADA DOLOČILA PREDLOG ZAKONA O

SPOPADANJE Z DAVČNIMI GOLJUFIJAMI IN

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

UTAJAMI ................................................................ 14

O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA ............ 9

TEHNOLOGIJE USTVARJAJO PRILOŽNOSTI

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN

ZA NOVA DELOVNA MESTA ........................... 14

DOPOLNITVAH ZAKONA O

22.6.2012 – 29.6.2012

TN št. 25

NOVIČKE SOS
4. SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
13. junija se je v prostorih občine Jesenice sesala Delovna skupina za črpanje EU sredstev. Na sestanku
so prisotne članice in člani usklajevali aktivnosti delovne skupine in Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo pri pripravi operativnih programih za obdobje 2014-2020. Na sestanku so članice in
člani razpravljali tudi o Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških, ki se posodabljajo z
namenom odpraviti administrativne ovire pri dokazovanju in povečati učinkovitost črpanja sredstev.
Predstavnika delovne skupine sta sodelovala na dveh sestankih na katerih sta predstavila stališča in
težave občin pri dokazovanju stroškov. Na sestanku je bilo dogovorjeno da SOS zaprosi občine za
nabor potrebnih projektov za lokalno, regionalni in državno raven, ki bi jih MGRT predlagali, da za
navedene projekte zagotovi evropska sredstva v finančni perspektivi 2014-2020. (mm)

SOS ZA ENERGETSKE PROJEKTE OBČIN
Skupnost občin Slovenije je v sredo, 27. 6. 2012, v Avstrija trend Hotelu v Ljubljani v okviru projekta
Covenant CapaCITY in v sodelovanju s podjetjema Actum d.o.o. in Alianta d.o.o. organizirala in
izvedla informativni dogodek z delavnico z naslovom SOS za energetske projekte občin.
Predstavitve (aktivne povezave):
-

Priložnosti za razvoj in izvedbo energetskih projektov v občinah, Mateja Softić, Alianta

-

Predstavitev projekta CapaCITY, Saša Kek, SOS

-

Pomen regijskega sodelovanja pri pripravi LEK, predstavitev projekta SEAP+, Bojan
Vogrinčič, LEA Pomurje

-

Priprava LEK in SEAP, primer iz prakse MO Velenje, Gregor Tepež, Kssena

-

Predstavitev razpisa ELENA, Urška Zelič, Alianta in Miha Marinšek, Actum.

8. SEJA NO ZA IZVAJANJE OP ZA RAZVOJ RIBIŠTVA
Nadzorni odbor operativnega programa za razvoj ribištva se je sestal 19.6.2012 v veliki sejni dvorani
Vlade RS na svoji 8.seji. Namen seje je bil omogočiti članom in namestnikom NO, da se seznanijo z
novimi informacijami glede izvajanja OP 2007-2013 in jim s tem omogočiti spremljanje izvajanja OP
2007-2013, kar je ključna naloga NO ter ključna točka te seje je potrditev Letnega poročila o izvajanju
OP 2007-2013 za razvoj ribištva v RS za leto 2011.
Zaradi spremembe sklepa Vlade RS o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in
namestnikov NO OP 2007-2013 je prišlo tudi do sprememb pri imenovanju članov s strani SOS- tako
Skupnost občin Slovenije predstavlja Simon Potrč iz Mestne občine Maribor. Prav tako je v Nadzorni
odbor kot njegov predsednik imenovan nov državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
pristojen za kmetijstvo, Branko Ravnik. V nadaljevanju se je Nadzorni odbor seznanil s sprejetjem
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sprememb in dopolnitev k Uredbi o izvajanju OP za razvoj ribištva v RS 2007-2013. Ga. Anica Zavrl
Bogataj (MKO) je podala tudi informacijo o indikativni tabeli finančnih vrednosti po ukrepih OP za
razvoj ribištva 2007-2013, nastale so namreč spremembe na 1. prednostni osi. Pri ukrepu Naložbe v
plovila na krovu in selektivnost se je skupna vrednost zmanjšala iz 300.000,00 € na 200.000,00 €. Pri
ukrepu Mali priobalni ribolov pa iz 350.000,00 € na 250.000,00 €. Iz vsakega predmetnega ukrepa se je
tako razporedilo po 100.000,00 € na ukrep Začasna ukinitev ribolovnih dejavnosti. Nekoliko več
pozornosti je Nadzorni odbor posvetil izvajanju ukrepov na 1. prednostni osi OP za razvoj ribištva v
RS 2007-2013. Nadzorni odbor je potrdil tudi Letno poročilo o izvajanju OP za razvoj ribištva v RS
2007-2013 za leto 2011, seznanil pa se je tudi z informacijo o trenutnem stanju izvajanja OP za razvoj
ribištva v RS 2007-2013.
Predstavnik Komisije je podal informacijo glede trenutnega stanja reforme skupne ribiške politike in
novega finančnega instrumenta v obdobju 2014-2020 (Evropski pomorski in ribiški sklad) ter
predvidene časovnice za pripravo ključnih dokumentov za prihodnjo perspektivo (skupni strateški
okvir, partnerski sporazum). Vlada RS je s tem v zvezi sprejela sklep o imenovanju delovnih skupin,
ki bodo odgovorne za pripravo strateških usmeritev. Naloga teh delovnih skupin je, da na
posameznih področjih pripravijo prednostne usmeritve. Dodal je še, da je RS glasovala proti sprejetju
splošnega pristopa za zakonodajni predlog o reformi skupne ribiške politike. Razlog za to je bil, da
niso bile upoštevane vse slovenske pripombe, predvsem glede upravljanja z zavržki. Predlog uredbe,
ki opredeljuje tržne mehanizme, pa je RS podprla, saj ustrezno vključuje predloge RS, vezane na
organizacije proizvajalcev. O predlogu Uredbe o EPRS pa trenutno še poteka razprava na delovni
skupini Sveta. RS ima še kar nekaj odprtih vprašanj, predvsem glede obsega in načina določanja
finančnih sredstev za naslednje obdobje, kot tudi stopnje vključenosti malega priobalnega ribolova in
ukrepov za konkretne naložbe v ribogojstvu. (bh)

SOS PODPIRA PROJEKT SIMBIOZA
Skupnost občin Slovenije je tudi v letošnjem letu pristopila k podpori projektu Simbioz. Projekt
Simbioz@ je vseslovenski prostovoljski projekt za dvig računalniške pismenosti starejših, ki se je lani
odvil na kar 230 lokacijah, privabil 5706 udeležencev in uspešno poskrbel za 93 % samozavestnih
uporabnikov računalnika. Lanskoletni uspeh projekta pa ni bil spregledan niti v Evropskem
parlamentu, ki je projektu Simbioz@ podelil izjemno nagrado Državljan Evrope.
Letos bo potekal med 15. in 19. oktobrom po šolah, knjižnicah in drugih lokacijah. Organizatorji želijo
doseči lanskoletne uspehe, pri čemer želijo z dvema novima delavnicama, družbena omrežja in
mobilna telefonija, pritegniti še več mladih in starejših k aktivni udeležbi pri projektu. Prijavno mesto
je tako za prostovoljce kot udeležence dostopno preko spletnega mesta www.simbioza.eu ali
telefonske številke 040 940 888. Letošnja Simbioz@ je posebna, saj sta dodana dva nova modula in s
tem poglobljena vsebina izobraževanja. Tako se bodo lahko letošnji udeleženci poleg osnovnih
modulov, se pravi osnove računalnika, interneta in elektronske pošte, spoznali tudi z družabnimi
omrežji in mobilno tehnologijo. Projekt bo tudi letos nastal v sodelovanju s prostovoljci, ki bodo s
svojim računalniškim znanjem obogatili starejše ter tako doprinesli k uresničevanju temeljnih ciljev
projekta Simbioz@. Simbioz@ bo letos potekala med 15. in 19. oktobrom po šolah, knjižnicah in drugih
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lokacijah po vsej Sloveniji. Seznam lokacij najdete na spletnem naslovu www.simbioza.eu/lokacije.
(Vir: Simbioz@, bh)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
03.07. / 8. SEJA PREDSEDSTVA
Obveščamo vas, da bo v torek, 3. julija 2012 potekala 8. seja predsedstva in sicer v konferenčni dvorani
na Gradu Sevnica, Cesta na grad 17, Občina Sevnica s pričetkom ob 9.30 uri. Predsedstvo bo
obravnavalo mnenje v zvezi z organiziranjem in delovanjem Državnega Sveta RS ter problematiko
dodatne obdavčitve občinskega premoženja iz Zakona o uravnoteženju javnih financ.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNEM GEODETSKEM REFERENČNEM
SISTEMU
V obravnavo smo prejeli predlog Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Vljudno vas
prosimo,

da

nam

morebitne

pripombe,

predloge

in

stališča

posredujete

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 6.7.2012.

PREDLOG UREDBE O REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH IN
PRAVILNIK O REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJAH
V usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o regionalnih razvojnih programih in Pravilnik o
regionalnih razvojnih agencijah. Za vaše pripombe prosimo najpozneje do četrtka, 5. julija 2012 na
elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREGLEDNIK SOS
PRENOVLJEN PREGLEDNIK SOS
S klikom tukaj lahko preberete nov, nekoliko posodobljen Preglednik Skupnosti občin Slovenije, v
katerem so zajete (naše in vaše) zakonodajne aktivnosti zadnjih treh mesecev.

POJASNILA MINISTRSTEV
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
S strani MPJU smo prejeli pojasnilo glede pogojev in odpravnin ob upokojitvi v skladu z določili
Zakona o uravnoteženju javnih financ.
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UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Tukaj lahko dostopate do pojasnila MPJU, glede uveljavitev ukrepov na področju plač v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ.

20. REDNA SEJA VLADE RS, 27.6.2012
ZAKON ZA ENOSTAVNEJŠO, HITREJŠO IN CENEJŠO POT DO IZVEDBE
GRADBENE INVESTICIJE
Vlada je na 20. seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi
objektov in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem
zakonodajnem postopku.
Besedilo Zakona uvaja rešitve, katerih posledica bo razbremenitev vseh ravni odločanja v postopkih
dovoljevanja gradenj. Uvedba v Zakonu zapisanih rešitev bo pomenila pocenitev in poenostavitev
postopkov. Posledica uveljavitve Zakona bo tudi sprostitev investicij, kar predstavlja podlago za
zagon gospodarstva v določenih panogah. Zakon konkretno odpravlja obveznost pridobitve
projektnih pogojev – odločitev o tem je prepuščena projektantu. Krajšajo se roki za izdajo soglasij in
uveljavlja se načelo, da specialni predpisi teh rokov ne morejo urejati drugače. Ukinja se možnost
prekinitve postopka izdaje gradbenega dovoljenja v primeru izdaje soglasja po preteku roka. Določajo
se pravila glede sodelovanja stranskih udeležencev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja z
namenom pospešitve postopkov – ustna obravnava ni več obvezna v vseh primerih izdaje gradbenega
dovoljenja, vzpostavlja se fikcija vročitve vabil in odločb, če investitor z lastnikom zemljišča sklene
pogodbo, s katero izkazuje pravico graditi, se šteje, da se ti stranski udeleženci strinjajo z gradnjo in se
jim gradbeno dovoljenje le vroči. Spremembe zakona omogočajo gradnjo stavb, ki se samooskrbujejo,
kadar se uporabijo energetsko in okoljsko učinkovitejše rešitve ali kadar komunalna oprema ni
zgrajena. Z uveljavitvijo jasnejše definicije pojma vzdrževanje objekta se olajša energetska prenova
stavb. Uvaja se možnost, da investitor za odgovornega vodjo projekta in odgovornega vodjo
revidiranja in odgovornega vodjo gradbišča imenuje osebe, ki jim zaupa in ki izpolnjujejo pogoje za
udeleženca pri graditvi. Uvaja se pravilo, da se za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi
gradbenega dovoljenja, izda uporabno dovoljenje samo, če investitor to izrecno zahteva. Črtajo se
nekatere določbe zakona, ki so podzakonska materija. Določbe tega zakona omogočajo legalizacijo
nekaterih objektov pod pogoji, ki jih določa ta zakon. (Vir: Vlada RS, jt)

POENOSTAVITEV POSTOPKOV TUDI ZA ZAGON GOSPODARSTVA
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju in ga predloži Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku. Novelacija
Zakona bo pomenila poenostavitev postopkov, posledica bo tudi sprostitev omogočanja investicij, kar
je podlaga za zagon gospodarstva v nekaterih panogah.
Spremembe in dopolnitve temeljijo predvsem na ugotovitvah, da postopki priprave občinskih
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prostorskih načrtov, ki jih občine nujno potrebujejo za izvedbo svojih razvojnih projektov in za večja
investicijska vlaganja na svojem območju, potekajo prepočasi in zato resno ovirajo hitrejši razvoj občin
in s tem tudi razvoj Republike Slovenije. Zato je z novelo ZPNačrt predvidena racionalizacija
postopkov priprave ter spreminjanja in dopolnjevanja prostorskih načrtov in z njo povezane
posamezne sistemske rešitve, ki bodo občinam pomagale pri pripravi splošnih prostorskih aktov
občine, OPN, in umeščanju konkretnih, za občino razvojno pomembnejših posegov in prostorskih
ureditev v prostor s podrobnejšimi prostorskimi akti, OPPN. Novela prinaša tudi nekatere nove
vsebinske sklope oziroma naloge, zlasti na ravni države, namenjene uporabi na občinski ravni. V
besedilu so navedene tudi nekatere spremembe v sistemu razmerij in vsebin med občinskimi
prostorskimi akti. Nenazadnje se z novelo uvajajo tudi nekatere manjše spremembe pri opremljanju
stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo in spremembe, ki omogočajo vzpostavitev zbirke
podatkov o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje. (Vir: Vlada RS, jt)

UMEŠČANJE PROSTORSKIH UREDITEV Z NIŽJO PORABO JAVNIH
SREDSTEV IN ČASOVNIMI PRIHRANKI
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in ga predloži Državnemu zboru Republike
Slovenije v obravnavo po nujnem postopku. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor v prvi vrsti zmanjšuje odhodke iz
proračuna.
Cilj tega predloga je dodatna optimizacija že uveljavljenega postopka umeščanja prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor. Z vidika administrativnih posledic bodo učinki zakona vidni na
povečanju odgovornosti investitorja za pripravo državnega prostorskega načrta, ki je eden od ključnih
akterjev. Posledice bodo tudi racionalizacija in povečanje odgovornosti državnih nosilcev urejanja
prostora, racionalizacija v delu postopka celovite presoje vplivov na okolje, dosledna združitev
investicijske in prostorske dokumentacije v izogib podvajanju dokumentacije, združevanje več
različnih in časovno zaporednih vlog občin in ureditev položaja razlastitvenega upravičenca. Novela
ZUPUDPP vsebuje še vrsto manjših sprememb, ki odpravljajo nejasnosti in nedoslednosti in manjše
redakcijske popravke. Namen teh rešitev je odpraviti pomanjkljivosti in iracionalnosti sedanje
ureditve ter na tak način pospešiti pripravo državnih prostorskih načrtov oziroma izvedbo v njem
načrtovanih posegov v prostor. Z vidika zmanjšanja finančnih sredstev zakon zmanjšuje število
končnih elaboratov v analogni obliki (na en izvod) z dnem vzpostavitve portala prostorskega
informacijskega sistema. Drugi učinki so še prepoved zaračunavanja podatkov, potrebnih v postopkih
priprave državnih prostorskih načrtov, možnost izdelave različne stopnje podrobnosti projektne
dokumentacije, glede na zahtevnost projekta in potrebne okoljske postopke in dosledna združitev
investicijske in prostorske dokumentacije. (Vir: Vlada RS, jt)
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SPREMEMBA ZAKONA O KMETIJSTVU
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.
Cilj predlaganega zakona je predvsem odprava administrativnih ovir in zmanjševanje stroškov za
postopke uveljavljanja ukrepov skupne kmetijske politike, hkrati pa povečanje učinkovitosti izvajanja
ukrepov in zagotavljanje namenske porabe sredstev. Predlog zakona je povezan z veljavnim
proračunom, ki zmanjšuje sredstva za izvajanje ukrepov.
S predlogom zakona se med drugim določa obveznost upravičencev, da za vsa plačila ukrepov
kmetijske politike uporabljajo samo en transakcijski račun; določa pristojnost prvostopnega organa, da
z odločbo odvzame upravičenja ali odloči o vračilu sredstev za ukrepe kmetijske politike; podaljšuje
sedanji rok s šestih mesecev na eno leto, v katerem lahko Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja stranki odločbo odpravi ter izda novo odločbo; predpisuje, da rok izdaje nove odločbe šteje
od datuma na odločbi; omogoča obročno odplačevanje dolga upravičencev; skrajšuje obdobje
prepovedi kandidiranja za ukrepe razvoja podeželja s petih na dve leti ter znižuje sankcije v primeru
neporočanja o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz pogodb o pravici do sredstev. (Vir:
Vlada RS, jt)

SPREMEMBE ZAKONA O VODAH
Vlada RS je sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Predlagane
spremembe zakona sodijo v okvir ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki jih je sprejela vlada v letu
2012 in se nanašajo na področje voda. Tako se bodo uredila najbolj pereča vprašanja na področju
vodovarstvenih območij, poenostavil se bo postopek podeljevanja vodnih pravic in uredila
poenostavitev prenosa vodnih pravic ter uredila uveljavitev izjem od doseganja okoljskih ciljev v
primeru javnega interesa. Poenostavili se bodo postopki podeljevanja vodnih pravic za lastno oskrbo s
pitno vodo. Izvedel se bo prenos določenih vrst rabe vode iz koncesij na vodna dovoljenja z namenom
izboljševanja poslovnega okolja z odpravo težavnih in dolgotrajnih ter dragih postopkov za
pridobitev koncesije. Na področju vodovarstvenih območij se bo bolj natančno opredelila obveznost
izplačila nadomestil. V skladu s pravom EU bo opredeljena možnost dopustnih izjem pri doseganju
predpisanih okoljskih ciljev na področju voda za, če gre za javni interes. Pri podeljevanju vodnih
pravic (koncesije) pa se bo poenostavil postopek prenosa vodnih pravic, ki je nedorečen in v praksi
povzroča zamik ali celo odvračanje od investicij na področju rabe vode. (Vir: Vlada RS, jt)

SPREMEMBE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Predlog
zakona vsebuje nekatere spremembe in dopolnitve veljavnega Zakona o varstvu okolja, ki bodo
spodbujale razvoj gospodarstva ter pripomogle k zmanjševanju administrativnih ovir in
administrativnih bremen, in sicer: podaljšuje se veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj tudi za tiste
dejavnosti in naprave, ki niso IPPC, s petih na deset let; spreminja se ureditev glede ostanka emisijskih
kuponov iz rezerve za nove naprave iz Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od
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2008 do 2012. O njihovem razpolaganju bo odločala vlada glede na izpolnjevanje mednarodno
sprejetih obveznosti glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v okviru Kjotskega sporazuma in
EU; del ravnanja s komunalnimi odpadki se bo lahko urejal tudi v okviru proste gospodarske pobude,
če to ne bo v nasprotju z zahtevami varstva okolja in zdravja ljudi. S pripravo predloga zakona, ki naj
bi šel v vladno proceduro jeseni 2012, bodo prvenstveno prenesene še nekatere preostale zahteve
Direktive o sistemu trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, Direktive o industrijskih
emisijah, usklajene pa bodo tudi nekatere druge določbe zakona z zahtevami Komisije, ki izvirajo iz
EU-Pilotov in postopkov ugotavljanja kršitev evropskega prava. (Vir: Vlada RS, jt)

VLADA DOLOČILA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja in ga bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo in sprejem po nujnem postopku. Glede na postavljene cilje so spremembe in dopolnitve
ZSRR-2 predlagane na naslednjih treh področjih:. racionalizacija administrativnih postopkov in
dodatno varčevanje pri uporabi javnih sredstev, izboljšanje sistemskih rešitev, ki so se po uveljavitvi
ZSRR-2 marca lani izkazale za težko izvedljive in nadgradnja regionalne politike za njeno vključitev v
kohezijsko politiko EU v novem programskem obdobju 2014-2020. Racionalizacija administrativnih
postopkov in dodatno varčevanje pri uporabi javnih sredstev bosta dosežena z ukinitvijo evidence
regionalnih menedžerjev, z ukinitvijo sveta za teritorialno usklajevanje razvojnih pobud; njegove
naloge prevzame državni organ, pristojen za regionalno politiko, s črtanjem obveznosti občin, da
ustanovijo RRA kot javni zavod in uvedbo obveznosti večinskega javnega deleža v lastniški strukturi
RRA, s poenostavitvijo postopkov pri sklepanju dogovora za razvoj regije, ki ga skleneta razvojni svet
regije in državni organ, pristojen za regionalno politiko (prej Vlada Republike Slovenije) ter z
vzpostavitvijo pravnih podlag za združitev Slovenskega regionalno razvojnega sklada in Slovenskega
podjetniškega sklada v en javni sklad.
Sistemske rešitve, ki so se po uveljavitvi ZSRR-2 marca lani izkazale za težko izvedljive, bodo
izboljšane pri načinu oblikovanja razvojnega sveta regije z odpravo obveznosti sprejemanja odloka o
ustanovitvi razvojnega sveta regije na občinskih svetih ter poenostavitvijo volitev članov sveta, načinu
odločanja razvojnega sveta regije s spremembo dosedanjega razmerja glasov med predstavniki občin,
gospodarstva in nevladnega sektorja. Po spremembi bo javnemu interesu, ki ga zastopajo predstavniki
občin, zagotovljena večina, strukturi organov odločanja v razvojni regiji z uvedbo sveta regije, ki ga
sestavljajo župani v razvojni regiji. Nadgradnja regionalne politike za njeno uspešno vključitev v
kohezijsko politiko EU v novem programskem obdobju 2014-2020 bo zagotovljena z določitvijo
omejitev pri prestopanju mejnih občin v drugo razvojno regijo, uvedbo kohezijskih regij na teritorialni
ravni NUTS 2, uvedbo razvojnega sveta kohezijske regije kot organa odločanja na ravni kohezijske
regije in njegovega sekretariata. (Vir: Vlada RS, jt)
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VLADA DOLOČILA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju
razvoja turizma ter bo ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem
po skrajšanem postopku. Predlagana sprememba in dopolnitev ZSRT je povezana z odločitvijo
predlagatelja, da se vsebinsko in organizacijsko preoblikuje institucije, ki izvajajo ukrepe pristojnega
ministrstva na področju pospeševanja konkurenčnosti, raziskav in tehnološkega razvoja, podjetništva
in inovativnosti, turizma ter internacionalizacije gospodarstva. Določbe sedaj veljavnega zakona,
bodo spremenjene tako, da Slovenska turistična organizacija v zakonu ne bo več izrecno
poimenovana, bo pa v celoti ohranjen njena dejavnost in tudi viri financiranja, kar bo ob določbi, da
njene naloge izvaja javna agencija, ki jo ustanovi Vlada RS, tudi pravni temelj za njeno ustanovitev. V
9., 10. in 11. člen zakona se zato naziv »Slovenska turistična organizacija« nadomesti z nazivom
»slovenska turistična organizacija«. Posebej bo tudi določeno, da naloge slovenske turistične
organizacije izvaja javna agencija. Do ustanovitve le-te, bo svoje naloge še naprej opravljala Slovenska
turistična organizacija. (Vir: Vlada RS, jt)

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE
Vlada RS je seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike
Slovenije. Predlog zakona bo omogočil nemoteno preoblikovanje Urada RS za varstvo konkurence v
Javno agencijo RS za varstvo konkurence. Poglavitne rešitve predloga se nanašajo na organe agencije,
njihovo imenovanje in pristojnosti. V skladu s predlogom sta organa agencije svet agencije in direktor
agencije, predlog pa ukinja komisijo za varstvo konkurence kot poseben organ odločanja. (Vir: Vlada
RS, jt)

AKCIJSKI NAČRT ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI GOZDNO LESNE VERIGE V SLOVENIJI DO 2020
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do
leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep« in naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da o izvajanju akcijskega načrta iz prejšnje točke
enkrat letno poročata vladi.
Akcijski načrt je operativni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne
verige. Dokument opredeljuje les kot strateško surovino Slovenije. Določa cilje, ukrepe, kazalnike in
roke za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa in energetske
uporabe njegovih ostankov. Ključni cilji akcijskega načrta so: ustvarjanje trga za lesne proizvode in
storitve; povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi;
povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi tehnologijami; nova
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delovna mesta in rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi. (Vir: Vlada RS, jt)

ODGOVOR SLOVENIJE NA URADNI OPOMIN KOMISIJE
Vlada RS je sprejela Predlog odgovora v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije,
zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena Direktive
Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Komisija je v uradnem opominu zavzela stališče, da Slovenija ni izpolnila svojih obveznosti, ker ni
zagotovila izčrpnega seznama območja Natura 2000 po Direktivi o habitatih (pOPS). Območja, ki bi
morala biti vključena, je izključila iz nacionalnega omrežja iz razlogov, ki niso bili znanstveno
utemeljeni. Slovenija odgovarja, da je sprememba predpisa, s katerim odpravljamo kršitev, v
programu dela vlade, za postopek pa je bil sprejet poseben izvedbeni projekt. Skrajni predvideni rok
za sprejem predpisa je 20. 12. 2012. Ker je Komisija pisnemu opominu priložila obveznosti za Slovenijo
(za posamezno vrsto in habitatni tip), ki izhajajo iz strokovnih usklajevanj na biogeografskih
seminarjih, Slovenija v prilogi pojasnjuje, kako bo izvedla zahteve za posamezno vrsto oz. habitatni
tip. (Vir: Vlada RS, jt)

AKTUALNI RAZPISI
EVROPA ZA DRŽAVLJANE- ukrep 1.1
Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključujejo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi
državljani prek njihovega sodelovanja v dejavnostih pobratenja mest. Projekt mora vključevati občine
iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 25
mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Srečanje lahko traja največ 21 dni.
Dotacije za srečanja državljanov pobratenih mest so namenjene sofinanciranju organizacijskih
stroškov mesta gostitelja in potnih stroškov povabljenih udeležencev. Rok prijave: 1. 9. 2012.
Prijavitelji in partnerji morajo biti: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Opomba: eno mesto (tj. mesto, ki ga zastopa njegova občina,
odbor za pobratenje ali nepridobitna organizacija) lahko prejme samo eno dotacijo na leto. Projekt
mora vključevati občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Več o
tem najdete tukaj.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - Ukrep 1.2
Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so
pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja med
občinami in prispevajo k čim večjemu učinku programa. Projekt mora predvideti vsaj tri dogodke.
Vključevati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.
Projekt mora imeti vsaj 30 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Roka prijave je
1. 9. 2012. Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; druge
ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja lokalnih organov ali druge nepridobitne
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organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih sodelujočih
držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Domača stran razpisa

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Javni poziv je Ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS (št. 34/2012). Za
obdobje 2012-2014 je na voljo 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko s projekti
kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje
projektov iz naslednjih vsebinskih področij: ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska
infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih, socialna infrastruktura. Projekte bo delno financirala Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 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. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Rok za oddajo je od 30.11.2011 dalje vsake 4 mesece prvo
delovno sredo - predvidena višina sredstev je 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Do razpisa lahko
najdete s klikom tukaj.

UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse
informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
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na tel. št. sklada 01/836-19-53.

FINANČNI INSTRUMENT ZA CIVILNO ZAŠČITO
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito je objavil nov razpis
za zbiranje predlogov, tokrat za sofinanciranje vaj v okviru mehanizma civilne zaščite. S tem razpisom
Komisija podpira vaje za ciljne skupine, ki so usmerjene v izboljšanje odzivne sposobnosti in
posredovanje potrebnih praktičnih izkušenj ekipam; izboljšanje in preverjanje postopkov in določitev
istega jezika za koordinacijo intervencij civilne zaščite ter zmanjšanje odzivnega časa ob večjih
nesrečah; okrepitev operativnega sodelovanja med službami civilne zaščite držav udeleženk in
izmenjavo pridobljenih izkušenj. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega
prava iz držav članic EU, držav kandidatk, ki so podpisale memorandum o soglasju s Komisijo, in
Norveške, Islandije ter Lihtenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Delež financiranja je do 85%. Rok
prijave je 16.7.2012. Več s klikom tukaj.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA FISKALNO DECENTRALIZACIJO IN
UPRAVLJALCEV Z ZNANJEM
Od 26 do 28. junija se je v Zagrebu sestala delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri NALAS ter
skupina upravljavcev z znanjem pri NALAS. Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo je
obravnavala predlog programa mednarodne konference o fiskalni decentralizaciji v JVE, ki je
načrtovana za 1. In 2. november 2012. Na konferenci se bi naj mednarodni javnosti, vključno z ministri
JV Evrope, predstavila deklaracija o fiskalni decentralizaciji v regiji, ki so jo sprejeli predstavniki
mreže NALAS na pobudo delovne skupine za fiskalno decentralizacijo pri NALAS, katere članica za
SOS je Vilma Milunovič (MO Koper), na generalni skupščini v Prištini. Predstavnice in predstavniki
omenjene delovne skupine so sestavili tudi razširjen načrt za izvedbo projekta indikatorjev fiskalne
decentralizacije v JV Evropi, ki bo dosegljiv predvidoma s koncem leta 2012.
Upravljavci z znanjem smo se sestali za namene strateškega planiranja dela, ki zajema predvsem
zbiranje in deljenje oz. razširitev primerov učinkovitih praks v državah JV Evrope ter promocijo
akumuliranega znanja in informacij, pridobljenih zlasti preko odličnih skupin strokovnjakov iz JV
Evrope in skupnih projektov. (bh)

SOS V OKVIRU PROJEKTA MEDEEA SODELOVALA NA TEDNU
TRAJNOSTNE ENERGIJE V BRUSLJU
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V okviru tedna trajnostne energije, ki ga v Bruslju organizira Evropska Komisija, je Skupnost občin
Slovenije s projektnimi partnerji organizirala spremljevalni dogodek. Na katerem je predstavnikom
občin ter predstavnikom Evropske komisije, parlamenta, energetskih agencij predstavila projekt,
projektne partnerje ter cilje projekta. Glavni cilj projekta je prenesti orodje EEA (European Energy
Award) v področje Mediterana, ter ga preizkusiti na terenu v občinah. Z revizijskim orodjem, občine
lahko ugotovijo svojo energetsko učinkovitost, najdejo potenciale in izzive, s katerimi se bodo soočili.
Promocijskega dogodka sta se udeležila tudi slovenska predstavnika občin in sicer župan občine
Beltinci dr. Matej Gomboši ter podžupanja občine Cankova Angela Vratuša. Obe občini bosta v okviru
projekta testirali orodje EEA. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
CIPER Z 1. JULIJEM PREVZAME PREDSEDOVANJE E U
S 1. julijem bo predsedovanje Evropski uniji za pol leta prevzel Ciper in na čelu EU zamenjal Dansko.
Na poti boljši Evropi: tak je moto ciprskega predsedovanja, v okviru katerega se namerava ta otoška
država posvetiti predvsem pogajanjem o dolgoročnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 in
socialno pravičnejši Evropi. Več o predsedovanju Cipra si lahko preberete na tej povezavi. (Vir: EP)

OD 1. JULIJA NIČ VEČ ODERUŠKIH CEN ZA DOSTOPANJE DO
INTERNETA PREK MOBILNEGA TELEFONA
S 1. Julijem 2012 se bo znatno pocenila uporaba interneta prek mobilnega telefona za dostopanje do
zemljevidov, videoposnetkov, fotografij, družabnih omrežij in elektronske pošte med potovanjem po
drugih državah članicah EU. Kot nalaga nova uredba EU, bo namreč prvič določena zgornja meja cene
za „podatkovno gostovanje“, tj. prenos podatkov z interneta prek mobilnega telefona. Predpisi v zvezi
s podatkovnim gostovanjem bodo poslovnežem, ki potujejo po EU, omogočili prihranek več kot 1 000
evrov na leto. Družine, ki bodo letni dopust preživele v drugi državi EU, pa lahko računajo na
prihranek najmanj 200 evrov. Novi predpisi bodo znižali tudi cenovne zamejitve za govorne klice in
kratka sporočila. Nove cenovne zamejitve za uporabnike mobilnih storitev, ki bodo veljale od
1. julija 2012, so 29 centov na minuto za odhodne klice + DDV, 8 centov na minuto za prejete klice +
DDV, 9 centov za kratko sporočilo +DDV, 70 centov na megabajt (MB) za prenos podatkov oziroma
brskanje po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na porabljen kilobajt) + DDV.
Julija 2009 je pri mnogih operaterjih prenos podatkov stal več kot 4 evre na megabajt, zdaj pa bodo te
cene približno šestkrat nižje. Do leta 2014 bo zaradi nadaljnjega nižanja cen maksimalna cena prenosa
podatkov znašala le 20 centov na megabajt (brez DDV), kar bo pomenilo 90-odstotni prihranek v
primerjavi z marsikatero sedanjo ponudbo. (Vir: EK, bh)

EKOLOŠKI LOGOTIP EU OD 1. JULIJA 2012 OBVEZEN V CELOTI
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Od 1. Julija 2012 bo ekološki logotip obvezen na vseh
predpakiranih ekoloških prehrambenih izdelkih v državah
članicah EU, ki izpolnjujejo potrebne standarde. Uporaba logotipa
EU bo še vedno neobvezna za nepakirane in uvožene ekološke
izdelke. Poleg oznake EU bo še vedno dovoljena uporaba drugih
zasebnih, regionalnih ali nacionalnih logotipov.
Ekološki logotip EU „Evrolist“ je bil predstavljen 1. Julija 2010, vendar je bilo nosilcem dejavnosti
omogočeno dvoletno prehodno obdobje pred obvezno uvedbo na vseh izdelkih, da so se lahko
prilagodili novim pravilom in da obstoječa embalaža ni ostala neuporabljena. V vidnem polju logotipa
mora biti navedena tudi šifra nadzornega organa in kraj, kjer so bile pridelane kmetijske surovine.
Nedavno poročilo Eurobarometra o odnosu Evropejcev do prehranske varnosti, kakovosti hrane in
podeželja, ki bo objavljeno v kratkem, vključuje informacije o ekološkem logotipu EU in navaja
vzpodbuden podatek, da od njegove uvedbe julija 2010 logotip že prepoznava četrtina (24 %)
državljanov EU. (Vir: EK, bh)

SPOPADANJE Z DAVČNIMI GOLJUFIJAMI IN UTAJAMI
Minimalne sankcije za davčne kršitve, čezmejna davčna številka, listina davkoplačevalcev EU in
strožji skupni ukrepi proti davčnim oazam so samo nekatere izmed konkretnih zamisli za izboljšanje
boja proti davčnim goljufijam in utajam v EU, ki jih je predstavila Evropska komisija. Ocenjena
velikost sive ekonomije v državah članicah naj bi v povprečju znašala petino BDP, kar je skupaj skoraj
2 bilijona evrov. Zaradi globalizacije gospodarstva in tehnoloških napredkov je jasno, da izolirana
nacionalna prizadevanja pri premagovanju tega problema ne bodo zadoščala. Zato sporočilo določa
tristopenjski pristop, s katerim se bo spopadlo z davčnimi goljufijami in utajami z vseh mogočih
vidikov. Pred koncem leta bo EK predstavila akcijski načrt za boj proti davčnim goljufijam in utajam,
skupaj s posebnimi ukrepi, ki bi jih bilo mogoče hitro razviti. Komisija bo tudi predstavila svojo
pobudo o davčnih oazah in agresivnem davčnem načrtovanju. (Vir: EK, bh)

TEHNOLOGIJE USTVARJAJO IZJEMNE PRILOŽNOSTI ZA NOVA
DELOVNA MESTA
Evropska komisija je pozvala h krepitvi ključnih omogočitvenih tehnologij (KET) v Evropi. Po
napovedih naj bi se svetovni trg KET, ki zajemajo mikro- in nanoelektroniko, napredne materiale,
industrijsko biotehnologijo, fotoniko, nanotehnologije in napredne sisteme proizvodnje, v obdobju od
2008 do 2015 s 646 milijard evrov povečal na več kot 1 bilijon, torej za 54 % oziroma več kot 8 % BDP
EU. Pričakovati velja tudi hitro rast delovnih mest; v EU naj bi se samo na področju nanotehnologije
število delovnih mest s 160 000 v letu 2008 povečalo na približno 400 000 do leta 2015. Evropska
komisija je tako predstavila strategijo za spodbujanje industrijske proizvodnje izdelkov, ki temeljijo na
KET, npr. inovativnih izdelkov in aplikacij prihodnosti. Namen strategije je držati korak z glavnimi
mednarodnimi tekmeci EU, oživiti gospodarsko rast v Evropi, ustvarjati delovna mesta v industriji in
hkrati reševati nujne družbene probleme. Evropa potrebuje strategijo za razvoj in industrijsko
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uvajanje omogočitvenih tehnologij, ki bodo odločale o naši gospodarski prihodnosti ter Uniji
omogočile ponovno rast in ustvarjanje delovnih mest ob ohranitvi svetovnega tehnološkega vodstva.
(Vir: EK, bh)
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