ČESTITAMO
V TEDNU OD 10.09. DO 16.09.2012 JE PRAZNOVALA OBČINA APAČE, V TEDNU OD
17.09. DO 23.09.2012 PA PRAZNUJEJO OBČINE SLOVENJ GRADEC, VELENJE,
NAZARJE, LOGATEC, CERKLJE NA GORENJSKEM IN HOČE SLIVNICA.
Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS
NE POZABITE
19.09.

Sreda

Predstavitev nove cestno prometne zakonodaje, Domžale

NOVIČKE SOS
SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN ZOS
V Vačah je v petek 14.09.2012 potekala skupna seja predsedstev SOS in ZOS, ki so se je ob
članicah in članih predsedstev obeh asociacij udeležili tudi predstavniki Ministrstva za
pravosodje in javno upravo ter Ministrstva za finance. Seja je bila namenjena pogovoru o
določanju višine povprečnine za leto 2013 in 2014 ter preverjanju kaj pravzaprav načrtujeta
obe ministrstvi, saj smo neuradno prejeli informacije o tem, da naj bi se pripravljale
spremembe zakona o financiranju občin ter izjemnem nižanju finančnih sredstev za občine v
naslednjem letu. Prisotni so opozorili na nevzdržnost ravnanja, po katerem se v tako težkih
trenutkih pripravljajo in sprejemajo odločitve na skrivaj in ne skozi sodelovanje in iskanje
sprejemljivih rešitev. Občine so pripravljene na varčevanje, vendar samo tako, da se jim
zmanjšajo obveznosti. Nižanje sredstev brez konkretnih posegov v obveznosti lahko
posledično povzroči zlome številnih občin, lahko vpliva na uničenje še zadnjih srednjih in
malih gradbenih podjetij, vpliva na novo in dodatno večanje števila brezposelnosti, popolni
zastoj pri črpanju EU sredstev … Ukrepi imajo multiplicirane učinke , ki pa mnogokrat
povzročijo večjo škodo kot koristi. če niso modro pripravljeni. Predsedstvi sta tako zahtevali
resna pogajanja, zavezo vlade, da morajo ministrstva znižati obveznosti občinam, zahtevo po
srečanju s predsednikom vlade ter nujne spremembe v komuniciranju med državno in
lokalnimi ravnmi. (jv)
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SREČANJE PREDSTAVNIKOV VSEH KOMISIJ SOS
Četrtek

13.09.2012

je

v

MO

Velenje

potekal

sestanek

predsednic/predsednikov,

podpredsednic/podpredsednikov komisij in drugih zainteresiranih komisij SOS na katerem
so se iskale rešitve, kje in kako spremeniti obstoječo zakonodajo, da bodo naloge, ki jih
morajo občine izvajati povzročala manj stroškov. Skupnost občin Slovenije je nekaj let
vztraja, da je mogoče prihranke na relaciji država lokalne skupnosti najti in uveljaviti samo
tako, da se znižajo tudi občinske obveznosti. Na državni ravni do sedaj za to ni bilo
ustreznega posluha, vendar so časi preveč resni, da bi se ministrstva še naprej delala gluha in
nevedna. Ob predlogih, s katerimi skupnost že razpolaga se je na sestanku oblikovalo še
nekaj novih, ki bi jih skozi pogajanja bilo potrebno uveljaviti – tako na področju prostora,
turizma, varstva okolja, kmetijskih zemljišč, zaščite živali, kulture, sociale in zdravstva,
zaščite in reševanja, javnih naročil, občinskega redarstva in inšpekcije in financ.
SOS SE NE STRINJA S PREDLOGOM ZAKONA O PREKRŠKIH
Skupnost občin Slovenije je v obravnavo prejela Predlog zakona o prekrških, v katerem želi
ministrstvo predvsem poenostaviti postopke ter razbremeniti prekrškovne organe.
Ministrstvu za pravosodje in javno upravo smo predlagali, da se postopki dejansko
poenostavijo in da se vsi prekrškovni postopki posameznega prekrškovnega organa
zaključujejo s plačilnimi nalogi, ki imajo enotno obliko. To zahteva spremembo 57. člena ZP‐
1 in sicer tako, da se plačilni nalog izda, ko se prekršek ugotovi osebno, s tehničnimi sredstvi
ali z zbiranjem dejstev in okoliščin s katerim se prekršek dokaže. S tem bi uvedli en enoten
plačilni nalog. Navedeni sistem bi omogočal pridobitev vseh dokazov in dejstev z
zaključkom postopka: izdajo plačilnega naloga. Namesto odločbe, bi se izdal plačilni nalog,
na katerega bi kršitelj lahko vložil ugovor in bi ga reševal prekrškovni organ. Pri tem bi sam
postopek odločanja prekrškovnega organa ostal enak kot do sedaj. S tem bi poenostavili
postopke, kršitelji bodo vedeli, da bodo za storjeni prekršek prejeli plačilni nalog, da pri tem
ne bodo plačali sodne takse. V kolikor bodo uveljavljali ugovor kot pravno sredstvo, pa bo
prekrškovni organ odločil z odločbo in pri tem izrekel tudi stroške postopka. Na Skupnosti
občin Slovenije upamo, da bodo naše pripombe upoštevali, ter dejansko poenostavili
postopke. (mm)
SOS IN KGZ GLEDE UREDBE O METODOLOGIJI ENOTNI
Skupnost občin Slovenije in Zbornica komunalnega gospodarstva smo prejšnji teden v
medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Predlog je

popolnoma zaobšel predloge, ki so bili posredovani MKO v obliki usklajenega predloga
Uredbe s strani SOS, ZOS in ZKG v aprilu 2012. SOS in ZKG ugotavljamo, da je predlog
posredovan s strani ministrstva neustrezen ter v nobenem primeru ne bo pripomogel k
reševanju pereče problematike. Iz njega je razvidno, da ni bila upoštevana praktično nobena
10.09.2012‐14.09.2012

TN št. 31

pripomba in predlog SOS, ZOS in ZKG, vsebina zadnjega predloga Uredbe pa je razen
nepomembnih sprememb ostala enaka vsebini Uredbe, ki je bila poslana v javno obravnavo.
SOS in ZKG smo enotni, da predlog Uredbe posredovan v medresorsko obravnavo s strani
ministrstva prejšnji teden ne rešuje nakopičene problematike na področju oblikovanja cen,
zato predloga uredbe nismo podprli in smo na MKO naslovili dopis, v katerem smo zapisali,
da se ne strinjamo z njeno vsebino (k enotnemu nastopu smo pozvali tudi ZOS). MKO smo
pozvali, da se opredeli do rešitev, ki so bile posredovane ministrstvu v aprilu 2012 ‐ v obliki
usklajenega predloga uredbe s strani SOS, ZOS in ZKG, vodstvu SOS in ZKG pa nemudoma
sporoči ustrezen termin sestanka za dogovor o načinu reševanja problematike oblikovanja
cen komunalnih storitev v prihodnje. (jt)
POZIV MZ IN INŠTITUTU ZA SODNO MEDICINO
V Uradnem listu RS, št. 42/2012 je bil objavljen preklic Pravilnika o zdravniški tarifi
sprejetega s strani Zdravniške zbornice Slovenije, ki je določal način vrednotenja zdravniških
storitev in povračilo izdatkov za naročnika v zvezi z izvajanjem zdravniških storitev.
Ugotavljamo, da izvajalci občinam, ki so dolžne zagotavljali mrliško pregledno službo in
plačevati stroške storitev (mrliški pregledi in obdukcije), te še vedno zaračunavajo v skladu
s Pravilnikom o zdravniški tarifi, ki od 30.5.2012 ne velja več. Prav tako ugotavljamo, da je na
navedenem področju veliko odprtih ter sistemsko nerešenih vprašanj. O slednjem smo
Ministrstvo za zdravje pisno že obvestili ter prosili za navodila, kako naj občine postopajo v
vmesnem obdobju. V vednost smo prejeli dopis Ministrstva za zdravje, naslovljenega na
Inštitut za sodno medicino. Ker so v praksi težave evidentne in se je na Skupnost občin
Slovenije obrnilo že nekaj občin, se je Skupnost občin Slovenije pridružila pobudi
Ministrstva za zdravje glede usklajevalnega sestanka Inštitutu za sodno medicino, na
katerem bi skušali poiskati skupne rešitve glede plačevanja storitev s področja mrliško
preglednih služb v prihodnje. (jt)
GOSPODARJENJE Z DRŽAVNIMI GOZDOVI
Prvi sestanek delovne podskupine za reorganizacijo sistema javne službe in gospodarjenja z
državnimi gozdovi je potekal 6.9.2012. Skupnost občin Slovenije v delovni skupini zastopata
župan občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik in nadomestni član, predstavnik Mestne
občine Maribor, Martin Krajnc. Člani so med drugim predlagali

modele reorganizacije

sistema javne gozdarske službe in gospodarjenja z državnimi gozdov, več o samem poteku
sestanka pa lahko preberete na spletni strani SOS (s klikom tukaj). (jt)
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
Komisija za gospodarsko javne službe je v okviru korespondenčne seje obravnavala Predlog
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
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Komisija je ugotovila, da je Uredba v koliziji z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih
storitev, naloge, ki bi jih naj lokalne skupnosti prevzele v okviru izvajanja obveznih
gospodarskih javnih služb s svojimi službami oziroma izvajalci, pa so »neznanka« na
področju zaračunavanja stroškov za izvajanje nalog pri izdelavi ocene obratovanja male
čistilne naprave velikosti do 50 PE. Stališča Komisije za GJS SOS so bila posredovana
Zbornici komunalnega gospodarstva v usklajevanje, saj bo v torek, 18.9.2012 predlog uredbe
obravnavala tudi njihova komisija. Pripombe in stališča bomo SOS in ZKG uskladili, ter na
ministrstvo posredovali usklajena stališča, predloge in pripombe. (jt)
POZIV MINISTRU TURKU‐UPRAVLJANJE DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE
MUZEJEV
V imenu triintridesetih muzejev, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti in ki se trenutno
pretežno financirajo iz državnega proračuna, smo Skupnost občin Slovenije in Skupnost
slovenskih muzejev na ministra Žigo Turka naslovili veliko zaskrbljenost glede nadaljnjega
financiranja občinskih muzejev, ki jim je Vlada RS pred skoraj tremi leti podelila pooblastila
za opravljanje državne javne službe muzejev. Zaskrbljenost je v prvi vrsti posledica dejstva,
da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS še vedno ni obvestilo ne
muzejev ne njihovih ustanoviteljev o korakih, ki jih namerava narediti v zvezi s statusom
pooblaščenih muzejev, od tega statusa pa je, kot vemo, odvisno državno financiranje teh
muzejev v letu 2013. Zaskrbljenost izhaja iz negotovosti, ali ministrstvo namerava to
vprašanje urediti nemara na kakšen drug način. Negotovost je toliko večja, kolikor je manj
časa za izvedbo vseh potrebnih postopkov do konca leta 2012. Ministrstvo smo pozvali, naj
čim prej obvesti občinske muzeje s statusom pooblaščenih muzejev, kakor tudi njihove
ustanovitelje, o vseh postopkih, ki bodo podlaga za financiranje muzejev v letu 2013 iz
državnega proračuna.
Hkrati smo ministrstvo pozvali, naj čim prej začne pripravljati strokovne podlage za
spremembo zakonodaje ter v projektno skupino za pripravo nove sistemske ureditve tega
vprašanja vključi tudi predstavnike Skupnosti občin Slovenije in Skupnosti muzejev
Slovenije. (jt)
ANALIZA STROŠKOV OBČIN Z ZAVETIŠČI
Skupnost občin Slovenije je med pobudniki spremembe Zakona o zaščiti živali, saj imajo
občine na področju skrbi za zapuščene živali velike stroške. Da bi lahko argumentirano
nastopali v pogajanjih smo občine prosili, da nam sporočite naslednje podatke za vašo
občino (za leto 2010 in 2011): ▪ akcije kastracije in sterilizacije; ▪ azilska oskrba zapuščenih
psov in muc; ▪ sofinanciranje delovanja društev za zaščito in proti mučenju živali. Predlog
zakona bo predan v postopke na vladi. VURS pričakuje, da bo vlada predlog potrdila do
konca septembra in ga predala v parlamentarno proceduro. Vse občine, ki nam podatkov še
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niste posredovale vljudno pozivamo, da slednje storijo v najkrajšem možnem času (na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si). (jt).
STROŠKI KOMUNALNE OPREME
Na podlagi pobude občine članice, je sekretariat SOS izvedel naslednje povpraševanje glede
stroškov komunalne opreme: »Za občino pripravljamo program opremljanja stavbnih zemljišč, ki
na področju gradenj objektov uveljavlja pravila glede sorazmernega plačila stroškov komunalne
opreme, katere mora Občini poravnati investitor z gradnjo objekta ‐ plačati mora komunalni prispevek,
na obstoječo komunalno opremo. Zaradi različnih vprašanj, ki se nam ter investitorjem postavljajo, vas
prosimo, da nam odgovorite na naslednji dve vprašanji. Ali ste naredili kakšno raziskavo in primerjali
komunalni prispevek po različnih občinah, med različnimi faktorji dejavnosti, površino gradbene
parcele in neto tlorisne površine objekta, vrsto komunalne opreme ter razmerja med merilom gradbene
parcele in merilom neto tlorisne površine objekta? Ali imate podatek, kolikšen delež stroškov so
posamezne občine upoštevale pri obstoječi komunalni opremi (CpiS = CpiO * 0,5 +CpiN

oziroma

CtiS = CtiO * 0,5 + CtiN)?« Primeri prakse oziroma odgovori občin so na spletni strani SOS (s
klikom tukaj). (jt)
PLAČILO SANITARNE OBDUKCIJE TUJEGA DRŽAVLJANA
Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s vprašanjem, kakšna je praksa v drugih
občinah glede plačila sanitarne obdukcije tujega državljana: »Obračam se na vas s vprašanjem
plačila stroškov za sanitarno obdukcijo tujega državljana. V naši Občini je umrl državljan Bosne in
Hercegovine. Univerzitetni klinični center nam je poslal račun za plačilo obdukcije, ki ga bomo
poravnali. Zanima me ali ima katera izmed občin članic Skupnosti morda kakršno koli izkušnjo glede
povrnitve teh stroškov s strani ministrstva (npr. Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za zunanje
zadeve ?).« Prejeti odgovori so dostopni na spletni strani SOS oziroma s klikom tukaj. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ODVZEM RJAVEGA MEDVEDA IN VOLKA IZ NARAVE?
V prejšnjem tednu smo občinam članicam v usklajevanje posredovali Osnutek Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Morebitne pripombe, predloge in stališča posredujte
na jasmina@skupnostobcin.si . Pripombe in stališča zbiramo do srede, 26. septembra 2012.
NIZKOOGLJIČNA DRUŽBA DO LETA 2060‐OKOLJSKO POROČILO
V prejšnjem tednu smo občinam članicam in Komisiji za varstvo okolja posredovali Okoljsko
poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo prehoda Slovenije v nizkoogljično
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družbo do leta 2060. Predlog je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Vaše morebitne pripombe, predloge in stališča nam posredujte na sasa@skupnostobcin.si,
najkasneje do srede, 3.10.2012.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
PREDSTAVITEV CESTNO PROMETNE ZAKONODAJE
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom PREDSTAVITEV NOVE CESTNO PROMETNE
ZAKONODAJE, ki bo v sredo, 19.09.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v Knjižnici Domžale,
Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Na posvetu vam bodo predstavniki Ministrstva za
infrastrukturo in prostor predstavili novosti Zakona o cestah in Zakona o pravilih cestnega
prometa. Seminar je namenjen občinskim redarjem, inšpektorjem in drugim zainteresiranim.
Zaradi organizacijskih opravil je prijava na posvet obvezna! Vabilo in prijavnica.

DRŽAVNE POMOČI
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za finance vabi na delovni
posvet glede državnih pomoči, ki bo organiziran regijsko z različnimi termini.
•

1.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Murska Sobota(sejna dvorana)

•

3.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Velenje (sejna dvorana)

•

5.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Kranj (dvorana 16)

•

11.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Vlada RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana (velika
dvorana)

•

17.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Maribor (dvorana Generala
Maistra)

Vsebine posveta so predstavitev javnih služb v luči državnih pomoči, prodaja zemljišč v
javni občinski lasti in predstavitev nove spletne aplikacije za on line poročanje o de minimis
pomočeh. Posvet je za občine brezplačen, potekal pa bo v Mestni občini Murska Sobota,
Mestni občini Velenje, Mestni občini Kranj, v prostorih Vlade RS V Ljubljani ter v prostorih
Mestne občine Maribor. Vabilo in prijavnica; PRIJAVA JE OBVEZNA.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGI
27. in 28.9.‐2. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA
Razvoj komunalne infrastrukture je pomemben dejavnik hitrejšega gospodarskega in
družbenega razvoja ter predpogoj za učinkovito in kakovostno zagotavljanje gospodarskih
javnih služb varstva okolja. Gre za področje gospodarske javne infrastrukture, ki v povezavi
z okoljskimi programi in trajnostnim razvojem zahteva vse večja investicijska vlaganja,
medtem ko ekonomska kriza in restriktivna cenovna politika zmanjšujeta razpoložljive
finančne vire, ki jih je bistveno premalo na državni, in še bolj na lokalni ravni. Zbornica
komunalnega gospodarstva se zaveda, da je ustrezna komunalna infrastruktura pomemben
razvojni dejavnik, in opozarja na vse večji razkorak med potrebnimi naložbami v komunalno
infrastrukturo in razpoložljivimi viri za njihovo financiranje. Komunalna infrastruktura bo
zato osrednja tema 2. problemske konference komunalnega gospodarstva. Poudarek bo na
strategiji vlaganj v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture ter njenega načrtovanja z
vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja. Obravnavana bo problematika investiranja ob
omejenih finančnih virih, predstavljene bodo dobre prakse učinkovitega upravljanja ter
zagotavljanja funkcionalne in obratovalne sposobnosti obstoječe komunalne infrastrukture.
Svoje mnenje o tem, ali je komunalna infrastruktura ovira ali prednost gospodarskega
razvoja Slovenije, bodo predstavili številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih
podjetij ter snovalci komunalne politike. Na okrogli mizi bodo sodelovali tudi Leo Kremžar,
predsednik SOS, Robert Smrdelj (predsednik ZOS), Bojan Šrot (župan Mestne občine Celje in
član Predsedstva SOS), Boris Popovič (župan Mestne občine Koper in član Predsedstva SOS).
Program, Prijava na konferenco, Okrogla miza (več informacij najdete tukaj).
KONFERENCA COVENANT CAPACITY
Strokovnjaki vas bo vodili skozi postopek – delili z vami koristne napotke, odlične ideje in
nasvete, kako razviti SEAP in pri tem sodelovati z vsemi zainteresiranimi stranmi.
Konferenca bo potekala v

Malmö, Švedska ‐ Malmömässan i Hyllie ‐

www.malmomassan.se . Vabilo, Program, Praktične informacije.
ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA
Vabimo vas na mednarodni posvet Zelena proračunska reforma kot mehanizem izhoda iz
krize, ki b potekal 20. septembra 2012 od 9. do 13. ure v prostorih Ekonomske fakultete
Ljubljana, soba P‐207, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Vabilo s programom. Kotizacije ni!
6. KONFERENCA PODONAVSKIH MEST IN REGIJ
Vabimo Vas na 6. evropsko konferenco podonavskih mest in regij poimenovano START ME
UP, ki bo na Dunaju, 24. in 25. septembra v dunajski mestni hiši. Strategija EU za
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podonavsko regijo, ki jo je sprejel Evropski svet sredi leta 2011 je sedaj v fazi izvajanja.
Strategija je spodbudila razne aktivnosti in sodelovanja, s ciljem trajnostnega učinka, ne le na
politični ravni, ampak tudi v gospodarstvu in družbi ter na vsem, kar vpliva na življenje v
Podonavski regiji. Konferenca START ME UP je posvečena komunikacijskim strategijam in
ukrepom za mobilizacijo, ki se uporabljajo za preoblikovanje Strategije EU za podonavsko
regijo v pobudo, ki uživa široko podporo v celotni družbi… več v priponki. Vabilo

29. REDNA SEJA VLADE RS, 13.09.2012
JAVNO NAROČANJE
Vlada je potrdila besedilo novele Zakona o javnem naročanju in novele Zakona o javnem
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ter
besedilo Zakona o javnem naročanju na obrambnem in varnostnem področju. S
spremembami zakonov o javnem naročanju na klasičnem in infrastrukturnem področju ter
novim zakonom na področju obrambe in varnosti se zagotavlja večja transparentnost pri
oddaji naročil, vsebinsko odločanje o ponudbah in nižje stroški za sodelovanje v postopku
javnega naročanja, s tem pa večja konkurenčnost in gospodarnejša raba javnih sredstev. Z
novelami zakonov je Ministrstvo za finance tako naredilo prvi korak v širši reformi sistema
javnega naročanja.
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Vlada RS je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izdala
Uredbo o regionalnih razvojnih programih. Uredba določa minimalno obvezno metodologijo
priprave in izvedbe ter način spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnih razvojnih
programov. Opredeljuje njihovo vsebino, ki obsega analizo regionalnih razvojnih
potencialov, opredelitev vizije in utemeljitev razvojne specializacije regije, opis ciljev,
ukrepov v okviru posameznih prioritet ter opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in
izvajanja regionalnega razvojnega programa. Vključuje tudi opis ključnih regijskih projektov.
Uredba določa, da se prvi dogovor za razvoj regije pripravi za obdobje 2014–2017.
Upoštevati mora javnofinančni in časovni okvir za pripravo programskega proračuna države
ter že sprejete proračune države in občin. Projekti iz dogovora se razvrščajo po prioriteti in
izvajajo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Regije se tudi povezujejo za
pripravo in izvajanje medregijskih projektov in skupnih razvojnih programov, ki imajo
razvojni učinek na več regij in zahtevajo kritično maso razvojnih potencialov.
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, ŽIVILSTVO, RIBIŠTVO V LETU 2011
Podatki popisov kažejo, da se strukturne spremembe v kmetijstvu nadaljujejo. Velikosti
kmetijskih gospodarstev so se v zadnjem desetletju povečale, intenzivni so bili tudi procesi
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specializacije, izboljšala se je izobrazbena struktura gospodarjev na družinskih kmetijah. Ob
večinoma manjši porabi kmetijskih proizvodov za prehrano je bila v letu 2011 stopnja
samooskrbe pri večini rastlinskih in živalskih proizvodov večja kot v predhodnem letu. V
letu 2011 so bile cene kmetijskih proizvodov na povprečni letni ravni 9,0% višje kot v letu
2010 (realno 7,0%). V letu 2011 ni bilo večjih sprememb v kmetijski politiki. Neposredna
plačila so se izvajala po enaki shemi kot v letu 2010. Tudi pri ukrepih za stabilizacijo trga,
katerih vloga se v splošnem postopoma zmanjšuje, v letu 2011 ni bilo večjih novosti. V
okviru politike razvoja podeželja se je v letu 2011 v skladu s Programom razvoja podeželja
2007‐2013 nadaljevalo izvajanje ukrepov v okviru vseh štirih prednostnih osi (izboljšanje
konkurenčnosti, ohranjanje okolja in naravnih virov, izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju, krepitev lokalnih razvojnih pobud Leader).

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV V PROJEKTU MEDEEA
V četrtek, 13. septembra so se projektni partnerji sestali na svojem petem sestanku, ki je bil v
Vilamuri na Portugalskem. Projektni partnerji so na sestanku pregledali opravljeno delo na
projektu, ter so razpravljali o možnih rešitvah za težave, ki so se pojavile pri izvedbi
projekta. Posebna pozornost je bila namenjena licencam za program IEE® ter pogojem
licenciranja občin, ki bodo novembra nagrajena za energetsko učinkovitost. Projektni
partnerji upajo, da bodo težave lahko rešili in tako nagradili občine z evropsko energetsko
nagrado. (mm)
KONFERENCA PROJEKTA COVENANT CAPACITY V MALMU
18. in 19. septembra se v Malmu odvija konferenca o pripravi SEAP‐ov (trajnostnih
energetskih akcijskih načrtov). Na konferenci bodo strokovnjaki odgovorili na vprašanja:
Kako pripraviti občinski trajnostni energetski načrt? Kaj je potrebno upoštevati? Kje dobiti
finančna sredstva za pripravo trajnostnega energetskega načrta? Konference so se udeležili
predstavniki občin, združenj občin ter lokalnih energetskih agencij. Več o konferenci si lahko
preberete na naši spletni strani www.skupnostobcin.si. Na tej povezavi si lahko ogledate
prenos konference (mm)
TA TEDEN V ODBORU REGIJ: SESTANEK KOMISIJE ECOS, ENVE TER FORUM
S KITAJSKIMI ŽUPANI?
V sredo 19. septembra bo v Odboru regij potekal sestanek komisije za ekonomsko in socialno
politiko. Na svoji 15. seji bodo pristojni predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti
razpravljali o posodobitvi področja državne pomoči EU, o vlogi lokalnih in regionalnih
oblasti pri spodbujanju rasti in ustvarjanju delovnih mest ter o boljšem upravljanju enotnega
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trga. V četrtek 20. septembra Odbor regij organizira Forum županov EU‐Kitajska, ter
konferenco o spodbujanju sinergij med regionalnim razvojem in zaščito biotske raznolikosti.
V petek 21. septembra bo potekala seja komisije za okolje podnebne spremembe in energijo.
Na svoji redni seji bodo obravnavali predlog o boljšem izvajanju okoljske zakonodaje EU ter
o prilagajanju na podnebne spremembe in regionalnih odzivih. (mm)
DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI‐PRAVA SMER ZA GIBANJE
Na stotine manjših in večjih evropskih mest bo od 16. do 22. septembra 2012 sodelovalo v 11.
evropskem tednu mobilnosti. Državljani so vabljeni, da se vključijo v dejavnosti za
spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev in zmanjševanje uporabe osebnih
avtomobilov. Cilj letošnje kampanje s sloganom „Prava smer je gibanje“ je ozaveščanje o
načrtih za trajnostno mobilnost v mestih in iskanje rešitev, kako prebivalce mest in lokalne
zainteresirane strani bolje vključiti v postopek načrtovanja. Evropski komisar za okolje Janez
Potočnik je povedal: „Načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestih omogoča uravnotežen
razvoj prometa ter zagotavlja kakovostno okolje in socialno enakost. Boljše načrtovanje lahko
mestom prinese številne koristi, od večje mobilnosti pa do kakovostnejšega zraka, manj
izpustov, manj hrupa in bolj zdravega urbanega okolja. Prehod na trajnostne in učinkovite
prometne sisteme bo pomagal povečati mobilnost ter obenem zmanjšati onesnaževanje in
izboljšati kakovost življenja državljanov. Zato se začnimo gibati!“. Več o tednu mobilnosti si
lahko preberete na tej povezavi. (vir: Eu) (mm)
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