ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM CERKNO, GORNJA RADGONA,
POLZELA, KOČEVJE in VOJNIK.
Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
01.10
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Državne pomoči v Murski Soboti
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Sestanek na Upravi za zaščito in reševanje
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PET

Državne pomoči v Kranju
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NOVIČKE SOS
POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS) so se
včeraj, v TOREK, 25. septembra 2012 v prostorih Ministrstva za finance sestali z ministrom za finance,
dr. Janezom Šušteršičem ter njegovimi sodelavkami in sodelavci. Četudi se je pričakovalo, da se bosta
sestanka udeležila tudi pristojen minister za področje lokalne samouprave dr. Senko Pličanič ter
minister za gospodarstvo, mag. Radovan Žerjav, ju ni bilo. Nadomeščala sta ju državna sekretarka na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Monika Kirbiš Rojs in državni sekretar Helmut
Hartman iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo.
Dr. Janez Šušteršič je uvodoma predstavil nekatere splošne odločitve Vlade RS, s katerimi so povezane
tudi finance občin – cilj Vlade RS je, da se primanjkljaj države ohrani pod 3% DBP, kar pa bo mogoče
doseči na odhodkovni strani z velikimi strukturnimi spremembami (npr. pokojninsko reformo) in
zmanjšanjem mase plač v javnem sektorju (kar bo veljalo tudi za občine), na prihodkovni strani pa z
zmanjšanjem težje opravičljivih ugodnosti. V zvezi s financiranjem občin je povedal, da bodo občine
prejele povprečnino v takšni višini kot v tem letu (znižano po uveljavitvi ZUJF, kar znaša 543 EUR),
znižano za vsaj 10% zaradi zahteve po manjši masi plač. Znesek za financiranje investicij po 21. oz. 23.
členu ZFO naj bi se v naslednjem letu povišal na 486 milijonov EUR (zdaj 282 milijona EUR). Vendar
pa je Vlada RS sprejela tudi sklep, da se pristopi k spremembam Zakona o financiranju občin v smislu
kot je bilo mogoče prebrati v dopisu, ki sta ga združenji prejeli neuradno. Torej:
- občine, ki v sedanjem sistemu dobijo več dohodnine kot je njihova primerna poraba, v bodoče ne
bodo več prejemnice dohodnine, ki je višja od njihove primerne porabe,
- se pri povprečnini realizirani stroški upoštevajo v višini 90 % realiziranih stroškov v zadnjih štirih
letih in ne v višini 100 %, zmanjšajo pa se tudi za prejeta sredstva iz državnega proračuna za
sofinanciranje tekočih nalog občin: na primer za skupne občine uprave, narodne skupnosti …)
- naj bo poleg dohodnine vir financiranja primerne porabe občin še nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ), in sicer v višini 75 %.
Povedal je, da ne glede na to, da je mogoče razmišljati o tudi drugačnih rešitvah, pa se nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča ne bodo odpovedali. Pričakujejo sicer, da bodo, ko se zadeva s
proračunom umiri, ponovno pristopili k uvajanju davka na nepremičnine, ta davek pa v nobenem
primeru ne bo pripadal samo občinam. Bodo pa, tako minister, pogledali, če je mogoče kje znižati
stroške občinam. Prisotni predstavniki SOS in ZOS so ministra in ostale opozorili na nesprejemljivost
takšnih rokohiterskih potez, opozorili na dejstvo, da se tako pomembna zakonodaja, kar zakon o
financiranju je, ne more spreminjati na hitro. Da je izračun pripadajočih finančnih sredstev iz ZFO
vezan na naloge, ki jih morajo občine opravljati in, da ni mogoče zmanjševati sredstev kar tako počez,
brez ustreznega zmanjševanja občinskih nalog in stroškov. Prisotni so povedali, da vladna stran na
tem področju do sedaj še nikoli ni držala svoje besede oz. se ni držala dogovorjenega. Namreč tega, da
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se bodo znižale obveznosti občinam in posledično njihovi stroški. O tem je bilo dogovorjeno že vsaj
dvakrat, pa se ni zgodilo nič. Ne samo to, celo z državnim varčevalnim zakonom so se občinam
povečevale njihove obveznosti tako neposredno kot posredno. Povedali so tudi, da znaša razlika med
primerno porabo občin in njihovo dejansko porabo samo v letu 2011 120 milijonov EUR in da izračuni
kažejo, da bodo občine k varčevanju, če ostane povprečnina na sedanji ravni, v naslednjem letu samo
iz tega naslova k varčevanju prispevale 200 milijonov EUR. Pa tudi, da so občine edine, ki še ohranjajo
in vzdržujejo nek nivo investiranja, saj občine realizirajo 2/3 vseh investicij v državi. Razložili pa so
tudi, da za razliko od številnih obtožb v javnosti (pa tudi v politični srenji), da bi naj občine
brezskrbno zaposlovale podatki kažejo, da se masa plač v občinah že nekaj let ohranja pri 6%.
Predstavnice in predstavniki SOS in ZOS so tako:
· povedali, da v teh kriznih časih ne pristajajo na posege v veljavni ZFO, dopuščajo pa možnost
interventnih posegov v zakon zaradi trenutne situacije
· zahtevali, da Vlada pristopi k pripravi ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ) za občine, kamor
bi vključila znižanje nekaterih obveznosti za občine za neko določeno časovno obdobje.
Reprezentativna združenja pa so pri pripravi takšnega zakona pripravljena aktivno sodelovati.
· zahtevali, da ministrstvo pripravi in predstavi kalkulativne izračune, kakšne finančne posledice za
posamezne občine bi predlagane rešitve pomenile.
Pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek 1.10.2012, saj sta reprezentativni združenji prejeli predlog
z izračunom višine povprečnine. (jv)

SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Dne 21.6.2012 smo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naslovili dopis s pobudo za
posodobitev seznama nosilcev urejanja prostora. V tej zvezi vam sporočamo, da posodobljen seznam
najdete ga na tej povezavi. (jt)

AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI
Obveščamo vas, da bo VURS pričela 29. septembra z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija
bo trajala predvidoma do 15. Novembra, v tem času opozorite vse občane na previdno sprehajanje
psov. Več o tem lahko najdete na spletni strani VURS.

UREDBA MEDO
Prejšnji teden smo že poročali glede aktivnosti v zvezi s predlogom uredbe MEDO (metodologija cen
komunalnih storitev). V prejšnjem tednu je na srečanju vodstva SOS, ZOS, MKO in KGZ bilo
dogovorjeno, da bo v petek, 21.9.2012 posredovan dodelan predlog Uredbe MEDO s strani
ministrstva, ki smo ga kot usklajenega predlagali SOS, ZOS in KGZ, ter da bi se na tej osnovi v
ponedeljek, 24.9.2012 sklical ponovni sestanek na MKO z namenom uskladitve posameznih vsebin. V
petek s strani ministrstva posredovanega predloga in vabila ni bilo. Prav tako vabila in predloga ni
bilo v ponedeljek v dopoldanskem času. Vabilo za srečanje (brez predloga uredbe) je s strani MKO bil
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posredovan v ponedeljek ob 14.000 uri telefonsko, za srečanje ob 16.00 uri istega dne. MKO se v
okviru Uredbe MEDO ponovno ni držalo dogovora ter je iz danes na jutri ponovno spremenilo
pravila igre. Srečanja so se zaradi lažje lokacijske dostopnosti udeležili predstavniki KGZ in ZOS, na
samem srečanju pa so predstavniki MKO predstavili namero, da se bo pa kljub vsem aktivnostim in
dogovorom v prejšnjem tednu, vendarle v nadaljnjo proceduro posredoval predlog Uredbe MEDO, ki
ga je v avgustu v medresorsko obravnavo posredovalo ministrstvo. Direktor KGZ Franetič je v imenu
KGZ in ZOS na Behina na MKO naslovil v dopis, v katerem je izrazil razočaranje nad sodelovanjem
MKO z SOS, ZOS in KGZ. Ker je Behin na ponedeljkovem sestanku govoril o pripravi Uredbe
katerega izhodišče bo predlog MKO iz dne 24.8.2012, je MKO spomnil, da na ta predlog nismo
pripravili pripomb in se z njim ne strinja ZKG ter tudi SOS. Strinjali smo se, da glede uveljavitve cen v
prehodnem obdobju preučimo predloge MKO, ki so jih predstavili na ponedeljkovem sestanku. MKO
je v imenu SOS in KGZ ponovno pozval, da upošteva stališče zadnjega sestanka pri ministru
Bogoviču, da je usklajeni predlog Uredbe MEDO s strani ZKG, SOS ZOS, podlaga za nadaljnje
razgovore. Še sledite zgodbi? Tisti, ki (še) sledite vam čestitamo, tisti ki več ne, pa vam ne zamerimo.
(jt)

SESTANEK S PREDSTAVNIKI URSZR GLEDE DELITVE TABLETK
KALIJEVEGA JODIDA
V torek 2. oktobra se bodo predstavniki Komisije za zaščito in reševanje sestali s predstavniki URSZR
na temo razdelitve tabletk kalijevega jodida. URSZR je v državni načrt ob jedrski nesreči navedel, da
bodo tabletke kalijevega jodida delile občine na lokalno običajen način. Komisija za zaščito in
reševanje se ne strinja, da bodo občine ob jedrski nesreči delile tabletke, saj nimajo za to ustrezno
usposobljenega kadra. Prepričani so, da se lahko tabletke delijo samo v lekarnah, kjer je za to ustrezno
usposobljeno osebje. Tako se bomo na sestanku poizkušali dogovoriti, da lahko občine deljenje tabletk
kalijevega jodida izvedejo preko lekarn. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
FUNKCIONARJIH V DRŽAVNIH ORGANIH
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki ga lahko preberete s klikom tukaj.
Spremembe se nanašajo na: znižanje višine nadomestila funkcionarju po prenehanju mandata na 80
odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je funkcionar prejel; skrajšanje časa prejemanja nadomestila do
izpolnitve pogojev za upokojitev; ukinitev pravice do nadomestila plače funkcionarju, če funkcija
preneha pred potekom šestih mesecev od izvolitve oziroma od imenovanja oziroma od potrditve
mandata; obveznost funkcionarja, da v času prejemanja nadomestila obvešča pristojni organ o vseh
prejemkih iz naslova opravljanja dela, in sicer najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu, sicer
mora funkcionar neupravičeno prejete zneske nadomestila vrniti, hkrati pa je zagrožena kazen za
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prekršek. Prosimo vas, da se do predloga opredelite najkasneje do 29.9.2012 na naslov
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

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 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.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
SOFINANCIRANJE ZASEBNEGA ŠOLSTVA
Občine smo v ponedeljek zaprosili za pomoč občini članici SOS, ki jo je zanimalo kakšne izkušnje
imate glede sofinanciranje zasebnega šolstva v Sloveniji na primeru Waldorfske šole? So občine,
katerih učenci obiskujejo Waldorfsko šolo, dolžne sofinancirati izvajanje programa Waldorfske šole
skladno z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, čeprav
občina zagovarja stališče, da zagotovi sredstva za materialne stroške samo tistim šolam, katerih
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina? Odgovore občin lahko preberete tukaj.

JAVNI RAZPIS ZA ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanji občine članice o pripravi javnega razpisa za
sofinanciranje Zavetišča za brezdomce v občini in o sofinanciranju Društva gluhih in naglušnih.
Občine članice smo povprašali ali so že pripravili podobna razpisa. Prav tako smo jih povprašali za
informacijo ali se javni razpis za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce pripravi na podlagi 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ali na podlagi občinskega pravilnika ter ali vaša
občina podeli sredstva na podlagi javnega razpisa in v kakšni višini. Odgovore občin lahko najdete
tukaj.

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Občina članica se je na nas obrnila zaradi pomoči pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
Zanima jih, kdo je zavezanec v primeru, ko se izvaja rušitev obstoječega objekta, novogradnja pa se
zgradi na drugi lokaciji, zraven objekta, ki se ruši (ali gre za novo priključitev na komunalno opremo,
ali se povečuje neto tlorisna površina objekta). Dodatno jih je zanimalo tudi ali je investitor, ki izvaja
rušitev obstoječega objekta in nato gradi nov objekt (rušitev in novogradnja), zavezanec zaradi nove
priključitve na komunalno opremo ali pa je zavezanec zaradi tega, ker povečuje neto tlorisno površino
objekta. Ali se objektu, ki se ruši, lahko spreminja neto tlorisna površina, ali pa gre za novo
priključitev na komunalno opremo? Odgovore komisije za gospodarske javne službe najdete tukaj.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
1.10 -17.10. / 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.
01.10. /

DRUGI KROG POGAJANJ ZA POVPREČNINO

Dne 1.10.2012 se bodo predstavnice in predstavniki SOS in ZOS sestali na skupni koordinaciji
združenj in se nato ob 16.00 uri v prostorih ministrstva za finance sestali s predstavniki ministrstva z
namenom pogajanj o višini povprečnine za leti 2013 in 2014.

02.10. / SESTANEK ŽUPANJ IN ŽUPANOV V CELJU
Županje in župane slovenskih občin vljudno vabimo, da se udeležijo sestanka v, ki bo v
torek, 2. oktobra 2012, ob 10. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju. Sestanek 2.
oktobra 2012 ob 10.00 v Celju bo namenjen predstavitvi zaključkov s pogajanj za
povprečnino, uskladitvi mnenj in dogovoru o bodočih potezah županj in županov občin
članic SOS in ZOS. Več…

02.10. / SESTANEK NA UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Predstavniki Komisije za zaščito in reševanje pri SOS se bodo udeležili sestanka v zvezi z Načrtom
razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, ki bo 2.10.2012 na Upravi RS za
zaščito in reševanje.

03.10. / SEJA ODBORA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANO IN
OKOLJE
Nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje bo potekala v sredo, 3.10.2012 ob
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14.00 uri v Državnem zboru RS. Na dnevnem redu je seznanitev s stanjem v zavetiščih za zapuščene
živali na območju Slovenije. Seje se bo udeležila generala sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

12.10 – 13.10. / PROJEKT LOCPART ZAKLJUČUJEMO Z JADRALNO
REGATO V BIOGRADU
12. in 13. oktobra bomo ob zaključku
projekta LocPart organizirali zaključno
konferenco, v katerem smo spodbujali
partnerstva med slovenskimi in hrvaškimi
občinami. Na zaključni konferenci bomo
predstavili spletni portal, s katerim boste lažje poiskali partnerje, predstavili bomo potek projekta kot
vam bomo ponudili možnost za spoznavanje in mreženje s hrvaškimi občinami in mesti. V okviru
konference bomo organizirali tudi jadralno regato, na kateri se boste lahko
preizkusili v jadranju (predhodno znanje ni potrebno, saj bodo na vsaki ladji
usposobljeni skiperji) in se ob prijateljskem vzdušju pomerili z ostalimi
udeleženci. Vabilo in program …

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
02.10. / KAKO VZPOSTAVITI MEDGENERACIJSKI CENTER V NAŠEM
KRAJU
Okrogla miza »Kako vzpostaviti medgeneracijski center v našem kraju?« bo potekala v torek, 2.
oktobra 2012, med 10. in 12. uro v Ljubljani. Dogodek organizira Slovenska filantropija.
Čedalje več občin z odpiranjem medgeneracijskih centrov odgovarja na potrebe občanov po druženju
in vzpostavljanju tesnejših stikov med generacijami. Medgeneracijski skupnostni centri so namenjeni
prebivalcem celotne skupnostni, ponujajo pa predvsem programe, ki povezujejo različne generacije in
ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Starejši se pogosto
soočajo s številnimi težavami, kot je na primer osamljenost, majhna socialna mreža in občutki
nekoristnosti. Medgeneracijski skupnostni prostori jim omogočajo, da svoje znanje in spretnosti
prenašajo na druge in s tem ohranjajo socialne vezi ter ostajajo aktivni tudi kot prostovoljci. Na drugi
strani centri mladim omogočajo aktivno preživljanje časa, prostor za druženje in povezovanje s
starejšimi ter na ta način večanje razumevanja za težave druge generacije. Udeležba je brezplačna in jo
priporočamo. Več tukaj.

03.10. / PROJEKTI V JAVNEM SEKTORJU
Lokalna energetska agencija za Pomurje vas vabi, da se udeležite delavnice »PROGRAMI/PROJEKTI
V JAVNEM SEKTORJU«, ki jo organizirajo v okviru projekta SEAP Plus. Delavnica bo potekala
3.10.2012 ob 9.30 uri v Bistri hiši v Martjanci 36, Center Biofuture.
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Delavnica je namenjena predstavnikom občin, županom in direktorjem občinskih uprav, ravnateljem
šol, vodjem javnih organizacij in ključnim osebam, ki so zadolžene za investicije v javnih
organizacijah. Udeležba je za vas brezplačna, vendar so obvezne prijave udeležbe na e-pošto
stefan@lea-pomurje.si ali na telefonsko številko (02) 538 13 57 (g. Štefan Žohar) zaradi lažje
organizacije.

04.10. / KAKOVOST ZRAKA V URBANIH NASELJIH: STANJE, IZZIVI IN
REŠITVE
Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina - GIZ DZP Vas v sodelovanju z
Energetsko agencijo za Podravje – ENERGAP vljudno vabi na konferenco »Kakovost zraka v urbanih
naseljih: stanje, izzivi in rešitve«, ki bo v četrtek, 4. oktobra 2012, od 9.00 do 14.00, na Gospodarski
zbornici Slovenije, v Ljubljani.
Predstavniki pristojnih ministrstev, regionalnih agencij in občin ter strokovnjaki na področju
onesnaženosti zraka in vplivov na zdravje bodo podali svoje poglede na stanje in izzive na področju
izboljševanja kakovosti zraka. V drugem delu posveta, ki bo praktično naravnan, pa bomo prisluhnili
rešitvam - primerom dobre prakse izboljševanja kakovosti zraka s pomočjo ogrevanja in prometa na
zemeljski plin. V zaključku posveta bosta organizirana ogled ter predstavitev delovanja polnilnice z
zemeljskim plinom v Ljubljani in vozil na zemeljski plin. Udeležba na konferenci je za vse udeležence
brezplačna, obvezna pa je prijava na info@zemeljski-plin.si ali tel. št. 01 24 14 612 do ponedeljka, 1.
oktobra 2012, do 12. ure.

11-13.10 / SEMINAR MLADI V AKCIJI
Zavod Movit pripravlja od 11.-13. oktobra 2012 seminar Korak v
program, ki ima velik pomen za vse, ki programa Mladi v akciji ne
poznajo ali pa ne dobro. Ključnega pomena pri kakovostni pripravi in
uspešni prijavi projekta je ravno poznavanje konceptov in ciljev
programa Mladi v akciji. Seminar ponuja vpogled v te koncepte ter
pregled vseh akcij programa. Tokratni Korak v program je četrti po vrsti,
rezultati dosedanjih tovrstnih seminarjev pa se kažejo v kakovostnih projektih preteklih udeležencev.
K prijavi vabijo vse, ki jih program zanima, in bi v svojih organizacijah radi delo z mladimi nadgradili
z mednarodnimi projekti! Prijave so odprte do ponedeljka, 24. septembra 2012! Več informacij prijavnica

16.10. / SLOVENIJACOOP2012
Vabimo vas na Mednarodno konferenco SlovenijaCoop2012 – Zadružništvo, vektor sprememb v
Evropski uniji, ki bo potekala 16. in 17. oktobra 2012 v prostorih Gospodarskega razstavišča v
Ljubljani. Konferenco organizira Slovenski forum socialnega podjetništva, Institut Novum in ELDR, v
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sodelovanju z največjim zadružnim podjetjem na svetu Mondragon iz Baskije, Zadružno zvezo
Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Fundacijo Prizma in Skupnostjo občin Slovenije.
Vabilo in program.

NOVIČKE DRUGIH
KOHEZIJSKE NOVICE V SEPTEMBRU
Tukaj lahko najdete septembrsko številko Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere
dobrih praks in druga obvestila.

31. REDNA SEJA VLADE RS, 27.9.2012
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZAŠČITI ŽIVALI
Sprememba zakona je potrebna zaradi implementacije Direktive 2010/63/EU. Namen je tudi izboljšati
stanje področja registracije in označevanja psov, preprečevanje preprodaje pasjih in mačjih mladičev
in zvišanje ravni zaščite živali na področju uporabe živali na javnih zbiranjih in snemanjih.
Predlagane so tudi spremembe na področju dejavnosti občin v zvezi z zaščito zapuščenih in hišnih
živali, in sicer možnost predpisovanja občinske pristojbine z namenom zbiranja sredstev za skrb za
omenjene vrste živali. Občinskim redarstvom je dodeljena pristojnost nadzora fizičnega varstva živali
na javnem mestu in nadzora nad označevanjem (mikročipiranjem) psov.(Vir: Vlada RS, ur)

POROČILO URADA RS ZA NADZOR PRORAČUNA O OPRAVLJENIH
POSTOPKIH INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
Vlada RS je sprejela Poročilo MF, URS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega
nadzora nad uporabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2012. V obdobju
od januarja do junija 2012 je bilo zaključenih 16 postopkov inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ZJF
in drugih predpisov, 5 postopkov pa je še v teku (stanje na dan 30.6.2012). Od 16 končanih postopkov
jih je bilo 9 uvedenih na podlagi letnega načrta dela za leto 2012, 7 pa na podlagi prijave. (Vir: Vlada
RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
EVROPSKA UNIJA JE RAZPISALA TEKMOVANJE ZA INOVATIVNOST V
JAVNI UPRAVI
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Evropska komisija je 17. septembra 2012 objavila natečaj za najbolj inovativne javne oblasti v Evropi z
naslovom 'Evropske nagrade za inovativnost v javni administraciji'. Do devet nagrad po 100.000 evrov bo
podeljeno

uspešnim

javnim

pobudam,

ki

prinašajo

koristi

državljanom,

podjetjem

ter

izobraževalnemu in raziskovalnemu sektorju. Namen nagrade, ki je del strategije Inovativne unije, je
spodbujati in osvetliti sodobne pristope porabe javnih sredstev.
Ne obstaja že vnaprej pripravljen seznam aktivnosti, ki bi bile primerne za to nagrado. Med
morebitnimi projekti, ki bi se lahko prijavili, navajamo denimo: pobude , ki zagotavljajo pomoč
starejšim, pobude za zeleni javni prevoz, novi pristopi poklicnega usposabljanja ali spodbujanja
podjetništvo raziskovalcev. Tekmovanje je odprto vsem javnim oblastem, ki so bile ustanovljene v
državi članici EU ali v državi, ki sodeluje v okvirnem raziskovalnem programu Evropske unije. Vse
prijavljene pobude morajo potekati od enega do štirih let. Zmagovalci 'Evropske nagrade za inovativnost
v javni administraciji' bodo izbrani na podlagi štirih kriterijev, ki so: ekonomski učinek pobude; pomen
pobude v luči izzivov, s katerimi se sooča družba; izvirnost in prenosljivost ideje in namen porabe
denarne nagrade. Mišljeno namreč je, da se bo zmagovalec nagrado uporabil za povečanje in
razširjanje svoje pobude, s čimer bi se še povečala odličnost in inovativnost v javnem sektorju. Rok za
prijavo je 15. februar 2013. Zmagovalci nagrade bodo objavljeni spomladi 2013.

KOHEZIJSKA SREDSTVA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu razpisalo sredstva v
višini 52.000.000 EUR za sofinanciranje projektov energetske sanacije obstoječih stavb ali nadomestne
gradnje, v naslednji vsebini:
- toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken;
- sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje
stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na
kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije;
- samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije
Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave
tega razpisa (21.9.2012) še niso zaključene. Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem
razpisu so lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo sprejet lokalni energetski
koncept (LEK). Izjemoma lahko za nepovratna sredstva po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne
skupnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske
politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 52.000.000,00 EUR,
in sicer: v letu 2013: 30.000.000,00 EUR; v letu 2014: 15.000.000,00 EUR; v letu 2015: 7.000.000,00 EUR.
Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR in višja od
3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem
javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije. Javni razpis bo odprt do
porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog je 2. november 2012 do 12. ure v glavni pisarni MzIP
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(Langusova ulica 4, Ljubljana). Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. januarja 2013 do 12. ure, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP na naslovu
http://www.mzip.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

EK OBJAVILA RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV O SKUPNI
KMETIJSKI POLITIKI
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov informacijskih projektov o skupni kmetijski
politiki - (SKP). Prednostna tema razpisa je zbiranje predlogov informacijskih projektov o SKP na
splošno ter zlasti predlagane reforme te skupne evropske politike. Namen projektov je: zagotoviti
boljše javno razumevanje SKP, zlasti v okviru predlogov za reformo, ponazoriti vlogo SKP pri razvoju
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kakor je opredeljena v strategiji Evropa 2020, izboljšati
razumevanje prispevka SKP k zagotavljanju zdrave in kakovostne proizvodnje hrane za evropske
državljane, ohranjanju okolja in razvoju podeželja v Evropski uniji ter povečati zanimanje javnosti za
vlogo kmetov, kmetijstva in razvoja podeželja v evropski družbi preko promocije pomena kmetijstva
ter prikazom prispevka SKP pri podpori kmetom, kmetijstvu in razvoju podeželja v Evropski uniji.
Skupni proračun za ukrepe za informiranje znaša 3.000.000 €. Rok za prijavo je 31.10.2012 . Besedilo
razpisa najdete tukaj. Več informacij je na voljo s klikom na to povezavo. Za dodatne informacije se
najkasneje

do

17.

oktobra

2012

obrnite

neposredno

na

elektronski

naslov:

AGRI-

GRANTS@ec.europa.eu.

RAZPIS NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA ZA EKO INOVACIJE
Evropska komisija je objavila razpis, ki se nanaša na Oblikovanje mrež javnih in zasebnih naročnikov,
da se tako premostijo ovire, pri prodoru eko inovacij na trg. Ključne naloge mrež bodo: oblikovanje
skupin kupcev, ki so pripravljeni pripraviti naročila za eko inovativne rešitve, v obdobju trajanja
projekta izvršiti nakup inovativnih rešitev ob sofinanciranju Evropske unije. Razpis se osredotoča na
naslednja področja: promet, čiščenje odpadnih voda, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov,
kemijske komponente, izdelki, ki temeljijo na biomaterialih, izdelki s področja zdravstvenega varstva
in energetsko učinkovite komponente. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi:
http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm. Rok za prijave je 20.10.2012.

PETROL URE
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo programov informiranja in ozaveščanja. Upravičenci so tudi samoupravne lokalne skupnosti,
ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, javni skladi, javne agencije,
zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne
dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Upravičeni stroški so
organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice,
okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja, ipd.), izdajanje strokovnih in
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poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki,poučne knjige, tematske priloge k časopisom,
spletne strani ali aplikacija), organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse, izvajanje
ostalih natančno definiranih in nedvoumno upravičenih aktivnosti s področja informiranja in
ozaveščanja URE in OVE. Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet
tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR. Skupna višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli
vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, znaša 100.000,00. Skupna višina sredstev za
finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo podjetja, znaša 100.000,00 EUR. Vloge bo
odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu
sofinancerja, in sicer najprej 8. 8. 2012 ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka
javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo je 30.10.2012. Več o razpisu s klikom
tukaj.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Upravičenci so tudi občine, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet
lokalni energetski koncept, javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane
cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika
o spodbujanju URE in OVE. Skupna višina sredstev znaša 100.000,00 EUR. Skupna višina sredstev za
finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, znaša 40.000,00
EUR. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 50% upravičenih stroškov projekta
za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor. Upravičeni stroški sta izvedba energetskega
pregleda in končno poročilo. Vloge se bodo odpirale na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 1. 8. 2012
ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Skrajni rok za oddajo je 30.11.2012. Več o razpisu >>> tukaj.

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
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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.

MEDNARODNE NOVICE SOS
KONFERENCA PROJEKTA COVENANT CAPACITY V MALMU
18. in 19. septembra je v Malmu potekala konferenca o pripravi
SEAP-ov

(trajnostnih

energetskih

akcijskih

načrtov).

Na

konferenci so strokovnjaki ob ilustraciji konkretnih primerov
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 in
neprofitnih organizacij. Več o konferenci lahko preberete na naši spletni strani www.skupnostobcin.si.
Na konferenci je bilo možno sodelovati tudi interaktivno preko spletne povezave. Posnetek
konference je dosegljiv tukaj. (bh, sk)

SESTANEK O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI PRI NALAS
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) bo ponovno organizirala sestanek
delovne skupine za energetsko učinkovitost pri NALAS, ki bo predvidoma potekal v Tirani, 26.
oktobra 2012.
Srečanje bo namenjeno nadaljevanju dela projektne skupine za energetsko učinkovitost v sklopu
trenutnega projekta in strateškem načrtovanju za regionalni program za krepitev zmogljivosti v
sklopu strategije razvoja nizkih emisij USAID. Sestanka se bo udeležil predstavnik SOS Boštjan Krajnc.
(bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
VEČJEZIČNOST V EVROPI
Pet izjemno uspešnih projektov na področju poučevanja in učenja jezikov je prejelo priznanja na prvi
podelitvi nagrad „European Language Label of the Labels Awards“. Zmagovalci prihajajo iz Belgije,
Italije, Litve, Norveške in Romunije. 32 držav, ki sodelujejo v programu Evropske unije za
vseživljenjsko učenje (27 držav članic, 4 države EGP/EFTA in Turčija), je imelo možnost predlagati
svoj najboljši nacionalni projekt učenja jezikov. Strokovna žirija je nato med vsemi predlaganimi
projekti izbrala pet najboljših. Pri tem je upoštevala merilo evropske razsežnosti ter merilo izboljšanja
jezikovnega znanja ciljne skupine. Vsi predlagani projekti (31) so prejeli spominsko priznanje za
sodelovanje in bodo v čast nagrajencem objavljeni v posebni brošuri („European Language Label –
Empowering People“). Edina sodelujoča država, ki ni predlagala nobenega projekta, je bila Švedska.
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(Vir: obvestilo za javnost EU)

STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE EVROPSKIH PODJETIJ IN PREK
RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU
V novi strategiji Evropske komisije za „sprostitev potenciala računalništva v oblaku v Evropi“ so
opisani ukrepi, s katerimi naj bi do leta 2020 dosegli neto koristi v obliki 2,5 milijona novih evropskih
delovnih mest in letnega povečanja BDP EU v višini 160 milijard EUR (za okoli 1 %). Predstavljena
strategija je v skladu s predlogom Komisije iz leta 2012 za posodobitev pravil o varstvu podatkov.
Oblikovanje evropskih pravil za računalništvo v oblaku je prvi pogoj za celosten digitalni prostor, ki
bo zagotovil pravi digitalni enotni trg. Ti ukrepi skupaj pomenijo celovito prizadevanje za zagotovitev
dinamičnega in zaupanja vrednega internetnega okolja v Evropi. Mnogi uporabniki uporabljajo
računalništvo v oblaku, ne da bi se tega sploh zavedali. Ponudniki elektronske pošte, Facebook in
Spotify s to tehnologijo shranjujejo podatke, denimo slike, videoposnetke in tekstovne datoteke.
Datoteke se shranjujejo v ogromnih podatkovnih centrih s stotinami strežnikov in sistemov za
shranjevanje, ki so kompatibilni s skoraj vso programsko opremo. Kadar želite dostop do vaših
podatkov, se s svojim računalnikom, pametnim telefonom ali tablico preprosto povežete z „oblakom“.
Prednosti računalništva v oblaku izhajajo iz ekonomij obsega. 80 % organizacij, ki so ga uvedle,
prihrani najmanj 10–20 % stroškov. Pričakuje se tudi, da bi se znatno povečala produktivnost, če bi
dosegli široko uporabo računalništva v oblaku v vseh gospodarskih sektorjih. Uporabne povezave:
Sprostitev potenciala računalništva v oblaku v Evropi – Kakšen pomen ima zame? (MEMO/12/713).
(Vir: obvestila za javnost EU)

NOČ RAZISKOVALCEV
Ali ste vedeli, da lahko Halleyjev komet, na katerega lahko v naravi čakate 75 let, sami naredite v
samo nekaj minutah? Zmešajte en dan star suhi led, vodo, blato ter nekaj drugih sestavin – in imate
svoj lastni komet. Ali ni to vesoljsko? Izdelovanje kometov z vesoljskimi znanstveniki v Londonu,
ustvarjanje oblakov z meteorologi v Bolzanu v Italiji, raziskovanje vulkana San Antonio z geologi na
Kanarskih otokih – to je le nekaj najzanimivejših dejavnosti sedme noči raziskovalcev, ki so potekale
28. septembra na prizoriščih po vsej Evropi. Sodelovalo bo okrog 350 mest, od Akureyrija na Islandiji
do Nikozije na Cipru, pa tudi Maribora v Sloveniji, cilj dogodka pa je zabavno odkrivanje znanosti in
povečanje zanimanja za raziskovalne poklice. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri v eksperimentih,
interaktivnih znanstvenih predstavah, obiskali raziskovalne laboratorije, ki običajno niso odprti za
javnost, in tam preskusili zapleteno opremo. V 32 državah članicah EU in sosednjih državah (glej
seznam v nadaljevanju) bo potekalo na stotine dogodkov. Nekateri najzanimivejši so predstavljeni v
prilogi, dogodke blizu vas pa najdete na tej povezavi. (Vir: obvestila za javnost EU)

KRŠITVE EU PRAVIL
Evropska komisija v svojem mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje
postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU.
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Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist
državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 361 odločitev, od tega 27 obrazloženih mnenj, 12
zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Med
zadevami, predloženimi sodišču EU je tudi področje javnega naročanja, ker Komisija poziva Sodišče,
naj Poljski, Nizozemski, Luksemburgu in Sloveniji naloži denarno kazen zaradi neizvajanja pravil o
javnih naročilih na področju obrambe.
Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12. (Vir: obvestila za javnost EU).

STRATEGIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE V KULTURNEM IN
USTVARJALNEM SEKTORJU
Evropska komisija je predstavila strategijo, s katero želi v celoti izkoristiti potencial kulturnega in
ustvarjalnega sektorja za spodbujanje rasti in zaposlovanja. V ta sektorja sodijo podjetja in druge
organizacije s področij arhitekture, umetniških obrti, kulturne dediščine, oblikovanja, festivalov, filma
in televizije, glasbe, uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, arhivov in knjižnic, založništva in radia, ki
že zdaj ustvarijo 4,5 % BDP in 8,5 milijona delovnih mest v Evropski uniji. Vendar pa se tudi kulturni
in ustvarjalni sektor soočata z velikimi izzivi digitalizacije in globalizacije ter velike razdrobljenosti
trgov zaradi kulturne in jezikovne raznolikosti. Prav tako je velika težava še vedno dostop do
financiranja.
Evropska komisija želi z novo strategijo povečati konkurenčnost in izvozni potencial teh sektorjev ter
njun pozitivni učinek na druga področja, kot so inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija
ter oživljanje mest. Zavzema se za vrsto ukrepov, s katerimi bi ustvarila prave pogoje za razcvet
kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Ukrepi se nanašajo na usposabljanja, dostop do financiranja,
spodbujanje novih poslovnih modelov, razvoj občinstva, dostop do mednarodnih trgov in boljšo
povezanost z drugimi sektorji. Več informacij: Krepitev kulturnega in ustvarjalnega sektorja za rast in
zaposlovanje v EU. (Vir: obvestila za javnost EU)

24. TEKMOVANJE EU ZA MLADE ZNANSTVENIKE
Najboljši mladi znanstveni možgani Evrope so se danes srečali v Bratislavi na 24. vsakoletni svečani
podelitvi nagrad za tekmovanje EU za mlade znanstvenike (EUCYS – EU Contest for Young
Scientists). Tri najvišje nagrade so prejele skupine iz Irske, Poljske in Avstrije za projekte iz fizike,
kemije in inženirstva. Tudi drugouvrščeni so dobili priznanje za svoje projekte na tako različnih
področjih, kot so fizika, računalništvo, matematika, družbene znanosti in biologija. Letos je Kanada
prejela mednarodno nagrado za tekmovalce iz držav zunaj EU s projektom na področju okolja.
Letošnje tekmovanje je pritegnilo 117 tekmovalcev iz 36 držav in iz šol EU, starih od 14 do 21 let, ki so
delali na 79 projektih. Mladi Tim Prezelj iz Slovenije je prejel posebno priznanje na področju biologije.
Tekmovanje Evropske unije za mlade znanstvenike je Evropska komisija uvedla leta 1989, da bi
spodbudila sodelovanje in izmenjavo med mladimi znanstveniki in jim dala priložnost, da jih vodijo
nekateri od najuglednejših evropskih raziskovalcev. S tekmovanjem si ES prizadeva okrepiti
prizadevanja v sodelujočih državah, da bi pritegnili mlade na poklicne poti v znanosti in
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raziskovalnih dejavnostih. Vse podrobnosti o letošnjem tekmovanju so na voljo na spletni strani:
http://www.media.eucys2012.eu/. (Vir: obvestila za javnost EU).

EVROPEJCI ŠE VEDNO IZPOSTAVLJENI ŠKODLJIVIM
ONESNAŽEVALOM ZRAKA
Skoraj tretjina prebivalcev evropskih mest je izpostavljenih prevelikim koncentracijam trdnih delcev
(PM) v zraku. Trdni delci so eno od onesnaževal, ki najbolj ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v
občutljive dele dihal. EU je v zadnjih desetletjih naredila korak naprej na področju zmanjševanja
onesnaženosti zraka s snovmi, ki povzročajo zakisljevanje, vendar se glede na danes objavljeno
poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) v številnih predelih Evrope še vedno pogosto pojavljajo
težave s koncentracijami PM in prizemnega ozona v ozračju. Trdni delci (PM) so onesnaževalo zraka,
ki v EU najbolj ogroža zdravje ljudi in lahko privede do prezgodnje smrti. Po ocenah v poročilu je bilo
leta 2010 kar 21 % mestnega prebivalstva izpostavljenega koncentracijam PM10, ki so presegale zelo
stroge dnevne mejne vrednosti, določene za zaščito zdravja ljudi. Do 30 % mestnega prebivalstva je
bilo izpostavljenega koncentracijam drobnejših trdnih delcev (PM2,5), ki so presegale (manj stroge)
letne mejne vrednosti EU.
•

Ozon (O3) lahko povzroči obolenja dihal in privede do prezgodnje smrti. Raven

izpostavljenosti v mestih je zelo visoka – leta 2010 je bilo 97 % prebivalcev mest v EU izpostavljenih
koncentracijam O3, ki so presegale referenčne vrednosti SZO. 17 % jih je bilo izpostavljenih
koncentracijam, ki so presegale mejne vrednosti, ki jih je za O 3 določila EU.
•

Dušikov dioksid (NO2) je pomemben povzročitelj evtrofikacije (prekomernega razraščanja

rastlin in alg v vodi) in zakisljevanja, prispeva pa tudi k nastajanju PM in O 3. V letu 2010 je bilo 7 %
Evropejcev, ki živijo v mestih, izpostavljenih ravnem NO 2, ki so presegale mejne vrednosti EU.
•

Benzo(a)piren (BaP) je rakotvorna snov. Znaten delež mestnega prebivalstva v EU (20–29 %

med letoma 2008 in 2010) je bil izpostavljen koncentracijam te snovi, ki so presegale ciljne vrednosti
EU, ki morajo biti dosežene do leta 2013.
•

Žveplov dioksid (SO2) je prava zgodba o uspehu: izpusti te snovi so se v zadnjih letih

bistveno zmanjšali po zaslugi zakonodaje EU, ki zahteva uporabo tehnologije za prečiščevanje
izpustov in manjšo vsebnost žvepla v gorivih.
•

Ogljikov monoksid, benzen in težke kovine (arzen, kadmij, nikelj, svinec) so se na splošno v

ozračju EU pojavljali v majhnih koncentracijah, lokalizirano in občasno, mejne vrednosti, ki jih v zvezi
s koncentracijami teh snovi določa zakonodaja EU, pa so bile presežene le poredkoma.
Več

informacij:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm;

http://www.eea.europa.eu/themes/air. (Vir: obvestila za javnost EU)

JASNEJŠI PREDPISI O STATUSU CVETNEGA PRAHU V MEDU
Evropska komisija je predlagala spremembo predpisov o medu, da bi pojasnila pravo naravo cvetnega
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prahu, potem ko je Sodišče Evropske unije v postopku predhodnega odločanja že izdalo odločbo v
zvezi s tem. V predlogu je cvetni prah v skladu z mednarodnimi standardi STO opredeljen kot
naravni sestavni del in ne kot dodana sestavina medu.
Sodišče se je pri svoji razlagi oprlo na direktivo o medu iz leta 2001 ter cvetni prah opredelilo kot
sestavino medu z utemeljitvijo, da je cvetni prah v medu predvsem zaradi dejavnosti čebelarja. V
predlogu Komisije pa cvetni prah velja za naravni sestavni del medu in ne za njegovo sestavino, saj
vstopi v panj zaradi dejavnosti čebel in je v medu prisoten brez dejavnosti čebelarja. Ker cvetni prah
velja za naravni sestavni del medu, se pravila EU o označevanju, po katerih je treba na etiketi
proizvoda navesti seznam sestavin, ne uporabljajo.
Predlog Komisije ne bo vplival na odločitev Sodišča v zvezi z uporabo zakonodaje o gensko
spremenjenih organizmih v primeru gensko spremenjenega cvetnega prahu v hrani in zlasti ne
spreminja sklepa Sodišča, da se med, ki vsebuje gensko spremenjeni cvetni prah, lahko daje na trg
samo, če se to odobri v skladu z veljavno zakonodajo. V tem primeru se uporabljajo tudi pravila o
označevanju gensko spremenjenih organizmov v hrani. Predlog naj bi tudi uskladil obstoječa
izvedbena pooblastila Komisije iz Direktive 2001/110/ES o medu s tistimi iz Lizbonske pogodbe.
Evropska unija proizvede okoli 13 % vsega medu na svetu (200.000 ton). Največja proizvajalka je
Španija (33 000 ton), sledijo ji Italija, Madžarska in Romunija (vsaka proizvede približno 22.000 ton) ter
Portugalska (21.000 ton). Uvoz medu v Unijo znaša okrog 140 000 ton, kar predstavlja 40 % celotne
potrošnje v EU. To vprašanje se je pojavilo zaradi spora o pravnem statusu medu, ko je bil v medu
nemškega čebelarja odkrit cvetni prah gensko spremenjene koruze MON 810. Nemško sodišče je
zadevo predalo Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje.
Evropsko sodišče je 6. Septembra 2011 izdalo sodbo, v kateri je navedlo, da: a) je bilo prejšnje
razumevanje področja uporabe zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih napačno (ta
zakonodaja se je v celoti uporabljala za gensko spremenjeni cvetni prah v medu) in b) je treba cvetni
prah

v

medu

obravnavati

kot

dodano

sestavino.

Več

informacij

na:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf. (Vir: obvestila za
javnost EU)
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