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NOVIČKE SOS
SESTANEK Z MINISTROM PLIČANIČEM GLEDE ZUJF -O
V četrtek, 11.10.2012 so se sestali predstavniki obeh reprezentativnih asociacij z ministrom Pličaničem
in državnim sekretarjem Helmutom Hartmanom. Sestanek je bil namenjen predstavitvi postopkov za
pripravo predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin, ki sta ga zahtevali obe združenji.
Oblikovanje takšnega začasnega zakona je potrdila tudi Vlada RS na seji vlade 4.10.2012.
Državni sekretar je povedal, da so za osnovo predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin
upoštevali predloge združenj in pozvali vsa ministrstva, da do današnjega dne pripravijo predloge
ministrstva v obliki členov zakona ter preverijo pri Službi Vlade za zakonodajo ali so takšne rešitve
zakonite. Minister je predstavnikom SOS in ZOS povedal, da so roki kratki ter poudaril, da se bo
ministrstvo potrudilo svojo nalogo opraviti dobro ter v predvidenih časovnih rokih. Na sestanku so se
prisotne in prisotni dogovorili tudi za oblikovanje posebne projektne skupine, sestavljene iz
predstavnikov občin, ki bo pregledala pripravljene rešitve. Prvi sestanek te skupine bo predvidoma v
začetku prihodnjega tedna.
Predstavniki SOS smo ministra Pličaniča, v preteklem tednu pisno in sedaj še ustno, opozorili na
problem, ki se pojavlja pri izvajanju Zakona o izvršbi in zavarovanju v okviru 101. člena, ki se nanaša
na prejemnike izvzete iz izvršbe. Predlagali smo, da se poleg izvzema socialnih denarnih pomoči po
zakonu, ki ureja socialno varstvo, iz izvršbe izvzamejo tudi enkratne denarne socialne pomoči, ki jih
upravičencem namenjajo občine. Nemalokrat se namreč dogaja, da se občanu zaradi trenutne
materialne ogroženosti nujno potrebna denarna pomoč, ki mu jo nameni občin, zaseže oz. izvrši.
Ministra smo opozorili na nesprejemljivo ravnanje bank. Minister se je s tem strinjal in zagotovil, da se
bo za ugodno rešitev zadeve posebej zavzel. (jv)

PRIMERNA PORABA IN FINANCIRANJE OBČIN
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance objavilo in obvestilo občine o izračunih primerne porabe
občin in zneskov dohodnine. Predhodni izračun primerne porabe občin za leto 2014 je enak
predhodne izračunu za leto 2013. Vse potrebne podatke in tabele so dostopne na spletnem mestu
Ministrstva za finance. (bh)

NA MKO O CENAH KOMUNALNIH STORITEV
Na MKO je v torek 09.10.2012 potekal usklajevalni sestanek glede uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Srečanja smo se
udeležili predstavniki SOS, ZOS, ZKG ter državna sekretarka ministrstva z ekipo. Udeležencem s
strani SOS, ZOS in KGZ ni bila sporočena tematika sestanka, posredovano nam ni bilo nikakršno
gradivo, zato je prišlo do kar nekaj težav v začetni komunikacij ter tako izhodišč za pogajanja glede
vsebine uredbe že v samem začetku ni bilo.
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Po dokaj burni razpravi in pogajanju glede nadaljnjih korakov, ali se bo usklajevalo na podlagi
uredbe, ki jo je v medresorsko obravnavo dal MKO v avgustu, ali na podlagi uredbe, ki je bila
usklajena in predlagana s strani SOS, ZOS in KGZ je bilo dogovorjeno, da se zaradi kratkih
zavezujočih rokov, ki so bili dani s strani vlade gradi na uredbi, ki jo je v avgustu predlagal MKO.
Uredba mora namreč biti v roku 14 usklajena s strani vseh deleženikov, saj mora v vladno proceduro s
1.11.2012. Dogovorjeno je bilo tudi, da se ustanovi ožja delovna skupina, sestavljena iz dveh
predstavnikov SOS, ZOS, MKO in KGZ, katere naloga bo uskladiti vsebino tistih določb, ki so
trenutno neusklajene. Delovna skupina se prvič sestane že v ponedeljek.
Tako združenji občin kot komunalna zbornica sta enotni in usklajeni, da je predlog uredbe, ki ga je
pripravilo ministrstvo, trenutno v nekaterih delih v nasprotju z dogovorom o višini povprečnine za
leti 2013 in 2014, ki so ga sklenili Vlada RS in reprezentativni združenji občin v prejšnjem tednu.
Predlog uredbe namreč prinaša dodatno obveznost občinskih proračunom, kar pa je v danem
trenutku za občine nesprejemljivo. V skladu z zavezo vlade bo v uredbi določeno, da občine s 1.
januarjem 2013 lahko obračunajo polno lastno ceno komunalnih storitev.
Vsebinska razhajanja, glede katerih se bo delovna skupina v ponedeljek skušala uskladiti in poiskati
ustrezne rešitve, so še opredelitev donosa, stopnja izkoriščenosti infrastrukture, namenskost porabe
sredstev najemnine, elaborat o oblikovanju cene komunalnih storitev, poračun, omrežnina za oskrbo s
pitno vodo, način, kako določiti primerljivost cen glede ravnanja z odpadki in subvencioniranje cen. S
strani občin je bilo opozorjeno na vodna povračila zaradi izgub, predstavniki MKO pa so opozorili še
na neurejenost prehodnega obdobja glede dviga cen ter s strani občin pričakujejo sugestije.
Uredba bi naj torej bila na vladi s 1.11.2012, s 1.1.2013, ko bi naj uredba bila že sprejeta, pa naj bi
občine že lahko zaračunale polno lastno ceno komunalnih storitev. (jt)

SKUPNOST OBČIN IZBRALA DOBAVITELJA ELEKTRIKE ZA OBČINE
Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije za 101 občino članico in njihove javne zavode izvedla
skupno javno naročilo za dobavo elektrike. Prejeli smo osem pravočasnih ponudb s cenami od
5.731.384,17 do 5.302.450,12, kolikor je ponudilo Elektro Celje Energija d.o.o. za dobavo električne
energije za 6600 merilnih mest na območjih 101 občine in znotraj teh v 511 pravnih subjektih, kot so
občine, vrtci, osnovne šole, krajevne skupnosti, gasilski domovi, …
Cene ponudnika in dodatne informacije se nahajajo tukaj. (sk)

SKUPNO JAVNO NAROČILO TUDI ZA PLIN?
Po dobro izvedenem skupnem javnem naročilu električne energije za občine in njihove institucije, smo
s strani občin prejeli veliko povpraševanje po izvedbi skupnega javnega naročila za dobavo plina.
Zato v SOS trenutno preverjamo ali in koliko občin bi bilo potencialno za takšno skupno naročilo.
Podobno kot pri skupnem naročilu elektrike, bi tudi tukaj vključili javne zavode. Prav tako smo občine
članice povprašali ali ocenjujejo, da bi bilo v razpis smiselno vključiti še ekstra lahko kurilno olje, kot
poseben sklop ob utekočinjenem naftnem plinu in zemeljskem plinu. V kolikor bodo v večini odgovori
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pozitivni, bomo že v prihodnjem tednun občine pozvali k oddaji pooblastil ter podatkov, pripravili
razpisno dokumentacijo in pozvali ponudnike k oddaji ponudb. Vaš interes lahko javite na
sasa.kek@skupnostobcin.si.

POBUDA SEKRETARJU ALEKSANDRU ZORNU
Skupnost občin Slovenije in Skupnost muzejev Slovenije sta v ponedeljek, 08.10.2012 na državnega
sekretarja Aleksandra Zorna Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport naslovila pobudo
za skupni, usklajevalni sestanek glede problematike pooblaščenih muzejev v letu 2013. Skupni dopis
je s strani obeh bil posredovan že na ministra Turka v septembru 2012, vendar odziva ni bilo. Ministra
dr. Žiga Turka smo med drugim 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. V sklopu problematike v praksi smo
predlagali delovni sestanek, na katerem bi ministrstvu predstavili svoje poglede na nekatera odprta
vprašanja, in sicer ne le v zvezi s trenutnim financiranjem pooblaščenih muzejev, temveč tudi v zvezi s
trajno ureditvijo njihovega statusa. Odziv še čakamo... (jt)

ODBOR DZ ZA KMETIJSTVO GLEDE TEMATIKE STANJA ZAVETIŠČ V
SLOVENIJI
V sredo, 10.10.2012 je potekal Odbor DZ za kmetijstvo glede tematike stanja zavetišč v Sloveniji.
Srečanja so se udeležile tudi tri predstavnice SOS ter se aktivno vključile v razpravo. Sprejeti sklepi
odbora se nahajajo tukaj. (jv)

KORESPONDENČNA SEJA KOMISIJE GJS SOS
Zaradi neodložljivih obveznosti intenzivnega dela na Uredbi o metodologiji za določitev cene GJS
varstva okolja, smo odpovedali sejo Komisije za gospodarsko javne službe SOS, ki je bila napovedana
za v torek, 16.10.2012 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih Mestne občine Maribor in je bila namenjena
oblikovanju stališč in predlogov k Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in obdelavi
mešanih komunalnih odpadkov.
V torek, 9.10.2012 smo zato odprli korespondenčno sejo Komisije za gospodarsko javne službe. V
obravnavo smo namreč prejeli predlog Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in
obdelavi mešanih komunalnih odpadkov . Ker se predlog uredbe nanaša na področje delovanja
občinskih javnih služb, vas pozivamo, da nam pripombe, stališča in predloge posredujete tudi ostali
predstavniki občin na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do ponedeljka, 15.11.2012. (jt)

SOS NA POSVETU GLEDE PIHODNOSTI EZD
Predstavnica SOS se je udeležila posveta, ki ga je v pripravah na izdelavo delovnega načrta za
delovanje Informacijske točke programa EZD za leto 2013 organiziral Zavod MOVIT, Info-točka
programa EVROPA ZA DRŽAVLJANE. Na posvetu, ki so se ga ob SOS udeležile še predstavnice
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MIZKŠ, MPJU ter občin Škofja Loka in Kamnik smo s predstavniki info-točke izmenjali mnenja o
poglavitnih ciljih, ki naj jih delovanje zasleduje v prihodnjem letu. Gradivo je dostopno tukaj. program
- angl

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
UREDBA MEDO
Na MKO je v torek 09.10.2012 potekal usklajevalni sestanek glede uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Do takrat nam
ni bilo posredovano nikakršno gradivo, zato je prišlo do kar nekaj težav v začetni komunikaciji.
Danes, 11.10.2012 je ministrstvo posredovalo uredbo o metodologiji za določitev cen gospodarskih
javnih služb varstva okolja v obravnavo. Uredba bi naj torej bila na vladi s 1.11.2012, zato se bo ožja
delovna skupina pri SOS, s predstavniki ZOS in KZS sestala že jutri, 12.10.2012 ter usklajene pripombe
posredovala ministrstvu že prihodnji ponedeljek.

OSNUTEK UREDBE O PREDELAVI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH
ODPADKOV IN OBDELAVI MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Prejeli smo Osnutek Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in obdelavi mešanih
komunalnih odpadkov. Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 3.11.2012.

PREDLOG ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Tukaj lahko najdete predlog Zakona o zaščiti živali. Je v državno zborski proceduri in je v fazi 1.
obravnave.
DZ RS je SOS in občine pozval k oddaji pripomb in predlogov do 2. novembra 2012. Nekaj stališč smo
v okviru sekretariata SOS že zbrali. Te se nanašajo na jasno definiciji skrbnika živali, definicijo
prostoživeče mačke, poenotenje cen na nivoju države in uskladitev z občinami glede možnosti
predpisovanja prispevka. Glede na številna opozorila SOS glede neustrezno predvidene rešitve v
okviru medresorske obravnave, je sedaj v predlogu zakona predlagana rešitev, po kateri občine lahko
gospodinjstvom, ki so zavezana za plačilo storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
predpišejo prispevek, ki na letni ravni ne sme presegati 1,5% minimalne bruto plače v RS. Prispevek
lahko občina predpiše z odlokom, šteje pa se med prihodek občine.
Vljudno vas prosimo za morebitna dodatna stališča in pripombe, najkasneje do srede, 17.10.2012 na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH
PROBLEMSKIH OBMOČIJ
V uskladitev smo prejeli Osnutek Uredbe o spremembi uredbe o določitvi obmejnih problemskih
območij. Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 16.10.2012 na
naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
15.10. /

RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJE ZA GJS

Razširjeno sejo Komisije za gospodarsko javne službe SOS in Odbora ZOS, sklicujemo v ponedeljek,
15.10.2012, v prostorih Mestne občine Celje (stranska dvorana Narodnega doma), Trg Celjskih knezov
9, 3000 Celje, s pričetkom ob 13.00 uri. Na razširjeno sejo komisije vabimo tudi člane Predsedstva SOS
in ZOS. Vabilo

17.10. / DRŽAVNE POMOČI
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za finance vabi na delovni posvet glede
državnih pomoči, ki bo organiziran 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. PRIJAVA JE OBVEZNA. Vabilo in 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
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. prijavnica

19.10. / 9. SEJA PREDSEDSTVA SOS
9. seja predsedstva SOS, na kateri si bosta med drugim, predsedovanje Skupnosti občin Slovenije
predala sedanji predsednik Leo Kremžar in bodoči predsednik dr. Ivan Žagar, bo potekala v petek, 19.
oktobra 2012 ob 10.00 uri v Slovenski Bistrici. Vabilo predsedstvu
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22.10. / NAJPOGOSTEJŠE NEPRAVILNOSTI PRI JAVNEM NAROČANJU V
PRAKSI
Vabimo vas k deležbi na posvetu SOS z naslovom NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE IN NEPRAVILNOSTI
PRI IZVAJANJU ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU V PRAKSI OBČIN. Delovni posvet bo v
ponedeljek, 22.10.2012, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela – dvorana Horus.
Vabilo in prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.10. / POMEN E-ZNANJ ZA VKLJUČENOST IN ZAPOSLOVANJE
Evropska komisija, Fakulteta za družbene vede in Zavod Ypsilon vas vabijo k udeleži na konferenci z
naslovom: Nova evropska perspektiva: Pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje. Častna
pokroviteljica konference je gospa Neelie Kroes, podpredsednice Evropske komisije, pristojna za
digitalno agendo. Na konferenci bodo predstavili letošnji projekt Simbioza, govorili bodo o področju
e-tehnologije v Sloveniji, medgeneracijskem sodelovanju, dobrih praksah pri nas in v tujini ter ciljih in
viziji za prihodnost Simbioze. V okviru konference bo potekala tudi okrogla miza o slovenski
perspektivi digitalne agende za vključenost in zaposlovanje in govorci strokovnjaki različnih področij
povezanih z e-veščinami. Konferenca bo potekala v ponedeljek, 15. oktobra, ob 11. uri na Fakulteti za
družbene vede v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5. Po konferenci ste vljudno vabljeni na popoldanske
Simbioz@ delavnice po Sloveniji. Za več informacij o konferenci lahko obiščete spletno stran
http://simbioza.eu/about/konferenca.html, kjer se lahko tudi prijavite.

NOVIČKE DRUGIH
DANES ZAČELA VOLILNA KAMPANJA ZA PREDS EDNIKA DRŽAVE
Danes se tudi uradno začenja kampanja pred volitvami za predsednika republike. Za zdaj so
kandidaturo vložili trije, in sicer sedanji predsednik države Danilo

Türk,

mandat, kandidat SD Borut

Kampanja bo potekala vse do 9.

Pahor ter

kandidat SDS in NSi Milan

Zver.

ki se poteguje za svoj drugi

novembra, ko se bo začel volilni molk. Uradna volilna kampanja se začenja 30 dni pred dnem
glasovanja na predsedniških volitvah, ki bodo 11. novembra. Kandidature je sicer mogoče vlagati še
do 17. oktobra, nato pa bo Državna volilna komisija preizkusila zakonitost vloženih kandidatur, s
čimer bodo predsedniški kandidati postali tudi uradni kandidati. Za volilno kampanjo štejejo vse
politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na
odločanje volivk in volivcev. To so zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in z
uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje ter javni shodi. Volilne kampanje ni dovoljeno
financirati s proračunskimi sredstvi ter s sredstvi gospodarskih družb, v katerih ima država več kot
25-odstotni delež. Stroški volilne kampanje za volitve predsednika republike ne smejo preseči 0,25
evra na posameznega volilnega upravičenca v državi. Če se glasovanje ponovi, se stroški volilne
kampanje za kandidata v drugem krogu lahko povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega
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upravičenca v državi. (vir: 24ur.com, jt)

33. REDNA SEJA VLADE RS, 11.10.2012
VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA
FINANČNE STORITVE
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o davku na finančne storitve in ga pošilja Državnemu
zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem postopku. Z novim Zakonom o davku
na finančne storitve se uvaja obveznost plačevanja davka na finančne storitve, po katerem bodo
predmet obdavčitve finančne storitve, ki so po trenutni ureditvi oproščene plačila DDV v skladu z
zakonom, ki ureja sistem DDV ter storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Davčni
zavezanci za plačilo davka na finančne storitve bodo vse osebe, ki na območju Slovenije opravljajo
finančne storitve, za katere je po zakonu predvidena obdavčitev. Tako bodo zavezanci za ta davek
npr. banke, druge finančne institucije in druge osebe, ki izvajajo finančne storitve, vključno s
podružnicami tujih bank in poslovnimi enotami tujih pravnih oseb v RS ter vključno s tistimi tujimi
osebami, ki po zakonu lahko opravljajo finančne storitve neposredno. (Vir: vlada RS, jt)

VLADA SPREJELA FINANČNE UKREPE ZA OPTIMIZACIJO ČRPANJA
SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
Vlada RS je sprejela finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske politike za
obdobje 2007 – 2013. Z dodelitvijo dodatnih pravic porabe in usmerjanjem sredstev na vsebine, kjer je
črpanje boljše, bo zagotovila optimalno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike.
Vlada je odobrila za 452 milijonov evrov dodatnih pravic porabe z namenom, da bodo lahko odobreni
nekateri projekti, ki so pripravljeni in so trenutno na čakalni listi. 307 milijonov evrov dodatnih pravic
porabe bo namenjenih za projekte s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture (Operativni
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013), 102 milijona
evrov za področje regionalnega razvoja (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov ta obdobje 2007-2013), 43 milijonov evrov pa za področje človeških virov (Operativni
program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013). V tem trenutku je črpanje najnižje na področju
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 20072013, zato je odobritev dodatnih pravice porabe bistvenega pomena. Veliki okoljski in prometni
projekti se namreč ne izvajajo v skladu s predvideno dinamiko (ponekod so zamiki tudi do dveh let),
vzroki za to pa izhajajo iz naslednjih dejstev: stečaji izbranih izvajalcev projektov na področju
gradbeništva zaradi gospodarske krize, težave pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj,
dolgotrajni revizijski postopki v povezavi z javnim naročanjem. Z dodatnimi pravicami porabe bodo
sredstva iz vsebin, kjer je črpanje slabše, preusmerjena na tista področja, kjer je mogoče doseči boljše
gospodarske in finančne učinke. Gospodarski zagon je namreč eden ključnih zavez aktualne vlade.
Z ukrepi namreč želi vlada zmanjšati nevarnost izgube sredstev evropske kohezijske politike za
obdobje 2007 – 2013 in se izogniti gospodarski škodi, ki bi lahko nastala zaradi neizvajanja že
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potrjenih projektov oziroma neupravičenih stroškov v njihovem okviru. Z dodatnimi sredstvi se ne bo
ustvarjal proračunski deficit, saj bodo za to uporabljena sredstva, ki so vezana na projektih, ki se ne
izvajajo. Odločbe v primeru tovrstnih projektov bodo po dogovoru z upravičenci sporazumno
prekinjene. (Vir: vlada RS, jt)

VLADA O PREDLOGU ZBIRNEGA KADROVSKEGA NAČRTA OSEB
JAVNEGA PRAVA
Vlada RS je sprejela Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih
uslužbencih za leti 2013 in 2014. Minister v okviru dovoljenega števila zaposlitev iz zbirnega
kadrovskega načrta določi dovoljeno število zaposlenih pri posamezni osebi javnega prava, ki sodi v
njegovo pristojnost in lahko med letom spreminja kadrovske načrte oseb javnega prava v okviru
kvote, določene v zbirnem kadrovskem načrtu. Vlada RS je na eni izmed prejšnjih sej sprejela
Izhodišča in določitev razreza odhodkov za pripravo predloga Proračuna RS ter v skladu s tem tudi
zadolžila ministrstva, ki so pristojna za osebe javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o
javnih uslužbencih, da predloge kadrovskih načrtov navedenih oseb za leti 2013 in 2014 posredujejo
Ministrstvu za pravosodje in javno upravo (MPJU). Ministrovo za pravosodje in javno upravo je na
podlagi teh sklepov, podatkov, ki so jih posredovala ministrstva ter posredovanih podatkov o
načrtovanem številu zaposlitev za osebe javnega prava s strani Organov državne uprave (ODU) iz
njihove pristojnosti za leti 2013 in 2014, skupaj z obrazložitvami, pripravilo predlog Zbirnega
kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2013 in 2014.
(Vir: vlada RS, jt)

CENA ZA ENOTO OBREMENITVE OKOLJA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA
DIOKSIDA
Vlada RS je sprejela sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida.
Cena za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
za leto 2013 se, glede na ceno enote obremenitve za leto 2012, poveča za 15%. Od 8. januarja 2013 dalje,
bo cena za enoto obremenitve za okoljsko dajatev z emisijo ogljikovega dioksida 0,0144 evra za 1
kilogram ogljikovega dioksida. Povečanje cene za enoto obremenitve pomeni v končni maloprodajni
ceni (ob upoštevanju davka na dodano vrednost) povečanje za 0,54 centa na liter motornega bencina
oziroma 0,85 centa na liter plinskega olja (diesel). (Vir: vlada RS, jt)

DAN SLOVENSKE HRANE
Vlada RS je sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, s katerim bomo v Sloveniji pridelani
hrani dali pomemben pečat in s tem pokazali podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem ter
spodbudili zavedanje in pripadnost javnosti o pomenu domače pridelave in predelave hrane ter
uživanju le-te.
Za dan slovenske hrane je Vlada RS razglasila vsak tretji petek v mesecu novembru. Letos bo dan
slovenske hrane v petek, 16. novembra 2012. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo ta dan obeleževalo
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s številnimi promocijskimi dejavnostmi, ki bodo povezovali različne deležnike in spodbujale k
razmišljanju o pomenu lokalne samooskrbe. Mednje sodi tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Namen
tega projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem
obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih
lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo,
okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri
vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo (npr. večkratna uporaba, pakiranje
večjih enot živil). Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina
življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina, ki zajema tudi varovanje zdravja ljudi in
varovanje okolja. Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih
proizvodih, zato je za Slovenijo zagotavljanje prehranske varnosti pomembno strateško in politično
vprašanje. Pospešiti ponudbo in povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani
lokalno in na trajnostni način ter s tem izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno trajnostno pridelano
hrano je strateški cilj slovenske prehranske politike. Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s
trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov določa tudi politično in ekonomsko suverenost
Republike Slovenije.
Smiselno je spodbujati lokalno okolje, da se samooskrbuje in s tem poveča kvaliteto življenja vseh
vključenih v ta proces. S stališča trajnosti je smiselno spodbujati integriran in ekološki način pridelave
oz. reje in uvajanje teh pridelkov / izdelkov v vsakdan v okviru sistema javnega naročanja oz. naročil
in tako zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju. (Vir: vlada RS, jt)

VLADA SPREJELA SKLEP O ZAGOTOVITVI POSEBNIH NAMENSKIH
SREDSTEV ESS
Vlada RS je sprejela sklep s katerim Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nalaga, da
kot posredniško telo v postopku neposredne potrditve operacije zagotovi posebna namenska sredstva
Evropskega socialnega sklada v višini 2.7 mio EUR v letih 2012 do 2015 za izvedbo projekta
»Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim,
slabovidnim ter osebam z motnjami branja«, Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Na osnovi
ugotovljenega stanja in izkušenj v tujini bi bila najustreznejša uvedba integriranega modela izvajanja
knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne kot javne službe. Nacionalna knjižnica slepih in
slabovidnih, ki bi neposredno izvajala storitve za slepe, slabovidne ter za osebe z zmanjšano
zmožnostjo branja, bi delovala tudi kot nacionalni center za knjižnične storitve za slepe, slabovidne in
za osebe z motnjami branja, saj bi med drugim tudi koordinirala dejavnosti za uporabnike s tovrstnimi
posebnimi potrebami v drugih javnih knjižnicah (šolskih, splošnih, visokošolskih). Tako bi bila njena
temeljna naloga, poleg izvajanja osnovnih knjižničnih storitev in reproduciranja gradiva v tehnikah,
dostopnih slepim in slabovidnim, tudi spodbujanje, vodenje, razvoj in koordinacija knjižničnih
dejavnosti, namenjenih tej populaciji na področju cele Slovenije. (Vir: vlada RS, jt)
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AKTUALNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS PETROL-URE
Petrol je razpisal nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo.
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe sistemov
upravljanja z energijo. 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 regulacija in upravljanje z energijo in uvedbo standarda SIST EN 16001
oz. ISO 50001. Na javnem razpisu lahko sodelujejo javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem
razpisom predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti, javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove
in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter podjetja/industrija, ki imajo sedež v
Republiki Sloveniji. Skupna višina sredstev za finančne spodbude za namene, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 100.000,00 EUR. Rok za oddajo je do porabe sredstev ali 30.10.2012. Več tukaj.

JAVNI RAZPIS PUREE1
Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov ter programi informiranja
in strokovnega svetovanja. Razpisnika sta Energija plus in Elektro Maribor. Predmet javnega razpisa
so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu
sektorju:
-

Vgradnja toplotnih črpalk;

-

Vgradnja sprejemnikov sončne energije;

-

Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;

-

Izvedba energetskih pregledov;

-

Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in
podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno
investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 236.373,00 EUR. Višina
nepovratne finančne spodbude je 46,50 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino
prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Javni razpis velja
do 27.12.2012. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 16.10.2012, nato pa vsak drugi
delovni torek. Zadnje odpiranje bo izvedeno 28.12.2012 oziroma do objave zaključka javnega razpisa
zaradi porabe sredstev. Več tukaj.
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EVROPSKA UNIJA JE RAZPISALA TEKMOVANJE ZA INOVATIVNOST V
JAVNI UPRAVI
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
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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
(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
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organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice,
okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja, ipd.), izdajanje strokovnih in
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.
Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
• različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
• naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
• naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
• gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
• energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
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• obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
• nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
• ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
• proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
• nabavo okolju prijaznih vozil.
Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.ekosklad.si ali na telefonski
številki: (01) 241 48 20. 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.

MEDNARODNE NOVICE SOS
ŽUPANI O SLOVENSKEM RIBOLOVU GOVORILI V ODBORU REGIJ
V času od ponedeljka so srede (8-10. Oktober) je v Bruslju potekalo 97. Plenarno zasedanje Odbora
regij hkrati z 10-timi dnevi odprtih vrat. Jubilejnega 10. tedna regij in mest se je udeležilo več kot 6000
ljudi, ki so obiskali preko 100 delavnic in seminarjev.
Na plenarnem zasedanju je bilo obravnavano mnenje o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.
Župan občine Piran Peter Bossman je na zasedanju izpostavil, da Slovenija ni vključena v noben režim
ribolovnih možnosti na ravni EU. Slovenija tako nima kvote za nobeno vrsto rib, prav tako pa
slovensko ribištvo ni vključeno v noben režim omejevanja ribolovnega napora (tj. števila dni na morju
za posamezne dele ribiške flote) na ravni EU. Poleg tega je za slovensko ribištvo značilno, da gre za
majhen ribiški sektor z velikim deležem malega priobalnega ribolova. Slovenija ima okrog 88 % plovil,
ki so namenjena malemu priobalnemu ribolovu (manjša od 12 metrov), zato je za nas pomembno
upoštevanje posebnosti tega segmenta flote. Pomembno je tudi, da večina slovenskih ribiških plovil
izvaja ribolov v omejenem območju slovenskih teritorialnih voda. Poročevalca je pozval, da podpre
amandmaje, ki obravnavajo navedene potrebe držav z manjšo obalo in z manjšo ribiško floto. (MM,
MZZ)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
SREDSTVA ZA PROGRAM RAZDELJEVANJA HRANE
Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov je izglasoval dodelitev sredstev EU za program
razdeljevanja hrane najbolj ogroženim za leto 2013. Pričakuje se, da bo od 500 milijonov EUR
proračunskih sredstev, ki so na voljo najbolj ogroženim, imelo koristi več kot 18 milijonov ljudi v 19
državah članicah EU. To bo zadnje leto, ko se bo program izvajal v tej obliki, financiran iz NASLOVA
Skupne kmetijske politike. Novi predlogi za širši, bolj fleksibilen program, ki bo tesneje povezan s
politiko socialne kohezije, bodo predvidoma predstavljeni do konca tega meseca, in sicer pod
pristojnostjo komisarja EU za socialne zadeve, Laszla Andorja.
Glede prihodnosti programa je Komisija v svojem predlogu večletnega finančnega okvira za obdobje
2014–2020 navedla, naj se zagotovijo proračunska sredstva v višini 2,5 milijarde EUR za obdobje 7 let,
s katerimi se bo še naprej financirala pomoč EU najbolj ogroženim pod postavko I proračuna EU, kjer
je primerneje uvrščena v okviru cilja zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 2020. Komisija trenutno
pripravlja konkretne predloge za oblikovanje prihodnjega programa v okviru politike socialne
kohezije, ki naj bi bili objavljeni 23. oktobra. (Vir: EK)

SPREJELI UKREPE ZA PREPREČEVANJE METANJA HRANE V SMETI
Trgovci na drobno so se zavezali, da bodo sprejeli prostovoljne ukrepe na področju preprečevanja
nastanka odpadkov, zlasti živilskih. Na forumu trgovcev na drobno v Bruslju so ponovno izrazili
svoje stališče, da je treba preiti na gospodarstvo, ki bo gospodarno z viri, ne glede na ne ravno
obetajoč gospodarski položaj. Ob pregledu ciljev glede trajnosti, ki so si jih v zadnjih letih zadali na
ključnih področjih, kot je na primer prodaja okolju prijaznih izdelkov, so opazili viden napredek.
Trgovci na drobno, ki sodelujejo v forumu, so zavezani k izvajanju določenih okoljskih ukrepov, da bi
prispevali k trajnostni porabi in gospodarnemu ravnanju z viri. Število okoljskih zavez je v enem letu
naraslo za 30 % na več kot 500, razdeljene pa so v 3 kategorije („kaj prodajamo“, „kako prodajamo“ in
„komunikacija“).
Letos je 19 članov foruma trgovcev na drobno predstavilo svoje pobude glede odpadkov in se
zavezalo k vodenju kampanj za ozaveščanje v zvezi z odpadki ter preprečevanjem in zmanjšanjem
živilskih odpadkov. Ta pobuda bo dopolnjevala zadevne politike EU na področju odpadkov, ki so
določene v Časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri. Zajema na primer prepolovitev živilskih
odpadkov do leta 2020, uporabo odpadkov kot vir in praktično odpravo odlaganja odpadkov na
odlagališča. Podpisniki pobude bodo o doseženih rezultatih poročali na naslednjih srečanjih foruma
trgovcev na drobno. Zaveze, ki so jih sprejeli člani foruma, so vse bolj osredotočene na ponujanje bolj
trajnostnih izdelkov na prodajnih policah, kot so na primer trajnostna morska hrana, tekstilni izdelki,
organski izdelki in izdelki pravične trgovine ter certificiran les in papir. Na vsakoletnem srečanju leta
2012 so bili poudarjeni številni dosežki na področju najboljših praks. IKEA je na primer zagotovila, da
se do 86 % odpadkov trgovine reciklira, poleg tega je v državah, ki jo oskrbujejo z materiali, začela
izvajati trajnostne bombažne projekte, ki zajemajo 100 000 kmetov. Veriga C&A je svojo prodajo
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organskega bombaža v treh letih podvojila, tako da je lani znašala 32 milijonov prodanih kosov.
Številni trgovci na drobno so razširili ponudbo rib iz trajnostnih virov, kot na primer Metro Group,
medtem ko je REWE Group potrošnike seznanil s podrobnimi podatki na zelo občutljivo temo
ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi. (Več na EK)

ŠIRITEV UNIJE
Evropska komisija je danes, 12.8.2012, četrtič predlagala začetek pristopnih pogajanj z Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo. Komisija priporoča, da se Albaniji podeli status kandidatke za
članstvo v EU pod pogojem, da država dokonča ključne reforme. Predlaga tudi podpis stabilizacijskopridružitvenega sporazuma s Kosovom, takoj ko bo država dosegla napredek pri izpolnjevanju vrste
kratkoročnih prednostnih nalog. Komisija je potrdila, da priprave Hrvaške na članstvo dobro
potekajo. Z vrsto letnih poročil je Komisija poleg tega ocenila napredek, ki so ga na poti k pristopu k
Evropski uniji v preteklem letu dosegle ostale države Zahodnega Balkana, Turčija in Islandija.
Današnja priporočila za Albanijo, Kosovo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, pa tudi
bližajoča se pridružitev Hrvaške, nedavni začetek pristopnih pogajanj s Črno Goro in status države
kandidatke, ki je bil Srbiji podeljen na podlagi jasnih navodil o merilih za začetek pristopnih pogajanj,
kažejo, da EU izpolnjuje svoje zaveze, če so prej izvedene ustrezne reforme. Pozitiven napredek v
državah Zahodnega Balkana pošilja močno sporočilo o pomembni vlogi širitve EU pri njihovi
preobrazbi. Za dodaten napredek pa se morajo države zdaj osredotočiti še na vrsto področij, med
katerimi je najpomembnejša krepitev demokratičnega upravljanja, tako da se začnejo vprašanja glede
pravne države reševati že veliko pred začetkom pristopnih pogajanj. Poleg tega je treba okrepiti
svobodo izražanja in neodvisnost medijev ter že v začetku procesa reševati ekonomska vprašanja, kar
bo pripomoglo k utrditvi gospodarske in finančne stabilnosti ter oživitvi gospodarstva. Hkrati
Komisija priporoča čim prejšnje reševanje dvostranskih vprašanj med državami, saj ta ne smejo ovirati
pristopnega procesa. EU in Islandija imata vse več skupnih interesov, med drugim na področju
obnovljivih virov energije in podnebnih sprememb, strateško pa je pomembna tudi politika EU za
Arktiko. Pristopna pogajanja dobro napredujejo. Konstruktivni načrt za oživitev odnosov EU s Turčijo
že prinaša prve rezultate; ključna je aktivna podpora Turčije temu načrtu in njena evropska
perspektiva. (Vir: EK)
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