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NOVIČKE SOS
9. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V petek, 19. oktobra se je v Slovenski Bistrici zbralo Predsedstvo SOS na svoji 9. redni seji. Po pregledu
zapisnika in realizacije sklepov je predsedstvo pozdravil podpredsednik Komisije za preprečevanje
korupcije Bećir Kečanović s sodelavko Simono Stanter, ki je predstavila osnovna pravila lobiranja.
Članice in člani predsedstva so izpostavili številna vprašanja in mejne situacije, ki se pojavljajo v
občinah npr. ob sprejemu prostorskih načrtov. Sprejet je bil sklep, da SOS in KPK organizirata
enodnevni seminar, na katerem bi odgovorili na praktična vprašanja.
Iz MPJU, ki so bili vabljeni na sejo, da predstavijo osnutek Zakona o uravnoteženju javnih financ za
občine (ZUJFO), je SOS prejel samo opravičilo prisotnosti. V dogovoru o višini povprečnine za leti
2013 in 2014, je namreč zapisano, da Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo, da v sodelovanju z resornimi ministrstvi do 15. 10. 2012 pripravi zakon za
uravnoteženje javnih financ za občine s ciljem znižanja stroškov zakonskih nalog občin do višine 10%.
(sk)

SOS NA SEJI PREDSEDSTVA DOBILA NOVEGA PREDSEDNIKA
Na 9. seji sta si predsedovanje SOS predala dosedanji predsednik Leo Kremžar in sedanji dr. Ivan
Žagar. Naslednjih 17 mesecev je predsednik SOS dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica. (sk)

PROJEKTNA SKUPINA ZUJFO
Dne 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

22.6.2012 – 29.6.2012

TN št. 25

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)

USKALJEVANJA SOS, ZOS, KGZ IN MKO GLEDE UREDBE MEDO
V preteklem tednu je potekala vrsta aktivnosti v zvezi z usklajevanjem predloga uredbe MEDO. V
ponedeljek, 15.10.2012 se je sestala razširjena seja Komisije GJS SOS, Odbor ZOS ter člani predsedstva
z namenom oblikovanja stališč k zadnji verziji predloga Uredbe MEDO. Tako oblikovana stališča so se
v torek, 16.10.2012 uskladila s predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva, v četrtek, 18.10.2012
pa je potekal usklajevalni sestanek vseh treh deležnikov (SOS, ZOS in KGZ) s predstavniki MKO. (jt)

SKUPNO NAROČILO PLIN IN ELKO
Obveščamo vas, da se je skladno z predvidevanji in odgovori občin na predhodno poizvedbo pokazal
dovolj velik interes, da bo Skupnost občin Slovenije (SOS) v letu 2012 izvedla tudi skupno javno
naročilo za dobavo plina in kurilnega olja za potrebe občin predvidoma za obdobje 01.01.2013 do
31.12.2015. Javno naročilo bomo pripravili v treh sklopih:
a) zemeljski plin
b) utekočinjen naftni plin
c) ekstra lahko kurilno olje.
Vsaka občina, ki želi sodelovati pri skupnem javnem naročilu mora posredovati pooblastilo. Prav tako
vas posebej opozarjamo, da mora vsak javni zavod ali katerakoli druga pravna oseba, ki se želi
priključiti javnemu naročilu, posredovati pooblastilo. Izpolnjena, podpisana in žigosana pooblastila
pošljite prosim do četrtka, 25. oktobra 2012 skenirane na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si in na
fizičen naslov SOS. Povabilo občinam in javnim zavodom...

VODJE REDARSTEV O ZAKONU O PREKRŠKIH
V sredo se bo v prostorih občine Trzin sestala Komisija za občinsko redarsko službo, ki bo na sestanku
z vrhovnim državnim tožilcem razpravljala o predlogu zakona o prekrških. Članice in člani komisije
se zavzemajo za spremembe zakona, ki bodo poenostavile delo občinskih redarjev, hkrati pa bodo te
spremembe tudi izvedljive na terenu. Predstavniki komisije so že v posredovanih pripombah
sporočili, da določene spremembe ne bodo izvedljive na terenu in o teh bi se želeli pogovarjati na
sestanku. Članice in člani komisije se zavzemamo biti konstruktiven partner, ki bo pomagal pripraviti
dobro podlago za učinkovito in zakonito delo prekrškovnih organov. (MM)

DELJENJE TABLETK KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI NESREČI
V torek se bodo predstavniki Komisije za zaščito in reševanje sestali na Upravi RS za zaščito in
reševanje o delitvi tabletk Kalijevega jodida. Ob morebitnih težavah v Nuklearki Krško bodo občine
prebivalcem na povelje URSZR pričele z delitvijo tabletk kalijevega jodida. Tabletke prebivalci ne
zaužijejo, dokler jim to URSZR to sporoči. Namen tabletk je, da se stabilni jod nakopiči v ščitnici in se
tako prepreči vstop radioaktivnega joda 131 v ščitnico. Glede na dejstvo, da so za posledice
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radioaktivnega joda ogrožene osebe pod 40 letom starosti, se bodo tabletke razdelile le mlajšim od 40
let. Na sestanku bodo prisotni pripravili navodila za deljenje tabletk, da se bo le-to izvajalo enako po
vseh občinah. Dogovorili se bodo o: ali je potrebno voditi seznam prejemnikov, koliko oseb je
potrebnih za 1 delilno mesto, koliko tabletk se razdeli v 1 uri, kje se priporoča, da bi bila delilna mesta.
(MM)

PRIMERNA PORABA-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)

SOS NA POSVETU GLEDE PRIHODNOSTI 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, Infotočka
programa EVROPA ZA DRŽAVLJANE. Na posvetu, ki so se ga ob SOS udeležile še predstavnice
MIZKŠ, MPJU ter občin Škofja Loka in Kamnik smo s predstavniki infotočke izmenjali mnenja o
poglavitnih ciljih, ki naj jih delovanje zasleduje v prihodnjem letu. Gradivo je dostopno TUKAJ.
Program angl. (sk)

NASLEDNJI KORAKI: PODPIS POGODBE-ELEKTRIČNA ENERGIJA
Naročnik (plačnik) pregleda veljavnost dosedanje pogodbe o dobavi električne energija za vsa merilna
mesta.
-

Pri dosedanjem dobavitelju glede na veljavnost pogodbe (npr. veljavnost pogodbe do
31.12.2012) pogodbo odpove z obrazcem odpoved (navedete št. pogodbe, datum odpovedi in
merilna mesta)

Glede priprave in podpisovanja posamičnih pogodb vas bodo kontaktirali iz Elektro Celje Energija
d.o.o.
-

Vzorec odpovedi z bistvenimi podatki lahko najdete na TEJ POVEZAVI. Datum prekinitve je
konec obdobja pri dosedanjem dobavitelju npr. 31.12.2012 .

Z morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na kontaktno osebo pri Elektro Celje Energija
d.o.o – Alenko Kotnik: alenka.kotnik@ecen.si. (sk)

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA-STALIŠČA SOS
V sekretariatu SOS smo obravnavali Osnutek Uredbe o spremembi uredbe o določitvi obmejnih
problemskih območij. V sekretariatu smo zbrali pripombe in predloge občin članic ter jih posredovali
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Opozorili smo jih zlasti na dejstvo, da izločanje
občin iz obmejnega problemskega območja v času nižanja finančnih sredstev občinam, ob dejstvu, da
so merila za določitev dokaj ohlapna, prinaša nekaterim prizadetim občinam dodatno obremenitev
zaradi onemogočanja črpanja sredstev iz tega naslova. (bh)
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DRŽAVNE POMOČI-DELOVNI POSVET
Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za finance uspešno zaključila regijske delovne
posvete o državnih pomočeh. Še zadnjič je delovni posvet potekal na MO Maribor, dne 17.10.2012, kjer
je Ministrstvo za finance predstavilo javne službe v luči državnih pomoči, način prodaje zemljišč v
javni občinski lasti in predstavilo uporabo spletne aplikacije za on line poročanje o de minimis
pomočeh. Predstavniki občin so se seznanili z novostmi na področju državnih pomoči in z dodatnimi
vprašanji predstavnikom Ministrstva za finance razjasnili nejasnosti, ki so se pojavile občinam na to
temo. Ministrstvu za finance in udeleženim se zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje. (ur)

POBUDA ZA PODALJŠANJE ROKA ZA VNOS V APLIKACIJO AJDA SUŠA
Skupnost občin Slovenije je na URSZR posredovala pobudo za podaljšanje roka za vnos oškodovancev
po suši v letu 2012 v aplikacijo. Rok za vnos vlog v aplikacijo Ajda je 22.10.2012, občine pa so z
zbiranjem vlog zaključile 15.10.2012. Pobudo smo posredovali na podlagi pobude občine članice. (jt)

REGIJSKO SREČANJE SOS KOROŠKIH ŽUPANOV
V sredo, 17. oktobra 2012 so se v Slovenj Gradcu sestali župani Koroške. Predsednik SOS, Leo
Kremžar in Andrej Čas, župan MO Slovenj Gradec sta zbrane pozdravila v prostorih MO Slovenj
Gradec. Zunanji sodelavec SOS Tomaž Zver, je v okviru projekta Covenant Capacity pripravil
predstavitev Regijskega SEAP-a. SEAP - »Sustainable Energy Action Plan« oz. Trajnostni energetski
akcijski načrt, je smiselno pripraviti na regijski ravni. Občine namreč morajo pripraviti lokalne
energetske načrte, ki so omejeni na območje občine. Iz teh, pa je smiselno povzeti izhodiščne podatke
in na regijski ravni začrtati akcijski načrt za področja, ki presegajo občinske meje, da bi s sodelovanjem
dosegli boljše rezultate. Med takšnimi področji so župani koroške regije npr. identificirali biomasni
logistični center. Sklenili so, da se skupaj s skupno projektno pisarno koroških občin in posameznih
občin, ki niso vključene v projektno pisarno s SOS pripravi izhodišče za pripravo regijskega SEAP-a za
prihodnjo sejo sveta regije. Župani so se na sestanku seznanili še z aplikacijo 3D javne razgrnitve in
aktualnimi temami kot je dogovor o povprečnini, ZUJFO, cene komunalnih storitev,… (SK)

KONFERENCA SLOVENIJA COOP2012
V Ljubljani se je 17. oktobra zaključila dvodnevna mednarodna konferenca Slovenija Coop2012. Na
konferenci so številni mednarodno priznani strokovnjaki predstavili temeljna izhodišča in primere
dobrih praks na področju zadružništva (kooperativ), ene od ključnih oblik socialnega podjetništva.
Prikazane so bile tako nove ekonomske teorije, ki dokazujejo večjo učinkovitost in vzdržnost
zadružnih poslovnih modelov, kot so trenutno veljavni, kakor tudi primeri dobrih praks, ki potrjujejo
veljavnost teh novih ekonomskih teorij. Mednarodna konferenca Slovenija Coop2012 je potekala od
16. do 17. oktobra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in je privabila več kot dvesto
obiskovalcev, tako iz Slovenije, kot iz tujine. Konferenco sta ob pomoči soorganizatorjev, med katerimi
je bil tudi SOS, pripravila Slovenski forum socialnega podjetništva in Inštitut Novum. Konferenco je v
torek odprl predsednik Republike Slovenije in častni pokrovitelj mednarodnega leta kooperativ dr.
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Danilo Türk, kise že vrsto let aktivno zavzema za uveljavitev vrednot socialnega podjetništva v
Sloveniji, zbrane pa je nagovoril tudi predsednik SOS, Leo Kremžar. Več o konferenci… (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU
V usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v
upravnem postopku. Predlog uredbe se nanaša tudi na občine, ki so v okviru odločanja v upravnih
zadevah vezane na procesne standarde iz Zakona o splošnem upravnem postopku in izvedbenih
aktov. Prosimo vas, da osnutek predpisa pregledate in nam do ponedeljka, 05.11.2012 posredujete
morebitne predloge, ki bi lahko vplivali na izboljšanje normativnega besedila. Pripombe in predloge
posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDELAVIA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV IN OBDELAVA
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.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ORGANIZACIJA TIC
Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo, kako imajo občine organizirane
Turistične informacijske centre. Občino je zanimalo na kakšen način imajo članice SOS urejen razvoj
turizma na ravni občin (skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma). In sicer ali imajo občine
to urejeno na ravni občine oz. TIC-a ali v kakšni drugi obliki. Na tej povezavi najdete odgovore občin
članic SOS na zastavljeno vprašanje občine. (ur)

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila z vprašanjem glede odmere komunalnega
prispevka. V odloku o komunalnem prispevku je določeno, da je neto tlorisna površina objekta
seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Zanimalo jih je ali
je na podlagi tega pri odmeri komunalnega prispevka primerno upoštevati tudi površine pomožnih
objektov kot so npr. garaže ali nadstrešnice (ali se upoštevajo pri izračunu neto tlorisne površine, ki se
uporablja pri izračunu)? Občino je zanimalo tudi ali bi bilo potrebno glede na prej navedeno s
posebno določbo v veljavnem odloku navesti, da se pri izračunu neto tlorisnih površin upošteva zgolj
površina osnovnega stanovanjskega objekta, ne pa tudi površine pomožnih objektov, pri čemer se
pomožni objekti ne upoštevajo le v primeru, da so v okvirih Uredbe o vrstah objektov glede na
zahtevnost (ne pa npr. nadstrešnice s precej večjimi površinami)?
Na tej povezavi si lahko preberete odgovore občin članic SOS. (ur)
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ŠTIPENDIJE ZA SOCIALNO OGROŽENE
Občine smo zaprosili za pomoč občini članici SOS, katero zanima kako dodeliti občinske štipendije za
socialno ogrožene. ZUPJS je za dodelitev državne štipendije poleg dohodka uvedel tudi upoštevanje
premoženja družine. Ali občine, ki podeljujete štipendije za socialno ogrožene, upoštevate tudi
premoženje? Na kakšen način in kako preverjate podatke, glede na to, da občine nimamo dostopa do
vseh evidenc, kot jih imajo CSD (nepremičnine, plovila, stanje na računu, vrednostni papirji, prihranki
idr. po ZUPJS)? (Ena od možnosti je, npr. da vlagatelji priložijo odločbo o otroškem dodatku, za tiste
do 18 let, kaj pa tisti nad 18 let?). Odgovore občin lahko preberete tukaj. (ur)

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
23.10. / OKROGLA MIZA "FUNKCIONALNE REGIJE"
Vabljeni na okroglo mizo z naslovom "Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja regije", ki bo v
torek 23.10.2012 ob 14.00 uri v Svečani dvorani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v
Ljubljani (Jamova 2, drugo nadstropje).
Na okrogli mizi vam bodo predstavili istoimensko znanstveno monografijo v luči priprave nove
generacije regionalnih razvojnih programov in najnovejših razvojnih izzivov Slovenije. Predstavili
vam jo bodo njena urednica doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek ter dva izmed njenih soavtorjev: prof.
dr. Andrej Pogačnik in Marko Peterlin. Izzive za razpravo bosta odprla tudi mag. Tanja Bogataj,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in mag. Igor Strmšnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Okroglo mizo bo moderiral mag. Ivo Branimir Piry, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Prosimo vas, da iz organizacijskih razlogov svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka 19. oktobra
2012 po e-pošti na naslov konstanca.soss@fgg.uni-lj.si.

29.10. / PREDSTAVITEV SPREMEMB NATURA 2000
Predstavitev sprememb Nature 2000 bo v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekalo v
ponedeljek, 29. oktobra od 8.00 do 11.00 ure na Agenciji RS za okolje v Ljubljani (Vojkova cesta 1b, 5.
nadstropje). Vabilo

30.10. / UVELJAVITEV NAČELA KRATKIH VERIG V SISTEMU JAVNEGA
NAROČANJA
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v soorganizaciji z Občino Slovenske Konjice organizira prvo
regijsko konferenco na temo Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in
živil v javnih zavodih. Konferenca bo v torek, 30. oktobra 2012 s pričetkom ob 10.30 uri v Domu
kulture, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice. Vabilo in program
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PLAČLJIV OGLAS
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
Gospodarska zbornica Slovenije že triindvajsetič zapored
organizira
dogodek

največji
v

in

Sloveniji

najpomembnejši
-

posvet

nepremičninski

POSLOVANJE

Z

NEPREMIČNINAMI.
Posvet bo potekal 15. in 16. novembra v Kongresnem centru
Portus v Portorožu. Na posvetu se bodo zbrali akademski
strokovnjaki s področja nepremičnin, strokovnjake drugih
uporabnih

veščin

pri

poslovanju

z

nepremičninami,

predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti, predstavniki
lokalnih skupnosti, razvijalci projektov, investitorji, gradbinci,
inženirji, upravniki, nepremičninski posredniki, pooblaščeni
ocenjevalci vrednosti, sodni izvedenci in cenilci ter drugi, ki jih
ta tema zanima. 23. posvet poslovanje z nepremičninami je odlična priložnost za srečanje in izmenjavo
mnenj in izkušenj med udeleženci posveta. Do začetka posveta bodo prijavljeni udeleženci prejeli tudi
uporabniško

ime

in

geslo

za

dostop

do

zaprtih

strani

posveta

na

spletni

strani:

www.posvetnepremicnine.si. Za zabavo pred plesom pa bo poskrbel znani stand-up komik Tin
Vodopivec.
Kotizacija za 2-dnevno udeležbo znaša 384€ z DDV na udeleženca in vključuje: udeležbo na posvetu,
zbornik in ostale materiale, potrdilo o udeležbi, postrežbo v odmorih, kosilo prvi dan posveta in
svečano večerjo. Kotizacija za 1-dnevno udeležbo znaša 228€ z DDV na udeleženca in vključuje:
udeležbo na posvetu, zbornik in ostale materiale, potrdilo o udeležbi in postrežbo v odmorih. Možno
je doplačilo za četrtkovo kosilo in svečano večerjo z zabavnim programom. Doplačilo za svečano
večerjo z zabavnim programom za enodnevne udeležence in spremljevalce znaša 50€ z DDV. V
primeru, da se bo prijavilo več oseb iz ene občine vam Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja 10%
popust za drugega in vse naslednje udeleženec iz iste organizacije.
Program in informacije o posvetu najdete na www.posvetnepremicnine.si. Kliknite tukaj za več
informacij o kotizaciji, cenah in popustih. Kliknite tukaj za prijavnico na Posvet.

NOVICE DRUGIH
KOHEZIJSKE NOVIČKE
S klikom tukaj lahko preberete oktobrsko številko Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise,
primere dobrih praks in druga obvestila.
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34. REDNA SEJA VLADE RS, 17.10.2012
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
Vlada RS je določila in poslala Zakon o delovnih razmerjih v obravnavo in sprejetje DZ RS po rednem
postopku. Sprememba je nujna, zaradi togosti pri zaposlitvah za nedoločen čas ter visokih stroški dela
v Republiki Sloveniji. Na trgu dela je izrazita dvojnost oz segmentacija (z njo se označuje razlika v
položaju zaposlenih s pogodbami za določen čas in pogodbami za nedoločen čas). Z namenom doseči
čim večjo stopnjo zaposlenosti do leta 2020 v predlogu zakona izhajajo naslednje rešitve:
1. Uskladitev Zakona o delovnih razmerjih z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-284/06 z dne
1. 10. 2009. Z namenom zagotovitve možnosti delavcev, da preko sodelovanja sveta delavcev
ali delavskega zaupnika sodelujejo pri določanju njihovih pravic oziroma da so varovane
njihove pravice v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če delavci niso člani sindikata.
2. Zmanjšanje dvojnosti oz. segmentacije na trgu dela.
3. Predlagana je skupna ureditev odškodninske odgovornosti v primerih kršitve prepovedi
diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu.
4. Predlaga se dograditev uporabe informacijske tehnologije v postopku objave prostega
delovnega mesta in izbire kandidata.
5. Zakonsko podrobneje urejena možnost obveznosti pogodbenih strank – notranja fleksibilnost.
6. Predlaga se posebna možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodilnemu delavcu, podrobneje
se ureja možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje vodilnega dela
z delavcem, ki je že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas.
7. Zagotovitev večje zaščite delavcev, zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela.
8. Sprememba delodajalca – problematika »slamnatih podjetij«, je predlagana ureditev pravic
delavcev v primerih prenosa podjetja ali dela podjetja na delodajalca prevzemnika ter, da se
pri vseh pravicah, vezanih na delovno dobo, upošteva delovna doba pri obeh delodajalcih.
9. V zvezi s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi se predlaga poenostavitev postopkov
pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
10. Predlaga se ureditev možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca z
razlogom neuspešno opravljenega dela delavca v času poskusnega dela ( sedemdnevni
odpovedni rok).
11. Glede na veljavnost sedanje ureditve prepovedi nočnega dela žensk v industriji in
gradbeništvu veže na prehodno obdobje do učinkovanja odpovedi Konvencije MOD št. 89.
12. Delavec v posameznem koledarskem letu ima pravico do celotnega letnega dopusta le, če je v
tem celotnem koledarskem letu zaposlen, sicer pa sorazmerni del letnega dopusta glede na
trajanje zaposlitve v posameznem koledarskem letu.
13. S predlogom se poenostavijo disciplinski postopki.
14. Predlaga se opustitev urejanja posebnosti – pogodba o zaposlitvi za pomorščake, vendar do
ureditve vprašanj v posebnem zakonu se predvideva nadaljnja uporaba členov.
15. Predvidene so širitve pooblastila inšpektorja za delo v zvezi z izdajo ureditve odločbe v
primerih, kjer do sedaj ni bila predvidena.
Določajo se sankcije za nekatere kršitve, kjer do sedaj niso bile predvidene in nekaj jih je predvidenih
glede na predlagane spremembe in dopolnitve. (Vir: Vlada RS, jt)
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TRG DELA
Poglavitni cilji sprejema besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju
trga dela so:
- z omogočanjem brezposelnim osebam, starejšim od 50 let in upokojencem opravljanja začasnih in
občasnih del, omogočanjem prijave delavcev ZRSZ v času teka odpovednega roka se poskuša doseči
večjo fleksibilnost na trgu dela;
- s spremembami na področju denarnih nadomestil zmanjšati past brezposelnosti za brezposelne
osebe in
- odprava administrativnih ovir. (Vir: Vlada RS, jt)

ONESNAŽEVANJE-ODPADNE VODE
Uredba ureja vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, osnovo za obračun okoljske dajatve, prejemnike okoljske dajatve,
zavezance za plačilo posamezne vrste okoljske dajatve in plačnike okoljske dajatve, enote obremenitve
in način izračuna enot obremenitve za posamezno vrsto okoljske dajatve ter način obračunavanja,
odmere in plačevanja posamezne vrste okoljske dajatve. (Vir: Vlada RS, jt)

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;
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-

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 je začelo izvajati 16.10.2012, nato pa bo potekalo vsak drugi delovni
torek. Zadnje odpiranje bo izvedeno 28.12.2012 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi
porabe sredstev. Več tukaj.

EVROPSKA UNIJA JE RAZPISALA TEKMOVANJE ZA IN OVATIVNOST 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
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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 2.11.2012 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.

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
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
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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 so začeli odpirati 1. 8. 2012 ob 8.30, nato pa 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,
• 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.
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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 nadalje pa 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
23. KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI
23. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti je potekalo od 16. do 18. oktobra v Strasbourgu.
Slovensko delegacijo sta sestavljala župan Občine Beltinci dr. Matej Gomboši in podžupanja Občine
Izola Breda Pečan. Na zasedanju se je zbralo več kot 300 izvoljenih lokalnih in regionalnih
predstavnikov iz 47 držav članic, ki so razpravljali o trenutnih izzivih t.i. "grassroots" demokracije,
zlasti v arabskih državah, kjer se odvijajo velike institucionalne spremembe. V povezavi s to temo je
potekala tudi razprava o novi sosedski politiki in priložnostih za lokalno in regionalno demokracijo.
Kot del osrednjih aktivnosti Kongresa pri ocenjevanju položaja lokalne in regionalne demokracije v
državah članicah Sveta Evrope, je potekala tudi razprava o monitoring poročilu o Makedoniji in
Azerbajdžanu. Predstavniki so razpravljali tudi o poročilu o lokalnih in regionalnih volitvah v Srbiji,
ki jih je maja 2012 opazovala delegacija Kongresa ter o regionalni zakonodaji in aktivnostih za boj
proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok. Na zasedanju so nastopile tudi nekatere pomembne
osebnosti: estonski minister za notranje zadeve Ken-Marti Vaher, namestnik albanskega ministra za
notranje zadeve Ferdinand Poni, Komisar za človekove pravice Sveta Evrope Nils Muižnieks,
predsednik Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Jean-Claude Mignon in generalni sekretar Sveta
Evrope Thorbjørn Jagland. (sk)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
Z NEKAJ KLIKI DO PODATKOV O ODPOKLICANIH IZDELKIH PO
VSEM SVETU
V Bruslju je bil 19.10.2012 predstavljen nov mednarodni portal, ki bo organom po vsem svetu
omogočal izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih, umaknjenih s trga. Portal „Global Recalls“ je
projekt, ki so ga skupaj razvile države Evropske unije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD), vključno z Združenimi državami, Avstralijo in Kanado. V okviru mednarodnega
tedna varnosti proizvodov so ga predstavili generalna direktorica Generalnega direktorata za zdravje
in potrošnike Evropske komisije Paola Testori Coggi, namestnik generalnega sekretarja OECD Rintaro
Tamaki in predsednica komisije Združenih držav za varnost potrošniških izdelkov Inez Tenenbaum.
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Potrošniki vedno pogosteje kupujejo na svetovnem trgu, tako prek spleta kot drugače. Zaradi velikosti
tega trga želijo vedeti, ali se lahko zanesejo na to, da so bili nevarni izdelki s trga umaknjeni. Kako se
lahko prepričajo, ali nahrbtnik za nošenje otrok ali kolo, izdelano izven EU, ustreza evropskim in
mednarodnim varnostnim zahtevam? Zdaj imajo možnost, da to preverijo na portalu „Global Recalls“.
Na leto bo po pričakovanjih v portal vnesenih 3000 odpoklicanih izdelkov. Tako bodo imeli
potrošniki, podjetja in javni organi dostop do velikega obsega informacij o odpoklicanih izdelkih, ki
ga bodo organi EU (prek evropskega sistema hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih
RAPEX) ter ameriški, kanadski in avstralski organi redno dopolnjevali. (vir: EK) (mm)

MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 razglasila 17. oktober za mednarodni dan boja
proti revščini, z namenom opozarjati na problem revščine v svetu in spodbuditi aktivnosti za njeno
zniževanje.
Statistični uradi držav članic EU in Eurostat meri relativno revščino, torej ugotavlja, koliko ljudi je
revnih v primerjavi z drugimi. Predpostavljamo, da so revne tiste osebe, ki si ne morejo privoščiti
načina življenja, običajnega za družbo, v kateri živijo. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji v letu 2011
pod pragom tveganja revščine živelo 13,6 % ali 273.000 ljudi, kar je za 19.000 ljudi več kot leto prej.
Njihov mesečni razpoložljivi neto dohodek je bil nižji od 600 EUR na odraslega člana gospodinjstva.
Neenakost porazdelitve dohodka med gospodinjstvi je v Sloveniji v letu 2011 ostala na ravni iz leta
2010; oba kazalnika dohodkovne neenakosti (Ginijev količnik in razmerje kvintilnih razredov) sta še
vedno med najnižjimi v EU. Brez prerazporeditvene funkcije države, ki z različnimi oblikami socialnih
transferjev blaži stiske gospodinjstev s prenizkimi dohodki, bi stopnja tveganja revščine narasla na
24,2 %. Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji je ostala na ravni iz leta 2010, kar ob višji
stopnji tveganja revščine pomeni nekoliko manjši vpliv socialnih transferjev na zniževanje stopnje
tveganja revščine kot v letu prej. Če primerjamo stopnjo tveganja revščine med državami članicami
EU, je Slovenija v relativno dobrem položaju, saj ima eno najnižjih stopenj tveganja revščine. Nižjo
stopnjo tveganja revščine je v letu 2010 (za leto 2011 še ni podatka za vse države članice EU) imelo le 5
držav. Najnižja je bila ta stopnja na Češkem (9,0 %), najvišja pa v Latviji (21,3 %). Več o tem tukaj (vir:
SURS, bh)

DVAJSET LET ENOTNEGA EVROPSKEGA TRGA
Letošnje leto zaznamuje dvajseta obletnica enotnega evropskega trga. V enotni evropski trg je danes
vključeno 500 milijonov potrošnikov, 21 milijonov podjetij, trgovanje med državami članicami pa
poteka v vrednosti 2.800 milijard evrov. Prav odprava številnih nepotrebnih tehničnih, pravnih in
birokratskih ovir na področju prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in oseb med državami
Evropske Unije je v preteklosti spodbudila gospodarsko rast in ustvarila skoraj 2,8 milijona novih
delovnih mest.
V obdobju več kot 20 let je bilo sprejetih okoli 2500 evropskih aktov, uredb in direktiv, ki enotni
evropski trg prilagajajo novi potrebam, te pa narekujejo tehnološki razvoj, gospodarske ter socialne
okoliščine. Kljub poenotenju zakonodaje na ravni EU se še vedno srečujemo z nacionalnimi
posebnostmi in tudi z nespoštovanjem pravil, zato bodo dejavnosti ob praznovanju povzemale
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dosežke dvajsetletne zgodovine, obenem pa zaznale izkušnje, dragocene za sooblikovanje nadaljnjih
skupnih EU politik in zakonodaje, ki lahko vplivajo na boljše in bolj konkurenčne okoliščine za nastop
na trgih držav članic. Ideja enotnega trga in uresničitev ter razvoj enotnega evropskega trga je temelj
in gibalo razvoja Evropske unije, predvsem v času soočenja z globalno krizo in vstopom novih
gospodarskih subjektov na svetovni trg. Enotni trg je prednost v mednarodni konkurenci, obenem pa
koristi evropskim državljanom v njihovem vsakdanjem življenju. Konkreten primer so cene na
področju mobilne telefonije in letalskih prevozov. Prve so se znižale za 70 odstotkov in druge za 40.
Evropskim državljanom mora biti omogočeno da nakupujejo, vlagajo, se zdravijo ali izobražujejo ali
zaposlujejo kjer koli v Evropski uniji. Evropskim potrošnikom mora enotni trg zagotoviti varne in
zanesljive proizvode, po konkurenčnih cenah. Velja za industrijske izdelke, kmetijske izdelke , storitve
in finančne storitve. (Vir: MGRT, bh)
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