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Od 20.1.2012 do 30.1.2012

NOVIČKE SOS
MEDNARODNA KONFERENCA SOS
V petek, 27.1.2012 je v večnamenskem prostoru pod Pohorjem potekala konferenca Evropa
za državljane-LOCPART, ki smo jo v sodelovanju organizirali SOS in Hrvaško združenje
mest. V znak dobrega sodelovanja med združenji sta prisotne pozdravila predsednik SOS,
leo Kremžar ter predsednik Udruge gradova, Vojko Obersnel.
Sofija Babić, predstavnica hrvaškega združenja mest, je prisotnim
predstavila skupni projekt imenovan LOCPART in je namenjen širitvi
in oblikovanju lokalnih partnerstev med Hrvaško in Slovenijo. Skozi
enoletni skupni projekt bosta Skupnost občin Slovenije in Udruga
gradova RH pomagali lokalnim skupnostim na Hrvaškem in v
Sloveniji pri iskanju partnerjev, spodbujali bomo sodelovanje v programu Evropa za
državljane in nudili pomoč pri pripravi projektnih predlogov v okviru programa. Združenji
bosta lokalne skupnosti spodbujali tudi k vključitvi kulturnih, športnih in drugih društev v
svoje projekte. V okviru projekta bo vzpostavljen tudi spletni portal v hrvaškem, slovenskem
in angleškem jeziku, na katerem bodo med drugim objavljeni profili občin in njihove ideje za
medsebojno sodelovanje v okviru programa Evropa za državljane ter drugih evropskih
programov. Poleg tega bosta izvedeni dve konferenci ter delavnice, v okviru katerih bodo
oblikovani projekti za program Evropa za državljane in predstavljeni primeri dobre prakse
na področju sodelovanja oziroma partnerstev.
Sam program Evropa za državljane je predstavil Dejan Hribar (EZD),
medtem ko se je pravnim in finančnim temeljem mednarodnega
delovanja občin posvetil Roman Lavtar (SVLR). Že do sedaj zelo
uspešno slovensko – hrvaško sodelovanje na področju mladinske
politike, je poslušalcem približal Kamal Izidor Shaker, predsednik
Mladinskega sveta Slovenije. V drugem delu konference smo se posvetili že obstoječim
dobrim praksam mednarodnega sodelovanja občin. Župan Buzeta, Mr. sc. Valter Flego,
Siniša Žulić, podžupan in Meri Vivoda, strokovna sodelavka za razvojne projekte so družno
predstavili sodelovanje mesta Buzet in MO Koper. Andreja Megušar iz Škofje Loke,
strokovna sodelavka za mednarodne odnose je predstavila mednarodno sodelovanje Občine
Škofja Loka. Petar Čavlović, strokovni sodelavec za mednarodne odnose iz Varaždina pa je
predstavil projekte mesta Varaždin, ki so financirani iz programa Evropa za Državljane.
Po konferenci so se udeleženci zbrali v razstavnem prostoru, kjer so se predstavljale občine iz
Slovenije in Hrvaške , nekatere tudi družno zaradi že obstoječih partnerstev med občinami.
(bh)
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10. JUBILEJNI VELESLALOM SOS
No pa je tudi tale »pod streho«. Skupnost občin Slovenije je letos izvedla že jubilejni 10.
Veleslalom SOS, ki je tudi tokrat potekal na strminah Mariborskega Pohorja. Zaradi
neobičajno mile zime in pomanjkanja snega, je samo tekmovanje letos potekalo na višji
nadmorski višini medtem, ko je vse ostalo vključujoč zabavni del in podelitev potekalo v
prireditvenem šotoru ob vznožju Snežnega stadiona. Tudi tokrat so se nam pridružili kolegi
iz sosednje Hrvaške, vendar letos niso bili tako uspešni kot lani, ko so domov odnesli
najvišja mesta. Po ustaljeni praksi so udeleženci tudi letos bili razdeljeni na seniorke in
seniorje ter juniorke in juniorje. V kategoriji seniork sta nastopili 2 tekmovalki od katerih je
bila boljša predstavnica iz Hrvaške, natančneje Opatije, med tem, ko je med juniorkami
prepričljivo slavila predstavnica Občine Tržič. Moški del tekmovalcev ni postregel z večjimi
presenečenji. Med seniorji je zmago odnesel predstavnik Občine Kočevje, v kategoriji
juniorjev pa je lanskoletni zmagovalec in letošnji osvajalec drugega mesta - župan Občine
Radlje – prvo mesto prepustil predstavniku tradicionalno uspešne Občine Ljubno. Z
naslovom najboljše ekipe se je letos okitila Občina Dravograd. Kot običajno se je podelitev
nagrad z večerjo in plesom tudi letos zavlekla pozno v noč. Se vidimo naslednje leto…na 11.
veleslalomu SOS. Nekaj utrinkov z letošnjega veleslaloma lahko najdete tukaj >>> v kratkem
pa bodo sledile še velestalomske novičke. (sp)

SOS PODALA PRIPOMBE NA UREDBO O VSEBINI IN IZDELAVI
NAČRTOV ZIR
Komisija za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije je pregledala predlog Uredbe o
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Na predlagano besedilo so imeli članice in
člani številne pripombe s katerimi želijo poenostaviti načrtovanje, kot tudi izboljšati
operativnost in učinkovitost načrtov zaščite in reševanja. Članice in člani so prav tako
pozdravili nekatere spremembe uredbe, predvsem veseli so bili nad besedilom, da lahko
občine izdelajo skupen načrt zaščite in reševanja oz. se izdelajo le posamezni deli načrtov
(celoten načrt je potrebno izdelati samo za potresno ogrožena področja, kjer je možen potres
VII. ali višje stopnje po EMS ter za nesreče z nevarnimi snovmi). Na Skupnosti občin
Slovenije upamo, da bodo pripombe upoštevali in bodo načrti zaščite in reševanja bolj
učinkoviti. (mm)
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POSLOVNA PARTNERSTVA SOS

Projekt

»Otroško igrišče v vsako slovensko vas«

Celoten projekt je objavljen na spletni strani Skupnosti
občin Slovenije (klikni na www.skupnostobcin.si)

ZAKONODAJNE NOVICE
UREDBA MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČANJE STROŠKOV ZA
UPORABO OMREŽNIH STORITEV IN PRISTOJBIN ZA SOUPORABO
PODATKOV
V Skupnosti občin Slovenije smo v usklajevanje prejeli Uredbo o podrobnejših merilih in
pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in za določanje pristojbine za
souporabo podatkov in storitev. Vaše predloge in pripombe lahko posredujete na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 20.1.2012.

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
Vlada Republike Slovenije je posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah.
Predlagani zakon med drugim vsebuje tudi obveznost priprave dvoletnih proračunov občin
in finančnih načrtov posrednih uporabnikov, ki so jih ustanovile občine. Predlog zakona za
te namene ne predvideva prehodnega obdobja, kar posledično pomeni, da bodo morale
občine in posredni uporabniki proračunov v letu 2012 pripraviti proračune in finančne
načrte za leti 2013 in 2014. Predlog zakona se nahaja tukaj.
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POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE 14. ČLENA ZJU
V sekretariatu smo prejeli pojasnilo MJU glede izvajanja 14. člena Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju, ki ga najdete na tem mestu.

IZSTAVITEV RAČUNA ZA VRTCE
Tukaj lahko dostopate do okrožnice za vse vrtce glede izstavitve računa za vrtec, bistvenih
sprememb za plačilo vrtca po 1.1.2012, izstavljanje računov do izdaje novih odločb ter
izstavljanje računov z izdajo novih odločb CSD.

DODELITEV DENARNIH NAGRAD SVETNICAM IN SVETNIKOM
V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Komisije za preprečevanje korupcije prejeli odgovor
na dopis v zvezi z dodelitvijo denarnih nagrad občinskim svetnikom, glede na dodelitev
denarnih nagrad zlatim maturantom ipd. Vse občine, ki se ukvarjate s podobno
problematiko, lahko do obrazložitve dostopate s klikom tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
31.01. / SESTANEK NA MDDSZ
Sestanek v zvezi z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
informatiziranega prenosa podatkov bo potekal v torek, 31.1. ob 10 uri na MDDSZ. Sestanka
se bo udeležila predstavnica SOS.

2.2. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
V prostorih Mestne občin Celje se bo 2.2.2012 na 2. sestanku sestala Delovna skupina za
črpanje EU sredstev, kjer bodo članice in člani oblikovali izhodišča za sestanek s predstavniki
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na sestanku s predstavniki
SVLR-ja želijo občine izpostaviti željo po sodelovanju pri pripravi operativnih programih
2014-2020, kot tudi željo aktivno sodelovati pri pripravi razpisov iz obdobja 2007-2013. Vsi
predstavniki delovne skupine želijo pomagati pri lažjem in učinkovitem črpanju EU
sredstev. Člani delovne skupine si prizadevajo, da bi v delovni skupini SVLR videl partnerja,
ki ima povratne informacije iz terena, na podlagi katerih se lahko izboljša učinkovitost
črpanja sredstev.
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03.02. / SISTEMSKE NOVOSTI V LETU 2012 NA PODROČJU KULTURE V
OBČINAH
V Skupnosti občin Slovenije smo tokrat za vas priprvili posvet SISTEMSKE NOVOSTI V
LETU 2012 NA PODROČJU KULTURE V OBČINAH. Dogodek bo potekal v petek, 3.2.2012 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih knjižnice v Domžalah. Na dogodku bodo predstavljene
sistemske, predvsem tudi finančne novosti, ki jih občinam prinašajo osnutek Nacionalnega
programa za kulturo 2012-2015, predlog sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo in predlog sprememb Zakona o varstvu kulturne dediščine. Vabilo in prijavnica

14.02. / NOTRANJA ČLENITEV OBČINE
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom "Notranja členitev občine (krajevne, vaške in
četrtne skupnosti): pristojnosti, delovanje in financiranje ter ravnanje s premoženjem". Posvet
bo potekal v torek, 14.02.2012 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Posvet je namenjen:
- članom svetov ali odborov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti,
- funkcionarjem v občini,
- zaposlenim v občinski upravi, katerih naloge se nanašajo na delovanje krajevnih, vaških in
četrtnih skupnosti.
Predavali bosta mag. Vesna JUVAN GOTOVAC, sekretarka, vodja Sektorja za lokalno
samoupravo in Neža VODUŠEK, sekretarka Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj. vabilo in prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
1.2. / CELOVITA VIZIJA POHORJA
Srečanje z naslovom "Kako lahko država prispeva k udejanjanju celovite vizije Pohorja?", bo
potekalo 1. februarja 2012 ob 10. uri v hotelu Arena v Mariboru, ki ga skupaj pripravljajo
Ministrstvo za gospodarstvo, Zavod RS za varstvo narave in skupina za Pohorje. Vljudno vas
prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 27.1.2012 na naslov info@provital.si ali na tel: 041 512
488.

3.2. / PREDSTAVITVE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju in Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (ZPVPJN), bo potekala v petek, 3.2.2012, v prostorih Ministrstva za javno
upravo, Langusova 4, v Ljubljani, v konferenčni dvorani v 1. nadstropju, z začetkom ob 9.00
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uri in predvidenim zaključkom ob 11.30. Uredbo o zelenem javnem naročanju bosta
predstavili Maja Koković in Milanka Čanković (Ministrstvo za finance). Zakon o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja bosta predstavila Miriam Ravnikar Šurk (predsednica
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil) in Goran Kitić
(Ministrstvo za finance). Prijavite se lahko z navedbo imena in priimka udeleženca, organa,
iz katerega prihaja, ter njegovega položaja, pošljete najkasneje do srede, 31.1.2012, po
elektronski pošti na naslov: gp.mju@gov.si. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila je Jožef
Janež, e-pošta: joze.janez@gov.si, tel.: 01/478 16 81.

3.2. / POTI SLOVENIJE V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO
Služba Vlade za podnebne spremembe organizira 3.2.2012 strokovni posvet, ki bo posvečen
scenarijem poti Slovenije v nizkoogljično družbo v kontekstu evropskih politik, ki bo potekal
v ljubljani od 9.00 do 16.00 ure. Na posvetu bodo predstavili predloge ključnih dokumentov
EU na področju podnebne, energetske in okoljske politike, predstavili strokovne podlage za
dokumente podnebne in energetske politike Slovenije v javni razpravi (zlasti za podnebno
strategijo in za Nacionalni energetski program, scenarijske analize z modelom International
Futures in druge podlage) in še mnogo več. Posvet je namenjen strokovni javnosti,
oblikovalcem politik, odločevalcem in ključnim deležnikom v procesu vzpostavljanja in
izvajanja politike prehoda v nizkoogljično družbo. Prosimo, da prijave z navedbo imena in
priimka udeleženca in organizacije, iz katere prihaja, ter njegovih kontaktnih podatkov,
pošljete najkasneje do srede, 1. februarja 2010, po elektronski pošti na naslov: gp.svps@gov.si.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila ali vprašanja je dr. Darja Piciga, e-pošta:
darja.piciga@gov.si, tel. 01/478 1976 ali 041 399 715.

6.2. / ZNANJE ZA VSE – SPECIFIKE POUČEVANJA MLADIH
Zavod Mladinska mreža MaMa v okviru projekta Minvos – znanje za vse vabi predstavnike
nevladnih organizacij na brezplačno usposabljanje Specifike poučevanja mladih v izvedbi
Viljema Ščuke, zdravnika in psihoterapevta. Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 9. februarja
2012, od 10.00 do 14.00, v prostorih Mladinskega centra Krško. Prijave se lahko do 6.2.2012
na: andreja.pavlin@mreza-mama.si. Prijave so obvezne, ker je število mest omejeno.

14.02. / NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH
SISTEMOV
14.02.2012 bo v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, s pričetkom ob
8.30 potekal seminar z naslovom Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov.
Glavni namen seminarja je predstaviti osnova izhodišča za umeščanje objektov in naprav
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brezžičnih sistemov v prostor, za njihovo oblikovanje in določitev v prostorskih aktih, tako
da se zagotovi smotrna raba prostora, vidna kakovost prostora in čim manjša obremenitev z
elektromagnetnim sevanjem. Seminar sicer orgnizira Projekt Forum EMS, vendar smo se
uspeli dogovoriti, da znaša kotizacija za članice SOS le 50 €, zato vas naprošamo, da se v
primeru interesa za sodelovanje prijavite na naslov info@skupnostobcin.si. Vabilo

NOVICE DRUGIH
KOHEZIJSKE NOVICE V JANUARJU
Tukaj lahko najdete januarsko številko Kohezijskih novic, ki vsebuje aktualne razpise,
primere dobrih praks in druga obvestila.

170. REDNA SEJA VLADE, 26.01.2012
PREDSTAVITEV NOVE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE NA VLADI RS
Zakoni oz. predlogi zakonov, ki so jih v letu 2011 pripravljali na ministrstvu za zdravje,
temeljijo na zagotavljanju solidarnosti, skladnosti slovenske zakonodaje z evropskimi
direktivami in drugo zakonodajo v Republiki Sloveniji in uresničitvi drugih osnovnih načel,
na katerih temelji zdravstveni sistem. Osnovna zakonska izhodišča se nanašajo na ukrepe, ki
bodo zagotavljali delovanje zdravstvenega sistema v okviru finančne vzdržnosti ter
omogočali tudi razvoj zdravstvenega sistema. V letu 2011 sta bila v javni razpravi in sprejeta
na Vladi RS dva zakona, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih
pravicah in Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
Na novo pa so bili v letu 2011 spisani predlogi štirih zakonov, ki še niso bili predstavljeni
javnosti: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o
zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti in Zakon o medicinskem izvedenstvu.
Več o tem tukaj. (Vir: Vlada RS, sp)

AKTUALNI RAZPISI
RAZPISI IN NAJAVE
Na tem mestu lahko dostopate do razpisne dokumentacije za razpise kot na primer
nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, nakup mehanizacije ter
opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne in fizične osebe - višina subvencije je 50 % ali 60
%, sofinanciranje občin za obnovo in razvoj vasi, do 85 % sofinanciranje za ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeželja ter najave razpisov kot je napoved razpisa za sofinanciranje
projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije
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v letih 2011 do 2013.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ERASMUS ŽE 25 LET ŠIRI OBZORJA
Erasmus, najuspešnejši program izmenjave študentov na svetu, letos praznuje 25. obletnico.
Od uvedbe programa leta 1987 je skoraj tri milijone študentov izkoristilo možnosti študija ali
delovne prakse v tujini. Mobilnost v okviru programa Erasmus je v središču strategije
Komisije za boj proti brezposelnosti mladih. Osredotoča se predvsem na razvoj spretnosti, o
čemer bodo razpravljali tudi voditelji držav in vlad na današnjem neuradnem zasedanju
Evropskega sveta. V študijskem letu 2011/2012 bo v programu Erasmus sodelovalo več kot
250 000 študentov. Pričakuje se, da bodo študenti najraje izbrali Španijo, Francijo, Združeno
kraljestvo, Nemčijo in Italijo, največ pa jih bo na študij v tujino odšlo iz Španije, Francije,
Nemčije, Italije in Poljske. EU je za program Erasmus za obdobje 2007–2013 namenila
približno 3 milijarde EUR.
V zadnjih 25 letih je program stalno povečeval število študentov ter izboljševal kakovost in
različnost predlaganih dejavnosti. Učitelji in drugi zaposleni, na primer univerzitetni
svetovalci za mednarodne odnose, ki so pogosto prva kontaktna točka za potencialne
Erasmus študente, lahko ravno tako izkoristijo pomoč EU za poučevanje ali usposabljanje v
tujini. Leta 2010/2011 se jih je za to odločilo skoraj 40 000. Od leta 2007 Erasmus podpira tudi
delovne prakse v podjetjih v tujini, ki postajajo čedalje bolj priljubljene. Do zdaj so bile
dodeljene dotacije skoraj 150 000 študentom. V študijskem letu 2009/2010 se je za delovno
prakso odločilo 35 000 študentov (vsak šesti), kar pomeni 17-odstotno povečanje glede na
prejšnje leto. (Vir: EK)

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE REVŠČINE
Evropska komisija je predstavila sveženj predlogov za dejansko zmanjšanje revščine z
usklajenim delovanjem razvojnih in trgovinskih instrumentov. Namen predlogov je
okrepitev trgovinskih zmogljivosti v državah v razvoju z vključitvijo trgovine v njihove
razvojne strategije. V predlogih je poudarjena vloga, ki jo ima trgovina kot ena od ključnih
dejavnikov pri podpiranju razvoja, spodbujanju rasti in reševanju ljudi iz primeža revščine.
Poleg tega EU poziva vse razvite države, da državam v razvoju omogočijo širši dostop do
trga.
Komisija predlaga več načinov, kako izboljšati učinkovitost trgovinskih in razvojnih politik
EU: z reformo preferencialne trgovinske sheme EU, da se osredotoči na najrevnejše države; s
pospeševanjem pogajanj z našimi partnerskimi državami v razvoju o sporazumih o prosti

Od 13.1.2012 do 20.1.2012

9
TN št. 4

trgovini, ki morajo za odpravljanje dejanskih ovir trgovini seči dlje od tarif; s povečanjem
uporabe instrumentov EU za spodbujanje neposrednih tujih naložb, vključno z zadevnimi
določbami v sporazumih o prosti trgovini za povečanje pravne varnosti in združevanjem
subvencij EU s posojili ali tveganim kapitalom, da se podpre finančna sposobnost strateških
naložb; z olajšanjem vstopa na trg EU za izvoznike iz držav v razvoju, zlasti za male
gospodarske subjekte; z zagotavljanjem pomoči državam v razvoju, da izboljšajo domače
poslovno okolje, dosežejo mednarodno kakovost, delovne in okoljske standarde ter bolje
izkoristijo trgovinske priložnosti na odprtih in integriranih trgih ter z uporabo trgovinskih
ukrepov, da pomagajo ublažiti učinke naravnih nesreč in zmanjšajo nevarnost sporov. (Vir:
EK)

S KONFERENCO KORAK BLIŽE EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI
Več kot 400 ljudi se je 26.1.2012 udeležilo konference, ki zaznamuje glavno fazo končnih
priprav na evropsko državljansko pobudo. Med govorniki so bili podpredsednik Evropske
komisije Maroš Šefčovič, ki je pristojen za evropsko državljansko pobudo, danski minister za
evropske zadeve Nicolai Wammen, poslanci Evropskega parlamenta, ki so intenzivno
sodelovali pri razvoju tega instrumenta, ter vodilni predstavniki družabnih omrežij
Facebook in Twitter ter spletnih portalov Google in Dailymotion.
Konferenca, naslovljena Warming up for the European Citizens' Initiative, je bila organizirana v
Bruslju. Namenjena je bila povezovanju akterjev, ki imajo ključno vlogo pri uporabi in
delovanju evropske državljanske pobude. Evropska državljanska pobuda je bila uvedena z
Lizbonsko pogodbo. Z njo bo lahko milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU
Evropsko komisijo pozval, naj pripravi predloge zakonodajnih aktov na svojih področjih
pristojnosti. Hkrati je bil v okviru konference uradno oznanjen začetek delovanja spletne
strani Komisije, namenjene registraciji zahtev, in prikazana brezplačna odprtokodna
programska oprema, ki jo lahko državljani uporabljajo za zbiranje podpisov na spletu. Na
dogodku so sodelovali tudi visoki uradniki iz uprav držav članic in Komisije, predsednik
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Staffan Nilsson in predsednica Odbora regij
Mercedes Bresso. (Vir: EK)

KOMISIJA POZIVA 13 DRŽAV ČLANIC K IZVAJANJU PREPOVEDI
GLEDE KLETK ZA REJO KOKOŠI NESNIC
Evropska komisija je z uradnim opominom pozvala Belgijo, Bolgarijo, Grčijo, Španijo,
Francijo, Italijo, Ciper, Latvijo, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko in Romunijo,
da predložijo informacije ter začnejo odpravljati pomanjkljivosti pri izvajanju zakonodaje EU
o dobrem počutju živali. Posebej jih je opozorila na izvajanje prepovedi neizpopolnjenih oz.
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neobogatenih kletk za rejo kokoši nesnic, ki je začela veljati 1. Januarja 2012 v skladu z
Direktivo 1999/74/ES. Politična odločitev o prepovedi neobogatenih kletk je bila sprejeta leta
1999. Države članice so imele za nemoten prehod na nov sistem in izvajanje Direktive na
voljo dvanajst let. Vendar navedene države članice do zdaj kljub večkratnim pozivom
Komisije niso ustrezno upoštevale zakonodaje EU. Od 1. Januarja 2012 velja, da vse kokoši
nesnice v obogatenih kletkah z dodatnim prostorom za gnezdenje, brskanje in počivanje ali
pa morajo biti za njih zagotovljeni alternativni sistemi. V skladu z Direktivo je uporaba kletk
dovoljena le pod pogojem, da ima vsaka kokoš vsaj 750 cm² površine kletke, gnezdišče,
nastilj, gredi in priprave za krajšanje krempljev, ki omogočajo zadovoljevanje bioloških ter
vedenjskih potreb kokoši.
Zadevne države članice imajo v skladu z postopkom EU za ugotavljanje kršitev po
današnjem ukrepu Komisije na voljo dva meseca, da se odzovejo na uradni opomin. Če
odziv zadevnih držav članic ne bo zadovoljiv, jim bo Komisija poslala „obrazloženo mnenje“
ter od njih zahtevala, da sprejmejo ustrezne ukrepe za uskladitev z Direktivo v dveh
mesecih. (Vir: EK)
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