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Od 10.2.2012 do 17.2.2012

NOVIČKE SOS
AKCIJA ODPRTA VRATA
14.2.2012 smo v Skupnosti občin Slovenije praznovali 20 let od ustanovitve predhodnice
Skupnosti občin. Ta dan smo skupaj z nekaterimi občinami obleležili z akcijo Odprta vrata, s
katero smo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako usmeriti
pozornost na očiten napredek, kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v
številnih lokalnih okoljih. Zato nas iskreno veseli, da so se nam k skupni, zelo uspešni in
medijsko dobro pokriti akciji priključile občine BELTINCI, BENEDIKT, HORJUL, IZOLA,
JURŠINCI, KOČEVJE, KOSTEL, KRŠKO, LOGATEC, LOŠKA DOLINA, LUČE, MARIBOR,
METLIKA, MEŽICA, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, MORAVSKE TOPLICE,
NAZARJE, NOVA GORICA, PODVELKA, PREVALJE,

PUCONCI,

RAČE-FRAM,

RAZKRIŽJE, RADLJE OB DRAVI, RADOVLJICA, RAVNE NA KOROŠKEM, SEVNICA ,
SLOVENSKE KONJICE, SREDIŠČE OB DRAVI, ŠKOCJAN, ŠKOFJA LOKA, ŠMARJE PRI
JELŠAH, TRZIN, VELENJE, VOJNIK in občina ŽIRI. Za vaše sodelovanje se vam iskreno
zahvaljujemo! (bh)

IZGUBE ZARADI ENOTNEGA TERMINA ZIMSKIH POČITNIC
Skupnost občin Slovenije je konec leta 2010 odločno protestirala proti ukinitvi dvotedenskih
počitnic, ki jih je s pravilnikom uvedel takratni minister Lukšič. Skupnost občin Slovenije je
na posledice ukrepa opozorila tudi vlado in DZ ter izrazila zaskrbljenost, da bodo predvsem
finančne posledice (izgube), ki jih bo ta ukrep prinesel v slovenski prostor, izjemno visoke.
Po skoraj dveh letih opozarjanj, analiz, pisnih izračunov in ostalega gradiva delovne skupine
ministrstva, v kateri sta aktivno sodelovala tudi predstavnika Skupnosti Mirjam Žerjav
(občina Kranjska Gora) in Dejan Podgoršek (občina Cerklje na Gorenjskem) ter Peter Misja
(član SOS in predsednik Turistične zveze Slovenije), dobiva zgodba nov epilog. Ministrstvo
za gospodarstvo je namreč po enem letu podalo rezultate, po katerih je samo za leto 2011
izguba na področju turizma iz tega naslova ocenjena med 10 in 15 milijonov evrov prihodka.
Po neuradnih informacijah naj bi nova vlada termin zimskih počitnic ponovno določila na
čas trajanja dveh tednov. Resnično si želimo, da neuradne informacije v prihajajočih dneh
tudi dejansko zaživijo. (jt)
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ZELENO JAVNO NAROČANJE – KAKO TO POČNEJO NA DUNAJU?
Županje in župane ter druge zainteresirane iz občin je SOS povabil na študijski izlet, z
naslovom »Zeleno javno naročanje – kako to počnejo na Dunaju?«, ki
dovolj zgovorno pove, kaj je bil namen obiska Dunaja 14. februarja
2012. Mesto Dunaj je že leta 1998 uvedlo program zelenega javnega
naročanja – »Ökokauf Wien«. Z zelenim javnim naročanjem je mesto
izpuste CO2 zmanjšalo za 30 tisoč ton letno, finančni prihranek pa
vsako leto znaša 17 milijonov evrov. Program zelenega javnega
naročanja so spoznali udeleženci študijskega obiska Dunaja, ki je potekal v okviru
partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado
Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Posvet in predstavitev je organizirala
Umanotera ob sodelovanju Skupnosti občin Slovenije in Slovenske turistične organizacije.
Cilj projekta zelenega javnega naročanja na Dunaju je bil prestrukturirati nabavo v mestni
upravi v skladu z načeli varovanja podnebja in pravili Evropske komisije za nabavo. Mesto
Dunaj je velik kupec (vsako leto porabi približno 5 milijonov evrov za nakup izdelkov in
storitev), zato lahko vpliva na ponudbo - na kakovost in lastnosti izdelkov, ki so na trgu. Kot
je ob predstavitvi projekta poudarila ena od
vodij projekta Eva Marie Persy, so pozitivni
učinki več kot deset let trajajoče prakse zelenega
javnega naročanja večplastni: znižanje izpustov
CO2, dolgoročni finančni prihranki, pozitiven
učinek na zdravje, spodbujanje inovacij in
znižanje cen na trgu za druge kupce. Poleg tega
je zeleno javno naročanje, kot ga izvaja Dunaj,
pomemben zgled za druge občine v Avstriji in
širše, na območju celotne Evropske unije. (sk)
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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
PREDLOG UREDBE O EVIDENCAH NA PODROČJU ODVZEMA
PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA
Preko naše spletne strani lahko dostopate do Predloga Uredbe o evidencah na področju
odvzema premoženja nezakonitega izvora. Pripombe, predloge in stališča nam posredujte do
ponedeljka, 20.2.2012 na info@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
V priponki vam pošiljamo Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda. Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete najkasneje do 14.03.2012,
na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO
Tukaj lahko najdete predlog Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode

in

javno

kanalizacijo.

Vabimo

vas,

da

nam

pripombe

pošljete

na

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 10.03.2012.

Od 10.2.2012 do 17.2.2012

4
TN št. 7

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
07.03. / NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN
Vabimo vas na delovni posvet NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN,
Pomen notranje revizije. Posvet bo v sredo, 7.3.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Knjižnice v Domžalah, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Vabilo in prijavnica
Pomen in smiselnost izvajanja notranjih revizij pri poslovanju občin je velik, saj na ta način
lahko lokalne skupnosti s pomočjo in ob sodelovanju z izkušenim notranjim revizorjem ter z
določitvijo predmeta revidiranja občutno zmanjšajo tveganje, da bi organi nadzora, še
posebej pa Računsko sodišče pri njihovem poslovanju odkrilo pomembne napake.
Odgovorna vodstva občin se dovolj zgodaj odločijo za sodelovanje in angažiranje kvalitetne
notranje revizije, saj s tem dobijo kvalitetno strokovno pomoč, s pomočjo katere zagotovijo,
da pri njihovem širokem in razvejanem poslovanju ne bo prihajalo do negospodarnega ali
nezakonitega poslovanja. Predavala bo mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in
sodna izvedenka, direktorica Inštituta za javno finančno pravo iz Ljubljane.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
06.03. / KONFERENCA »UREDBA O ZELENIH JAVNIH NAROČILIH,
PRILOŽNOST IN IZZIV ZA LESARJE IN GRADBINCE«
Les je nesporno slovenski naravni strateški obnovljivi surovinski vir. Imamo veliko
zmogljivost na področju znanja in kadrov v predelavi lesa ter mednarodno uveljavljene
blagovne znamke na celotnem področju gozdarstva in lesarstva. Večja uporaba lesa
nedvomno prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb in občutno pripomore h
kakovosti življenja. Vlada je sprejela 13.12.2011 Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS št. 102/2011), ki določa okoljske zahteve za 11 predmetov javnega naročanja, med
katerimi so tudi stavbe. S sprejemom Uredbe o ZeJN s predpisanim najmanj 30-odstotnim
deležem lesa v javnih zgradbah je vlada dala jasno sporočilo o vsestransko koristni in tudi
nujni večji rabi lesa. Da bi se bolje seznanili s konceptom ZeJN in s tem izboljšali njegovo
izvajanje ter vas seznanili s pripravljenostjo lesne industrije na potrebe ZeJN vas GZSZdruženje lesne in pohištvene industrije in UL BF Oddelek za lesarstvo, Sekcija Slovenski
proizvajalci lesenih montažnih stavb, Lesarski grozd, DIT Lesarstva Ljubljana, Zveza lesarjev
Slovenije vabimo na: KONFERENCO »UREDBA O ZELENIH JAVNIH NAROČILIH,
PRILOŽNOST IN IZZIV ZA LESARJE IN GRADBINCE«, ki bo v torek, 6. marec 2012 ob 14
uri, v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18. Vabilo s
programom in elektronska prijava (do 1. marca) sta objavljena tukaj.
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NOVICE DRUGIH
TURISTI IZ TUJINE V SLOVENIJI POTROŠILI VEČ KOT 2 MILIJARDI
EVROV
Slovenski turizem je v letu 2011 imel odlične rezultate. Ti rezulati so bili doseženi z odličnim
sodelovanjem vseh deležnikov, tako Vlade RS in Ministrstva za gospodarstvo ter izvajalskih
institucij kot turističnega gospodarstva, kakor ocenjuje mag. Marjan Hribar, generalni
direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Po najnovejših podatkih Banke Slovenije smo s prilivi od izvoza potovanj
prvič v svoji zgodovini zaslužili 2,129 milijarde evrov, kar je 10 % več kot v letu 2010. Prilivi
od izvoza potovanj predstavljajo 42,6 % delež v izvozu storitev v plačilni bilanci Republike
Slovenije. Po začasnih podatkih Statističnega urada RS se je število prihodov turistov skupaj
povišalo za 7 %; število tujih turistov je naraslo za 8,8 % glede na leto 2010. Turističnih
nočitev je bilo 5,4 % več, število nočitev tujih turistov je bilo višje za 9,1 % v primerjavi z
letom 2010. (Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, bh)

BREZPLAČNA EVALVACIJSKA PODPORA
Slovensko društvo evalvatorjev se je odločilo, da po svojih sicer omejenih močeh, vendar pa
zavzeto,

slovenskim

društvom,

nevladnim

organizacijam

in

drugim

neprofitnim

organizacijam civilne družbe, vključno z neformalnimi pobudami, ponudi možnost
brezplačne evalvacijske podpore. Krovne organizacije civilne družbe razvijajo vse več orodij
za podporo civilno družbenim organizacijam, kot so spletna podpora, računovodska
podpora, pravna in informacijska podpora in druge. Doslej pa še ni bila razvita evalvacijska
podpora civilno družbenim organizacijam, kar pa je ravno namen te pobude. Namen
podpore je prispevati k zmanjšanju potrebnih naporov v vrednotenje (projektov, organizacij,
programov) in obenem poskrbeti, da bo vrednotenje imelo koristne učinke za organizacije, ki
ga izvajajo. V delovanju se v društvu pogosto srečujemo z zanimanjem za vrednotenje zlasti
v društvih, ki izvajajo javno financirane projekte, pa tudi pri tistih organizacijah, ki želijo
opraviti strateški premislek o svoji prihodnji dejavnosti. Doslej so v tem duhu že sodelovali z
Zavodom Gostoljubnost slovenskih domov, socialnim društvom Mozaik in s Kralji ulice,
Mrežo za prostor, Slogo, Slovenskim forumom Socialnega podjetništva (MB) in YHD. V SDE
so

pripravili

tudi

priročnik

za

vrednotenje,

namenjen

"občasnim

uporabnikom"

(http://www.sdeval.si/Publikacije-za-komisijo-za-kodekse-in-standarde/Osnove-vrednotenjapolitik-za-obcasne-uporabnike.html), poleg tega izvajajo občasna brezplačna izobraževanja
za področje vrednotenja za društva.
Zainteresirane vabijo, naj se oglasijo in najavijo potrebe po podpori v letošnjem letu - zaradi
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omejitev zmožnosti SDE bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili do konca februarja.
Nikogar pa ne bodo zavrnili le zato, ker ga ni na seznamu prijav.

2. REDNA SEJA VLADE, 16.02.2012
IZODIŠČA ZA SOCIALNI SPORAZUM 2012-2017
Vlada RS se je seznanila z izhodišči za Socialni sporazum v obdobju od 2012 – 2017. Namen
socialnega sporazuma je doseganje najširšega soglasja o ciljih našega skupnega razvoja,
nujnih korakih iz krize ter rešitvah, ki vodijo k državi blaginje za vse. K oblikovanju
socialnega sporazuma bo Vlada povabila predstavnike upokojenske in mlade generacije, z
namenom, da socialni dogovor nadgradijo s čim širšim medgeneracijskim dialogom.
Izhodišča za socialni sporazum bodo najprej posredovali socialnim partnerjem, nato pa
bodo o njih podrobneje seznanili javnost. (Vir: Vlada RS, sp)

PRIPRAVA RABALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012
Vlada RS je sprejela Terminski načrt priprave predloga Rebalansa proračuna za leto 2012.
Naslednja proračunska seja vlade bo potekala 1.3.2012, kjer bo vlada določila zgornji limit
proračunskih izdatkov in razrez proračunskih izdatkov po programski klasifikaciji ter po
predlagateljih finančnih načrtov. Proračunska seja Vlade RS bo potekala 29.3.2012, Državni
zbor RS pa naj bi rebalans obravnaval 13.4.2012. (Vir: Vlada RS, sp)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI IN NOVI RAZPISI
Na tej povezavi lahko najdete nekaj aktualnih razpisov kot je razpis za ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeželja, obnova in razvoj vasi, povečanje gospodarske vrednosti
gozdov ali izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva.

MEDNARODNE NOVICE SOS
93. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V Bruslju je 14. in 15. decembra 2011 v plenarni dvorani Evropskega parlamenta potekalo 93.
Plenarno zasedanje Odbora regij. Na dnevnem redu decembrskega plenarnega zasedanja je
bil program dela za 2012, prihodnji proračun EU in evropske zelene prestolnice. V ospredju
je bila osrednja vloga mest in regij pri trajnostnem razvoju. Ob predstavitvi mnenja OR o
večletnem finančnem okviru po letu 2013, osnutek katerega je Komisija predložila junija
letos, so člani OR na plenarnem zasedanju obravnavali ključna vprašanja sedanje razprave o
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krizi evra, kot so makroekonomsko pogojevanje, evroobveznice in davek na finančne
transakcije.

Podpredsednik

Evropske

komisije

Maroš

Šefčovič,

pristojen

za

medinstitucionalne odnose, je predsednikom regij in županom iz EU predstavil program
izvršnega organa EU za leto 2012 in poudaril, da morajo občine in regije imeti jasno prednost
pri obnovi Evrope. Pod geslom Evropska obnova je Komisija sprejela ambiciozne predloge,
da bi gospodarstvo spet usmerili na pravo pot. Člani Odbora regij so načrte pozorno preučili
z lokalnega in regionalnega vidika ter izdali svoja priporočila v obliki resolucije, ki poziva
Evropski parlament k izdelavi večletnega finančnega okvirja do konca leta 2012. Odbor regij
je sicer pozdravil dejstvo, da se je ohranila kohezijska politika za vse regije v EU, vendar pa
obžaluje krajšanje sredstev s tega naslova v finančnem okviru 2014-2020. Prav tako bo Odbor
regij še naprej težil k okrepitvi regionalne dimenzije in nujnosti ureditve kmetijskega
sektorja. (bh)

SKUPŠČINA MREŽE NALAS
29. in 30. Marca 2012 bo v Prištini potekala skupščina NALAS. Skupščina bo posvečena
najpomembnejšim

projektom

mreže

NALAS

v

letu

2011,

problematiki

fiskalne

decentralizacije v jugovzhodni Evropi, prisotni bodo prečesali poročilo o delu mreže NALAS
v preteklem letu in se posvetili načrtu dela v letu 2012. Člana skupščine NALAS sta za
Skupnost občin Slovenije župan občine Trzin, Anton Peršak in Bojan Šrot, župan MO Celje.
(bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
PRIJAZNEJŠA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
Komisija je združila vso obstoječo zakonodajo EU, ki ureja presojo vplivov na okolje, da bi se
organom držav članic in projektantom omogočilo lažje upravljanje okoljskih posledic
gradbenih projektov. Združila je osnovno Direktivo o presoji vplivov na okolje (Direktiva
EIA) in njene tri spremembe ter tako ustvarila bolj jedrnato, jasno prevedeno in
uporabnikom prijazno različico, ki začne veljati danes.
Ta „kodifikacija“ je del prizadevanj, ki potekajo za poenostavitev zakonodajnega okolja EU.
To pomeni, da so Direktiva EIA in njene spremembe zdaj združene v en sam pregleden in
berljiv zakonodajni akt, katerega osnovne določbe so ostale nespremenjene. Tako kot
obstoječa zakonodaja je bila kodificirana različica prevedena v vse uradne jezike EU. Prevodi
nove različice so bili tudi pregledani za odpravo vseh nejasnosti, nastalih zaradi dvoumnega
ubesedenja ali jezikovnih napak. Kodificirano besedilo Direktive EIA je na voljo tukaj. (Vir:
EK, jv)
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NAČRTI EU ZA USTREZNE, VARNE IN VZDRŽNE POKOJNINE
Pokojnine so danes glavni vir dohodka za približno četrtino prebivalstva EU in tudi mladi
Evropejci bodo nekega dne odvisni od pokojnine. Če Evropa ne bo poskrbela za dostojne
pokojnine danes in v prihodnosti, bodo milijoni starost preživeli v revščini. Evropsko
prebivalstvo se stara, ker ljudje živijo dlje in imajo manj otrok. Z naslednjim letom se bo
delež za delo sposobnega prebivalstva že začel zmanjševati. Pokojnine pomenijo vedno večji
finančni pritisk na nacionalne proračune, zlasti ob dodatni obremenitvi finančne in
gospodarske krize. Evropska komisija je v podporo prizadevanjem držav članic objavila belo
knjigo o ustreznih, varnih in vzdržnih pokojninah. Bela knjiga, ki sovpada z evropskim
letom aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, temelji na rezultatih obširnega
posvetovanja, ki se je začelo julija 2010. Obravnava številna področja politik in je v celoti
usklajena z letnim pregledom rasti Komisije za leto 2012. Ukrepi na evropski ravni bodo
podprli in dopolnili nacionalne pokojninske reforme.
Pokojninski sistemi so pretežno v pristojnosti držav članic, vendar jim EU lahko stoji ob
strani z zakonodajo na področjih, ki vplivajo na delovanje notranjega trga, finančno podporo,
ki bo starejšim delavcem omogočila, da dlje ostanejo na trgu dela, usklajevanjem politik in
vzajemnim učenjem. Reforme pokojninskih sistemov se ocenjujejo v okviru strategije Evropa
2020. Leta 2011 je 16 držav članic prejelo posebej zanje pripravljena priporočila glede
pokojnin, nadaljnjih pet pa se jih je zavezalo k pokojninskim reformam v okviru
memorandumov o soglasju. (Vir: EK, jv)

EUROBAROMETER: JE KORUPCIJE VEDNO VEČ?
Kot kaže raziskava Eurobarometra, ki jo je Evropska komisija objavila danes, je korupcija še
vedno ena glavnih težav v državah Evropske unije, v zadnjih treh letih pa naj bi se njena
raven celo povečala. Glede na podatke skoraj tri četrtine Evropejcev korupcijo še vedno vidi
kot enega največjih problemov, obstajala pa naj bi na vseh ravneh vlade. Raziskava
Eurobarometra je potekala septembra 2011 v 27 državah članicah EU. Glavne ugotovitve so:
- Večina Evropejcev (74 %) meni, da je korupcija ena glavnih težav v njihovi državi. Skoraj
polovica (47 %) jih meni, da se je raven korupcije v njihovi državi v zadnjih treh letih
povečala. Večina Evropejcev meni, da korupcija obstaja v okviru lokalnih (76 %), regionalnih
(75 %) in nacionalnih (79 %) institucij.
- Evropejci tudi menijo, da prihaja do podkupovanja in zlorabe moči na vseh področjih
javnih služb. Tako ravnanje najpogosteje pripisujejo nacionalnim politikom (57 %) in
uradnikom, odgovornim za oddajo javnih naročil (47 %).
- 40 % Evropejcev meni, da prispeva h korupciji tudi prevelika povezanost gospodarstva in
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politike. Pomembna dejavnika sta tudi neukrepanje politikov (36 %) in premajhna
preglednost porabe javnih sredstev (33 %). Večina vprašanih (68 %) meni, da financiranje
političnih strank ni dovolj pregledno in nadzorovano.
Če bi v povezavi s korupcijo potrebovali pomoč, bi največ Evropejcev zaupalo policiji (42 %)
in sodstvu (41 %), najmanj pa političnim predstavnikom (6 %). (Vir: EK, jv)

FORUM MEST
Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn začenja neposreden dialog z
evropskimi mesti. Strukturni skladi EU so trenutno eden najpomembnejših instrumentov, s
katerimi države članice spodbujajo rast. Posebno pozornost bi morali nameniti mestom, saj
imajo pomembno vlogo v evropskih gospodarstvih. V času gospodarske krize, ko se
brezposelnost med mladimi približuje nesprejemljivim 22 odstotkom, so učinkovite naložbe
v evropska mesta (ta predstavljajo skoraj 70 odstotkov prebivalstva EU) izjemno pomembne.
Na prvem forumu mest v Bruslju 16. februarja je Evropska komisija mestom dala priložnost,
da izrazijo svoje mnenje o novih predlogih urbanistične politike. Ti so bili predstavljeni
oktobra lani, vključujejo pa ambiciozne načrte zagotavljanja sredstev evropskim mestom,
nove, bolj usklajene pristope za približevanje ukrepov v sektorjih, kot sta na primer promet
in okolje, ter spodbujanje inovacij s strani mest samih. Župani ter predstavniki mest in
evropskih institucij so govorili o doseganju ciljev evropske strategije Evropa 2020 z bolj
dinamičnim pristopom k razvoju mestnih območij.
Evropska komisija si v predlogih kohezijske politike za obdobje 2014–2020 prizadeva
podpreti strateško usklajevanje urbanističnih politik ter tako izboljšati trajnostni razvoj mest
in okrepiti njihovo vlogo v splošni naložbeni politiki EU. Z vzpostavitvijo platforme za
razvoj mest bo Komisija spodbujala gradnjo zmogljivosti in izmenjavo izkušenj na področju
urbanizma v EU. (Vir: EK, jv)

KOMISIJA POZIVA K ODLOČNEJŠEMU ODZIVU NA DEGRADACIJO
TAL
Degradacija tal je zaskrbljujoč pojav v EU. V letih 1990–2006 je bilo vsak dan trajno
izgubljenih najmanj 275 hektarjev prsti zaradi pozidave tal – prekritja rodovitne zemlje z
neprepustnim materialom – kar pomeni 1 000 km² na leto oziroma površino velikosti Cipra
vsakih deset let. Ocenjuje se, da erozija tal z vodo prizadeva 1,3 milijona km ² v Evropi, kar je
2,5 krat več od površine Francije. Degradacija tal vpliva na našo zmogljivost za proizvajanje
hrane, preprečevanje suše in poplav, zaustavitev izgubljanja biološke raznovrstnosti in boj
proti podnebnim spremembam. To so nekatere od glavnih ugotovitev dveh novih poročil o
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političnih in znanstvenih vidikih evropskih tal, ki jih je predstavila Evropska komisija.
Poročili poudarjata potrebo po ukrepih za preprečevanje sedanjega procesa propadanja
evropskih tal. Erozija, pozidava in zakisanost tal so se v zadnjem desetletju vse povečale, ta
trend pa se bo verjetno nadaljeval, če se ne bomo spopadli z izzivi, kot so naraščajoča raba
zemljišč, neučinkovita uporaba naravnih virov in ohranjanje organskih snovi v tleh. Poročilo
o politiki navaja, da pet let po sprejetju tematske strategije za zaščito tal še vedno ni
sistematičnega spremljanja in varovanja kakovosti tal po vsej Evropi. To pomeni, da obstoječi
ukrepi ne zadostujejo za zagotovitev ustrezne ravni zaščite za tla po vsej Evropi. Več o tem
tukaj in na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540. (Vir: EK, jv)

KOMISIJA PREDLAGA STRATEGIJO ZA TRAJNOSTNO
BIOGOSPODARSTVO
Evropska komisija je danes sprejela strategijo za preusmeritev evropskega gospodarstva k
večji in bolj trajnostni uporabi obnovljivih virov. Glede na to, da se bo svetovno prebivalstvo
do leta 2050 približalo 9 milijardam in so naravni viri že skoraj povsem izčrpani, potrebuje
Evropa obnovljive biološke vire za zagotavljanje oskrbe z varno in zdravo hrano in krmo,
materiali, energijo ter drugimi proizvodi. V strategiji in akcijskem načrtu Komisije z
naslovom „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“ je opisan celovit,
medsektorski in meddisciplinaren pristop k temu vprašanju. Cilj je bolj inovativno
gospodarstvo z manj emisijami, ki bi zadostilo potrebam po trajnostnem kmetijstvu in
ribištvu, varnosti hrane in trajnostni uporabi obnovljivih bioloških virov za industrijske
namene

ter

hkrati

zagotavljalo

biotsko

raznovrstnost

in

varstvo

okolja.

Izraz

„biogospodarstvo“ pomeni gospodarstvo, ki kot surovine za hrano in krmo, v industrijski
proizvodnji in pri proizvodnji energije uporablja biološke vire s kopnega in iz morja ter tudi
odpadke.

Zajema

tudi

uporabo

bioprocesov

za

trajnostne

industrijske

panoge.

Biogospodarstvo EU že ustvari skoraj 2 bilijona evrov prometa in zaposluje več kot
22 milijonov ljudi, kar predstavlja 9 % celotnega zaposlovanja v EU. Vključuje kmetijstvo,
ribištvo, gozdarstvo, prehrano, proizvodnjo celuloze in papirja ter dele kemične,
biotehnološke in energetske industrije. Vsak evro, ki se investira v raziskave in inovacije na
področju biogospodarstva, financirane s strani EU, naj bi do leta 2025 prinesel 10 evrov
dodane

vrednosti

v

sektorjih

biogospodarstva.

Obzorje

2020:

www.ec.europa.eu/research/horizon2020. (Vir: EK, jv)
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