© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme
reproducirati ali kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje
(ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike
reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali
kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije ali občin
članic SOS.

»Velikokrat sem želel, da bi nehal govoriti in ugotovil, v kaj v resnici
verjamem«
Walter Lippmann
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OBČINSKIH

ZA

PREDŠOLSKO

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE


SKUPNOST OBČIN DOSEGLA PREMIK NA PODROČJU OBVEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Kot kaže so vsa prizadevanja Skupnosti občin Slovenije v zvezi z novelo Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bila po več kot šestmesečnih
prizadevanjih, velikih težavah vseh slovenskih občin ter oškodovanju marsikaterega
socialno ogroženega občana (končno) deloma uslišana.
Skupnost občin Slovenije je že v času sprejemanja novele zakona opozarjala, da bo zakon v
takšni obliki ne glede na namen prinesel proračunom občin nesorazmerno več stroškov kot
koristi. Njegova poglavitna pomanjkljivost pa je neprijaznost do uporabnikov, občinskih
organov pa tudi do vseh tistih institucij na državnem nivoju, ki bodo dodatno obremenjene z
dostavo podatkov iz uradnih evidenc. Skladno z navedenim smo na skupnosti vse skozi
vztrajali, da je predlagana sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju ter izvajanje pravilnika v praksi neizvedljiva. Zato smo nenehno
predlagali, da bi bilo potrebno sporne določbe v zakonu v sodelovanju z občinami
spremeniti, do takrat pa njihovo izvajanje odložiti.
Z dopisom, ki smo ga s strani Ministrstva za zdravje prejeli danes je le to priznalo, da je bila
sprememba zakona v katerem so določeni kriteriji, ki so podlaga za zavarovanje občanov,
NEDOMIŠLJENA. Priznavajo, da stanje, ki ga je povzročila predmetna sprememba zakona
otežuje zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za socialno ogrožene občane.
Zaradi tega bo MZ predlagalo spremembo kriterijev tako, da zaradi zagotavljanja obveznega
zdravstvenega zavarovanja ne bo prišlo še do dodatnega oškodovanja oseb, ki se zavarujejo
kot občani.
Glede na vse dogajanje v zvezi s predmetno problematiko je dopis Ministrstva za zdravje v
veliki meri bil presenetljiv, saj kljub vsem naporom kot rečeno ni bilo pričakovati spremembe
politike MZ do obravnavanega vprašanja. Kot jeziček na tehtnici, je tej odločitvi MZ
najverjetneje botrovala ocena ustavnosti in zakonitosti, ki jo je glede predmetne
problematike vložila Skupnosti občin Slovenije, saj je le ta bila obravnavana na včerajšnji
redni seji Vlade RS. Po mnenju Vlade Republike Slovenije zahteva za oceno ustavnosti
določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter sprememb tega
zakona, ki jo je vložila Skupnost občin Slovenije ni utemeljena in te določbe niso v
nasprotju z Ustavo RS. Vendar najbrž ni slučajnost, da je Ministrstvo za zdravje po
včerajšnji seji Vlade, danes 03.04.2009 takoj zjutraj posredovalo omenjeni dopis v katerem
priznava neustreznost predpisa. Omenjeno dejanje vsekakor »milo rečeno« vzbuja dvom
v uradno mnenje Vlade RS o neutemeljenosti ustavne presoje, ki jo je vložila Skupnost
občin Slovenije. O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali. (SP)
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DELOVNO SREČANJE SOS Z MINISTROM LUKŠIČEM

Minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič, je v četrtek, 2. aprila sprejel predstavnice in
predstavnike Skupnosti občin Slovenije na delovnem sestanku. Tema pogovora so bili
predlogi sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja. Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so ministru med
drugim predstavili stališča do spremembe sestave sveta zavodov. V skladu z Zakonom o
zavodih so sveti javnih zavodov organi upravljanja in tako nimajo funkcije strokovnega
sveta, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela. Tudi Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja sledi tovrstni strukturi upravljanja, pri čemer je svet
zavoda organ upravljanja, strokovni organi pa imajo drugačne naloge. Predstavnice in
predstavniki SOS so ministra opozorili, da ni mogoče razumeti argumentacije, niti nanjo
pristati, da se sprememba v sestavi svetov zavodov uveljavlja zaradi potrebe po »visoki
strokovni avtonomiji«, to namreč določa in omogoča strokovni svet. Skupnost občin
Slovenije poudarja, da je nesprejemljivo, da imajo občine pravico in dolžnost ustanavljati
javne zavode, pri čemer zagotavljajo finančna sredstva za investicije, programe in druge, z
zakonom določene namene, na upravljanje pa tako v primeru osnovnih šol kot tudi vrtcev ne
morejo vplivati v takšni meri, kot to velja za upravljanje v drugih primerih lastništva.
Minister je pojasnil, da so pritiski staršev in učiteljev zelo veliki, oboji si namreč želijo
povečati število svojih predstavnikov v svetih šol in vrtcev. Ocenil je, da je mogoče
prisluhniti večjim pričakovanjem učiteljev zaradi omogočanja njihovega večjega vpliva na
strokovnost dela. Povedal pa je tudi, da ministrstvo načrtuje novo spremembo tega zakona, s
katero bi popolnoma na novo nastavili razmerja med upravljanjem in strokovnim delom šol
in vrtcev. Minister je predlagal in predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so
soglašali, da pri nastajanju novega zakona intenzivno sodelujejo. Skupnost občin Slovenije
pa bo še naprej vztrajala na razmerjih zdajšnjega zakona, ki omogoča ustrezen vpliv občin na
poslovanje šol in vrtcev, ki jih občine financirajo. (SK)


DELEŽI SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/2007 Odl.
US: U‐I‐24/07‐66, 57/08), so na SVLR izračunali deleže sredstev za sofinanciranje investicij po
občinah za leto 2009. Podatke o višini deležev najdete na tej aktivni povezavi. (SK)
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E‐POIZVEDBE

Sekretariat SOS je vsem občinam poslal prejeto obvestilo iz ZZZS, da dobivajo veliko
telefonskih klicev iz občin, da sistem e‐poizvedbe, ki so ga pripravili za občine ne daje
želenih informacij. Mnenja so, da si številne občine na njihovi spletni strani niso prebrale
navodil za občine oz. obrazložitev, kaj pomeni kakšna informacija, ki jo prejmejo na svojem
računalniku ob posamezni poizvedbi. Skladno z njihovo prošnjo smo vsem občinam po
elektronski pošti posredovali dokument iz katerega je razvidno, da občine lahko pridobijo
vse podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu in do katerih so upravičene. (SK)


DURS DOPOLNIL NAVODILA ZA DOHODNINO

Sekretariat SOS je vsem občinam posredoval dopolnitev navodila za dohodnino, ki smo ga
prejeli iz DURS. Po izvajanju Zakona o vrtcih se je v zvezi s podatki o dohodkih, ki so jih
občine na mediju dobile od DURS, pojavilo vprašanje ali je v praksi možno, da oseba, ki je
zaposlena in ima hkrati popoldansko dejavnost plačuje še prispevke oz. zavarovalno
osnovo? Občine pri odmeri prispevka za plačilo vrtca v teh primerih podatka o zavarovalni
osnovi ne upoštevajo kot dohodek. (SK)


O PROJEKTU INTENSE
Skupnost občin Slovenije je na začetnem sestanku ključnih deležnikov
projekta INTENSE, ki se jih dotika projekt izrazila pripravljenost
sodelovanja. Projekt INTENSE (Od Estonije do Hrvaške: Inteligentni
ukrepi varčevanja z energijo v javni stanovanjski gradnji v državah vzhodne

in srednje Evrope) je odziv na izzive, ki jih prinaša izvajanje Direktiv o učinkoviti rabi končne
energije in o energetskih storitvah ter energetski učinkovitosti stavb. V izvedbo projekta je
vključenih 28 partnerskih organizacij iz 12 evropskih držav. Slovenska partnerja sta
Regionalni center za okolje ‐ REC in mestna občina Ptuj. Glavna motivacija za projekt je
povečevanje porabe energije v srednji in vzhodni Evropi (zaradi rasti gospodarstva,
ekstenzivne gradnje novih stanovanjskih stavb, gospodinjskih in drugih potrošniških dobrin
in naprav).Osnovna ideja projekta je prenos inteligentnih ukrepov varčevanja z energijo iz
“starih” EU članic (predvsem Nemčije) v “nove” države članice in države kandidatke.
Namen projekta je zagotoviti kvalitetne, uporabniku in okolju prijazne energetske storitve v
stavbah ob zmanjšanju porabe energije (v kontekstu celotne življenjske dobe stavbe) in
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negativnih vplivov na okolje; Vplivati na trajnostno naravnano prostorsko načrtovanje,
zasnovo in izvedbo gradnje stavb na ravni države in občin preko pravnih, tehničnih in
načrtovalskih orodij ter ozaveščanja in usposabljanja naročnikov, planerjev, projektantov,
izvajalcev, nadzornih služb in uporabnikov; Okrepiti izvajanje in uveljavljanje EU; Močneje
integrirati energetsko učinkovitost v urbanistično načrtovanje v partnerskih občinah; Izbrati
primere najboljše prakse ukrepov varčevanja z energijo pri gradnji in uporabi stavb; in
Okrepiti razvoj znanj in veščin različnih deležnikov s programi usposabljanj in gradiv,
prilagojenih pogojem v vseh državah. 23. in 24. aprila bo v okviru projekta na Češkem
potekala mednarodna delavnica „Energy saving measures in municipalities ‐ legal
preconditions and holistic housing estate planning” morebiten interes za udeležbo sporočite
na sasa@skupnostobcin.si. (SK)


PLAČE FUNKCIONARJEV IN DIREKTORJEV

V sredo, dne 01.04. je v Domžalah potekal delovni posvet na temo Plače funkcionarjev in
direktorjev, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za
javno upravo. Glede na to, da je v zadnjem času v predpisih, ki določajo plače funkcionarjev
in direktorjev prišlo do nekaterih sprememb oziroma se le te pripravljajo in da je predmetna
problematika vedno aktualna, je predstavnica Ministrstva za javno upravo Mojca Reinhardt
podrobneje predstavila pravne podlage za določitev plač funkcionarjev in direktorjev ter le
te podkrepila s praktičnimi primeri. Postopek obračuna plač skladno z ZSPJS ter novosti v
zvezi z obračunom pa so bile predstavljene s strani Adama Šisernika. Predavateljema se za
njun izdaten prispevek k realizaciji seminarja ter kvalitetni predstavitvi tematike prisotnim
udeležencem posveta, iskreno zahvaljujemo. (SP)


GENERALNA SEKRETARKA
EVROPSKE KOMISIJE

SE

JE

SESTALA

S

PREDSTAVNIKI

Generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije se je v petek 3. aprila sestala s predstavniki
Evropske komisije. Jasmina Vidmar, kot članica slovenske delegacije v Odboru regij,
pripravlja mnenje z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2008‐2009, države
kandidatke. S strokovnjakom za mednarodno področje (Bojkom Bučarjem) in s predstavniki
Evropske komisije se je pogovarjala o državah kandidatkah (Hrvaški, Makedoniji in Turčiji),
na katere se nanaša osnutek mnenja.
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MEDRESORSKA OBRAVNAVA


PRAVILNIK O DOLOČITVI PODPROGRAMOV ZA POVPREČNINE

V obravnavi je predlog Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev
povprečnine. Prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in mnenja pošljete na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 06.04.2009.
Besedilo predloga


PRAVILNIK O PREDLOŽITVI OBČINSKIH PRORAČUNOV

V obravnavi je predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o predložitvi sprejetih občinskih
proračunov. Prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in mnenja pošljete na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 06.04.2009.
Besedilo predloga


UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNINE

Občinam članicam SOS je sekretariat SOS poslal predlog Uredbe o metodologiji za izračun
povprečnine za financiranje občinskih nalog, ki smo ga prejeli s strani Vlade RS.
Prosimo vas, da morebitne predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka 24. aprila, 2009.
Predlog uredbe
20. SEJA VLADE RS, 02. APRIL 2009


ZAHTEVA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE ZA OCENO USTAVNOSTI
ZOFVI IN ZZVZZ

Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje o zahtevi Skupnosti občin Slovenije za oceno
ustavnosti drugega odstavka 82. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in 21., 24. in 25. točke prvega, drugega in tretjega odstavka 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter prvega odstavka 44. člena Zakona o
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spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike
Slovenije.
Skupnost občin Slovenije je zahtevo za oceno ustavnosti drugega odstavka 82.a člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja vložila, ker meni, da ni v skladu z 2. in
57. členom Ustave Republike Slovenije, v kolikor pomeni, da se sredstva za poravnavo
odškodnine za škodo, nastalo pri vzgojno‐izobraževalnem delu in s tem povezanimi
dejavnostmi in aktivnostmi v javnih osnovnih šolah, katerih ustanoviteljice so občine, ne
zagotavljajo v državnem proračunu.
Zahtevo za oceno ustavnosti 21., 24. in 25. točke prvega, drugega in tretjega odstavka 15.
člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter prvega odstavka 44.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju pa je Skupnost občin Slovenije vložila, ker meni, da so v
nasprotju z 2. členom, s 138. in 140. členom Ustave Republike Slovenije in da je zaradi njih
kršeno načelo ustreznosti lastnih finančnih virov iz prvega odstavka 9. člena Evropske listine
lokalne samouprave.
Skupnost občin Slovenije meni, da navedene določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in njegovih sprememb in dopolnitev občinam povzročajo
dodatne finančne obremenitve, tako zaradi razširitve kroga upravičencev, kot zaradi
ugotovitvenih postopkov, ki jih do sprememb zakona ni bilo treba voditi. Postopkov pa tudi
ni mogoče voditi, ker pristojni minister ni izdal ustreznega pravilnika.
Vlada Republike Slovenije meni, da zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 82.a člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ni utemeljena in ta določba ni
v nasprotju z Ustavo RS, ker na podlagi z ustavo skladne razmejitve funkcij, pristojnosti in
financiranja šolstva posebej ureja zagotavljanje sredstev za odškodninske primere (npr.
poškodbe učencev in delavcev). Država kot ustanoviteljica poravnava odškodnine za škodne
dogodke, ki so nastali pri izvajanju vzgojno‐izobraževalnega dela in s tem povezanimi
dejavnostmi in aktivnostmi, medtem ko občina poravnava odškodnine za škodo, nastalo v
zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki, ki jih na podlagi določbe 82. člena navedenega
zakona lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela in s tem
povezanih dejavnosti in aktivnosti.
Prav tako po mnenju Vlade Republike Slovenije ni utemeljena zahteva za oceno ustavnosti
določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter sprememb tega
zakona in te določbe niso v nasprotju z Ustavo RS, ker gre za določbe, ki v skladu z enakostjo
pred zakonom določajo upravičence do plačila zdravstvenega zavarovanja iz občinskega
proračuna ter pogoje in postopke za odločitev o plačilu zdravstvenega zavarovanja. Določbe
ne pomenijo prenosa državnih nalog v izvajanje občinam, za kar je država posebej dolžna
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zagotavljati sredstva za izvajanje. Plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam brez dohodkov
in premoženja je v pristojnosti občin že od njihove ustanovitve, potrebno pa je bilo
natančneje določiti upravičence in zagotoviti z načeli pravne varnosti skladen način izvajanja
te pristojnosti.(Vir: Vlada RS)


ODPRAVLJANJE POSLEDIC DELA Z AZBESTOM

Vlada RS je sprejela amandmaje Vlade RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki ga je Državni svet RS predložil v
obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS.
Skladno s predlogom Državnega sveta RS naj bi se krog upravičencev do pravic, ki se
zagotavljajo z Zakonom o odpravljanju posledic dela z azbestom, razširil na osebe, ki so
stalno prebivale ali opravljale določeno dejavnost v okolici poslovnih prostorov
gospodarskih družb, kjer se je predeloval in skladiščil azbest in azbestni izdelki in je bilo to
okolje ugotovljeno kontaminirano z azbestom. Prav tako bi se krog upravičencev razširil na
osebe, ki so bile zaposlene v gospodarskih družbah, ki se nahajajo ali so se nahajale v okolici
poslovnih prostorov gospodarskih družb, kjer se je predeloval ali skladiščil azbest ali
azbestni izdelki in je bilo to okolje ugotovljeno kontaminirano z azbestom. Upravičenci pa bi
bile tudi osebe, ki so bile zaposlene v gospodarskih družbah, ki so na podlagi pravnega posla
opravljale delo na območju gospodarske družbe, ki je predelovala, skladiščila, vgrajevala ali
odstranjevala azbest oziroma azbestne izdelke.
Vlada ne podpira predloga zakona Državnega sveta RS v delu, ki se nanaša na odpravljanje
posledic izpostavljenosti azbestu v okolju, saj se zavzema za celostno rešitev izpostavljenosti
azbestu v okolju v sklopu sistema zagotavljanja državnih pomoči prebivalcem, ki so
zdravstveno prizadeti zaradi onesnaževanja okolja zaradi vpliva industrije, prometa ali
druge okoljske problematike v preteklosti. (Vir: Vlada RS)



VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom. S tem je uskladila prvi in deveti člen prvotne uredbe z
novelo Zakona o gozdovih
ter določila novo območje varovalnih gozdov.
Glavni namen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom pa je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi
razvojnimi usmeritvami občin. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je namreč v drugi polovici
leta 2008 izvedel usklajevanje območji varovalnih gozdov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki
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pripravljajo nove prostorske akte in izdelal dopolnjen strokovni predlog za razglasitev
varovalnih gozdov.
Nova uredba v prvem členu še dodatno pojasnjuje možnost uvrščanja gozdov z izjemno
poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v varovalne gozdove. Na podlagi
meril za ovrednotenje te funkcije (določena so s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih) se v kategorijo varovalnih gozdov uvršča tudi gozdove z izjemno
poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki se nahajajo v kmetijski in primestni
krajini, kot območja izrednega pomena ohranjanja raznovrstnosti na večjih krajinskih enotah.
Besedilo devetega člena pa je usklajeno z novelo Zakona o gozdovih, ki določa, da pred
izdajo dovoljenja za poseg, ZGS opravi presojo vpliva posega na varovalni gozd. (Vir: Vlada
RS)


POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih
državne uprave in v pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in
Vladi RS. Sprememba uredbe določa, da se za lete v tujino uporablja redna linija letalskega
prevoznika, medtem ko se posebno letalo za službena potovanja v tujino lahko najame zgolj
v izjemnih in vnaprej opredeljenih pogojih. V prilogi uredbe se zaradi konsistentnosti
določitve višine zneskov dnevnic, znesek dnevnice, ki je za Kanado sedaj določen v evrih,
nadomestiti z zneskom, ki je določen v dolarjih. Tako bo tudi za Kanado veljala ista višina
dnevnice kot velja za Združene države Amerike in Avstralijo.(Vir: Vlada RS)


PRENEHANJE

VELJAVNOSTI

UREDBE

O

TRAJANJU

IN

IZVEDBI

PRIPRAVNIŠTVA
Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o trajanju in izvedbi
pripravništva.
Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o javnih uslužbencih je v 30. členu določil, da
trajanje pripravništva, način, potek in program usposabljanja pripravnikov v organih
državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi minister, pristojen za upravo. Na ta
način se v en podzakonski predpis združuje vsebina, ki je bila do sedaj zajeta v dveh
podzakonskih aktih – Pravilniku o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita
za imenovanje v naziv in Uredbi o trajanju in izvedbi pripravništva. Z dnem uveljavitve
novega pravilnika se tako prenehajo uporabljati določbe pravilnika in Uredbe o trajanju in
izvedbi pripravništva. Ker pravilnik kot hierarhično nižji akt ne more vsebovati določila, da
z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Uredba o trajanju in izvedbi pripravništva, je
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bilo potrebno sprejeti uredbo, ki določa prenehanje veljavnosti Uredbe o trajanju in izvedbi
pripravništva.(Vir: Vlada RS)


FINANČNI UČINKI PREHODA NA NOV PLAČNI SISTEM

Vlada RS se je seznanila z aktualizirano oceno finančnih posledic uvedbe novega plačnega
sistema v javnem sektorju.
Plačni sistem javnega sektorja je bil uveden septembra 2008, po zaključku usklajevanj in
pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Seveda z uvedbo plačnega sistema
projekt ni zaključen, zato je potrebno pripraviti vso potrebno infrastrukturo za nadaljevanje
usklajevanj in pogajanj. Ena od podlag zato je tudi pričujoča analiza kot del evalvacije
novega plačnega sistema.
Aktualizirana ocena finančnih učinkov uvedbe novega plačnega sistema na podlagi treh
presečnih stanj (poročanje uporabnikov proračuna za julij, avgust in oktober 2008), je
narejena na podlagi sklepa Vlade RS (št. 01002‐11/2008/5, z dne 16.12.2008). Ocena daje
naslednje rezultate: dejanski obseg sredstev za odpravo nesorazmerij za mesec avgust znaša
28,4 mio € (bruto/bruto), za mesec oktober pa 31,1 mio € (bruto/bruto). Povprečje za obdobje
avgust‐december 2008 znaša 29,9 mio € (bruto/bruto), skupna sredstva za odpravo plačnih
nesorazmerij v obdobju avgust‐december 2008 pa so tako ocenjena na 149,4 mio €
(bruto/bruto).
Analiza sistemizacij delovnih mest je pokazala, da so uporabniki proračuna ob prehodu na
nov plačni sistem izvajali tudi t.i. reorganizacije (višanje zahtevnosti delovnih mest,
predvsem v tarifni skupini VII/1 in VII/2), kar ni bilo predvideno s prehodom na nov plačni
sistem; omenjeno dejstvo je vplivalo tudi na višje finančne učinke prehoda na nov plačni
sistem. Na podlagi podatkov o spremembi v strukturi delovnih mest med V., VI., VII/1., in
VII/2. tarifnim razredom (prikazani so v poglavju 1) znaša finančni učinek višanja delovnih
mest (t.i. reorganizacij) 53,0 mio € (bruto/bruto) (delovna mesta V. in VI. tarifnega razreda
postanejo delovna mesta VII/1 in VII/2. tarifnega razreda), kar pomeni, da bi ob predpostavki
razporejanja javnih uslužbencev v novem plačnem sistemu na delovna mesta enake
zahtevnosti, na katera so bili razporejeni pred prehodom v nov plačni sistem, sredstva za
odpravo nesorazmerij znašala 96,4 mio € (bruto/bruto).
Vlada Republike Slovenije je sprejela naslednje sklepe:
 Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom, da do konca aprila 2009, v skladu z
metodologijo Ministrstva za javno upravo, izvedejo obvezne nadzore prehoda na nov
plačni sistem pri uporabnikih proračuna.
 Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom, da do konca maja 2009 Vladi RS
poročajo o ugotovitvah izvedenih nadzorov pri uporabnikih proračuna ter o
predlaganih ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Vlada RS nalaga
ministrstvom, da v okviru nadzorov posebej preverijo:
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-

-

-

ali so bila posredovana navodila pristojnih ministrstev uporabnikom proračuna z
njihovega delovnega področja za prehod na nov plačni sistem, skladna z veljavnimi
predpisi in kolektivnimi pogodbami,
ali so bile spremembe aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
potrebne za prehod na nov plačni sistem, sprejete po predpisanem postopku,
upoštevaje zlasti 7. člen ZSPJS, ki določa obvezne sestavine sistemizacije delovnih
mest, ter 50.a do 50.d člen ZSPJS, ki urejajo namenska sredstva za odpravo
nesorazmerij v plačah, zaradi česar prehod na nov plačni sistem ni dovoljeval
reorganizacij oziroma višanja strukture zahtevnosti delovnih mest,
ali so spremembe aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
potrebne za prehod na nov plačni sistem, skladne z veljavnimi predpisi in
kolektivnimi pogodbami s področja sistemizacije delovnih mest in plačnega sistema
ter s področja organizacije in sistema posameznih dejavnosti,
ali so bili javni uslužbenci razporejeni oziroma premeščeni na delovna mesta, za
katera izpolnjujejo predpisane pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj ter druge
pogoje, določene v sistemizaciji delovnih mest.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti na podlagi navedenih alinej mora pristojni minister v
skladu s predpisi s področja delovnih razmerij, sistema plač v javnem sektorju ter s področja
organizacije in sistema posamezne dejavnosti sprejeti ukrepe za njihovo odpravo, pri čemer
zlasti upošteva 3. a člen ZSPJS. Uporabniku proračuna mora pristojni minister določiti tudi
rok za odpravo nepravilnosti ter rok za poročanje. (Vir: Vlada RS)


PODNEBNO ENERGETSKI SVEŽENJ ZA RS

Vlada RS se je seznanila z Oceno izida pogajanj o Podnebno energetskem svežnju za
Republiko Slovenijo. Ministrstvom za finance in Uradom za makroekonomske analize in
razvoj ter ostalimi pristojnimi resorji konec letošnjega januarja pripravilo celovito Oceno
izida pogajanj o Podnebno energetskem svežnju za Republiko Slovenijo. Republika Slovenija
v splošnem izid pogajanj o Podnebno energetske svežnju ocenjuje kot uspešen. Cilji, ki smo
jih prevzeli s Podnebno‐energetskim svežnjem so zelo ambiciozni, in bodo nedvomno
zahtevali korenite spremembe ne le v gospodarskih sektorjih, temveč v celotni družbi.
Ministrstvo za okolje in prostor bo v drugi polovici leta 2009 pričelo s pripravo Akcijskega
načrta za prehod Republike Slovenije v nizkoogljično družbo, v katerem bo podrobneje
opredelilo potrebne dolgoročne ukrepe za dosego obveznosti, prevzetih s sprejemom
Podnebno energetskega svežnja, kakor tudi ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam in
ukrepe za njihovo blažitev. (Vir: Vlada RS)
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IZBIRA KONCESIONARJEV ZA IZVAJANJE DIMNIKKARSKE SLUŽBE

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbe o izbiri koncesionarjev na podlagi javnega
razpisa za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za dimnikarska
območja: Dobrepolje, Dobrovnik, Kobilje, Markovci, Osilnica, del območja Slovenska
Bistrica*, Šentjernej, Šentjur, Žužemberk:


Dobrepolje: za koncesionarja se izbere Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p., Ribniki 12,
8290 Sevnica; prijave prijaviteljev Čiščenje in vzdrževanje Marjan Pranjić s.p., Ulica
bratov Rozmanov 4, 1000 Ljubljana; Energodim d.o.o., Rodik 6, 6240 Kozina;
Dimnikarstvo – meritve emisij Kasim Alić s.p., Cesta dveh cesarjev 108h, 1000
Ljubljana se ne izberejo, ker glede na merila niso bile najugodnejše;



Dobrovnik: za koncesionarja se izbere Čiščenje DK naprav Martjanci d.o.o., Martjanci
14, 9221 Martjanci; prijava prijavitelja R.Š.A. Vlek d.o.o., Ulica 25. maja 8, 9224
Turnišče se kot nepopolna zavrne;



Kobilje: za koncesionarja se izbere Čiščenje DK naprav Martjanci d.o.o., Martjanci 14,
9221 Martjanci; prijava prijavitelja R.Š.A. Vlek d.o.o., Ulica 25. maja 8, 9224 Turnišče
se ne izbere, ker glede na merila ni bila najugodnejša;



Markovci: za koncesionarja se izbere Dimnikarstvo Kamin d.o.o., Slomškov trg 8,
2000 Maribor; prijavi prijaviteljev Dimnikarstvo Završnik d.n.o., Anželova ulica 24,
2250 Ptuj; Kaminko Konjiček‐Pušnik d.n.o., Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina se ne
izbereta, ker glede na merila nista bili najugodnejši;



Osilnica: za koncesionarja se izbere Energodim d.o.o., Rodik 6, 6240 Kozina;



*del območja Slovenska Bistrica: za koncesionarja se izbere Dimnikarske storitve in
poslovno svetovanje Arty Rodošek s.p., Maistrova ulica 8, 2319 Poljčane; prijava
prijavitelja Erjavc, dimnikarske storitve d.o.o., Kolodvorska 27, 2310 Slovenska
Bistrica se kot nepopolna zavrže;



Šentjernej: za koncesionarja se izbere Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p., Ribniki 12, 8290
Sevnica; prijava prijavitelja Dimnikarstvo Marjan Mihelčič s.p., Jurčičeva ulica 15,
8000 Novo mesto se ne izbire, ker glede na merila ni bila najugodnejša; prijava
prijavitelja »Kamin« dimnikarstvo Bučar Ratko s.p., Ob gozdu 20a, 8290 Sevnica, se
kot nepopolna zavrže;
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Žužemberk: za koncesionarja se izbere Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p., Ribniki 12,
8290 Sevnica; prijava prijavitelja Dimnikarstvo Marjan Mihelčič s.p., Jurčičeva ulica
15, 8000 Novo mesto se ne izbire, ker glede na merila ni bila najugodnejša. (Vir: Vlada
RS)

NAPOVEDNIK DOGODKOV


06.04. / SKUPNO SREČANJE VODSTEV SOS IN ZOS Z MINISTRICO

SVLR organizira skupno srečanje s SOS in ZOS v luči večkrat izpostavljenih težav in ovir, s
katerimi se srečujejo občine pri svojem delu. Srečanje z mag. Zlato Ploštajner, ministrico za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, bo v ponedeljek, 6. aprila 2009 ob 9. uri v
Ljubljani. Ministrica je s povabilom pozvala, da takšna srečanja postanejo stalnica in služijo
reševanju strateških vprašanj na področju lokalne samouprave. Vabilo (AJ)


07.04 / DS RS O PROBLEMATIKI OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo na svoji 20. seji obravnavala
problematiko postopkov sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Seja bo v torek, 7. aprila
2009 ob 14. uri, v sobi 212/II, v prostorih parlamenta RS (Šubičeva 4, Ljubljana). Na sejo so
vabljeni tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije. Gradiva najdete na tej povezavi. Za
udeležbo v imenu Skupnosti občin Slovenije se prosimo obrnite na sekretariat SOS 02 234 15
00 ali info@skupnostobcin.si. Več… (AJ)


08.04. / SEMINAR NOMOTEHNIKA V OBČINSKIH PREDPISIH

Urejeni, jasni in konsistentni predpisi so pogoj za sproščeno in mirno reševanje nasprotij, ki
jih prinašajo različni interesi v družbi. So pogoj za izvršljivost, trajnost in zaupanje v pravni
red. Zato Uradni list Republike Slovenije v sodelovanju s Službo vlade RS za zakonodajo in
Ministrstvom za lokalno samoupravo in regionalni razvoj organizirajo in vabijo na seminar.
Kotizacija znaša 180 € brez DDV. Seminar bo 8. aprila 2009, v Zlati dvorani Pravne fakulteta
v Ljubljani. Vabilo s prijavnico; Povabilo ministrice za lokalno samoupravo (SK)


09.04. / SESTANEK KOMISIJE ZA E‐POSLOVANJE

Komisija za e‐poslovanje se bo sestala dne 9. aprila 2009 ob 10. uri v Ljubljani. Na sestanek
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vabljeni članice in člani komisije. V kolikor bi se sestanka želeli udeležiti tudi drugi
predstavniki oz. predstavnice občin članic SOS, ki niso članice ali člani komisije, je za
udeležbo potreben predhoden dogovor s sekretariatom SOS (T 02/234 15 00). (AJ)


10.04. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PREDŠOLSKO VZGOJO

Sestanek Delovne skupine za predšolsko vzgojo pri SOS bo v petek, 10. aprila 2009, ob 9.30
uri v prostorih občine Domžale (Ljubljanska cesta 69, Domžale). Na sestanek so vabljene
članice in člani delovne skupine. V kolikor bi se sestanka želeli udeležiti tudi drugi
predstavniki ali predstavnice občin članic SOS, ki niso članice ali člani delovne skupine, je za
udeležbo potreben predhoden dogovor s sekretariatom SOS (T 02/234 15 00). (AJ)


14.05. / USPOSABLJANJE ZA OBČINSKE REDARJE

Združenje občinskih redarjev organizira 14. in 15. maja 2009 enodnevno obdobno
usposabljanje za ʹʹOBČINSKE REDARJEʹʹ na temo ʹʹPOOBLASTILA IN PRAKTIČNE VAJEʹʹ.
Usposabljanje bo vodil predavatelj iz Policijske akademije v Tacnu in bo potekalo v Ribnem
pri Bledu, z začetkom ob 8.30 uri. Trajalo bo osem šolskih ur, v skupini do 25 oseb. Cena na
osebo znaša 85 eur + ddv. Usposabljanja bodo izvajali tudi v letu 2010 in 2011. Prav tako
pripravljajo za konec septembra obdobno usposabljanje iz ZVCP‐1, katero bo zajemalo
splošni del ter praktično delo na terenu. (AJ)
PRIJAVA: Do srede aprila boste prejeli prijavnice za prijavo.
Usposabljanje bo v vsakem primeru, ker smo zagotovili ustrezen prostor za predavanje in
praktične vaje.


16.04. / POSVET O PODNEBNIH SPREMEMBAH

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet Prilagajanje podnebnim spremembam, od okvira
Evropske unije do ukrepanja v Sloveniji, ki bo v četrtek, 16. aprila 2009, ob 9.00 uri v
Ljubljani. Po predavanjih uglednih strokovnjakinj Vide Ogorelec Wagner, prof.dr. Lučke
Kajfež Bogataj in Tanje Cegnar s področja podnebnih sprememb, vzrokov in posledic zanje
ter potrebnih odzivov lokalnih skupnosti, se boste seznanili z »Belo knjigo EU »Prilagajanje
podnebnim spremembam« in predvidenimi aktivnostmi Vlade RS na tem področju. Mnenje
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zastopnikov lokalnih interesov na EU ravni o Beli knjigi, bo predstavila Jasmina Vidmar,
članica slovenske delegacije pri Odboru regij. Vabljeni ste, da to mnenje dopolnite in
sooblikujete v razpravi, ki je predvidena ob koncu srečanja. Udeležba je brezplačna, zaradi
omejenega števila mest pa so prijave obvezne. Vabilo; prijavnica; (SK)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI



JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 ‐ OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE
DEDIŠČINE PODEŽELJA

Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja iz PRP 2007‐2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti
življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
Upravičenci: fizične in pravne osebe ter lokalne skupnosti, ki so lastniki, solastniki ali
najemniki predmeta podpore več kot 10 let.
Upravičeni stroški:
- Stroški v zvezi z obnovo objekta ali prostora. Pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del) ter stroški konservatorsko‐restavratorskih posegov.
- Nakup nove opreme je upravičljiv strošek v primeru sklopa 2, 3, 4 in 5, vključno z
informacijsko‐komunikacijsko tehnologijo in računalniško programsko opremo. Med
upravičenimi stroški so še stroški povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces
(stroški prevoza, montaže opreme).
- Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot so
honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, projektno tehnična dokumentacija,
poslovni načrt, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentiranih
pravic, know‐howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, celostna grafična
podoba), ki lahko predstavljajo vrednost v deležu do 10% skupne priznane vrednosti
naložbe.
Roki za oddajo: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. Več info
TUKAJ.
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JAVNI RAZPIS ZA UKREP 322 ‐ OBNOVA IN RAZVOJ VASI

Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz
PRP 2007–2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški:
- Gradbena in obrtniška dela. Upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup
in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del) ter konservatorsko‐restavratorski posegi.
- Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z notranjo opremo in
informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in
računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani
z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).
- Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot so
honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, priprava in izvedba projektov), lahko predstavljajo največ 10 % skupne
priznane vrednosti naložbe.
Roki za oddajo: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. Več info
TUKAJ.


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNE PRIPRAVE IN
KOORDINACIJE PROGRAMA ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN
PRIREDITEV V ŠOLSKEM LETU 2009/2010

Predmet razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih
športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2009/2010.
Upravičenci: nacionalne panožne športne zveze, organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila
posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile
program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo, subjekti, ki so kot
izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
Upravičeni stroški: sofinanciranje stroškov sojenja tekmovanja za učence in učenke letnik
1995 in mlajše ter letnik 1997 in mlajše, dijake in dijakinje ter učence osnovnih šol s
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prilagojenim programom, sofinanciranje materialnih stroškov priprave in izpeljave
tekmovanja, sofinanciranje stroškov koordinatorja.
Roki za oddajo: 16. 4. 2009. Več info TUKAJ.


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PODROČNE KOORDINACIJE
INTERESNIH PROGRAMOV ŠPORTA OTROK IN MLADINE V ŠOLSKEM
LETU 2009/2010

Predmet razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in
mladine v šolskem letu 2009/2010 (ministrstvo bo sofinanciralo področno koordinacijo tistih
programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010), in sicer sofinanciranje
področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: športni
program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska
športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.
Upravičenci: izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
Upravičeni stroški: priprava gradiv, ki so potrebna za izvajanje programov, stroški
koordinatorjev programa, priprava in vzdrževanje informacijske podpore.
Roki za oddajo: 16. 4. 2009. Več info TUKAJ.
NOVIČKE DRUGIH


POMLADANSKO UREJANJE IN OHRANJANJE ČISTEGA OKOLJA V 2009

Skladno z dogovorom s Turistično zvezo Slovenije je sekretariat SOS posredoval vsem
občinam poziv k sodelovanju pri projektu Pomladansko urejanje in ohranjanje čistega okolja
v 2009. Tudi letos bo pod okriljem Turistične zveze Slovenije potekalo že tradicionalno
spomladansko varovanje in urejanje okolja. S tem projektom se Slovenija vključuje v
mednarodne aktivnosti v okviru OZN na temo Clean up the World – Uredimo, očistimo svet,
ki že potekajo v 121 državah sveta. Projekt Pomladansko urejanje in ohranjanje čistega okolja
v 2009 vam je na voljo na spletni strani TZS www.turisticna‐zveza.si. Turistična zveza
Slovenije predlaga vsem občinam, da povabite občanke in občane, vodstva podjetij, šol,
društev in druge, da sodelujejo pri urejanju okolja in prispevajo h kakovosti življenja.« (SK)
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NAGRADA ZA NEFORMALNO UČENJE

Nefiks & Talentiran.si in Urad RS za mladino pripravljata »Nagrado za neformalno učenje«
za mlade, namenjeno promociji neformalnega učenja. Z »Nagrado za neformalno učenje«
želimo mlade in mladinske organizacije spodbuditi k sistematičnem beleženju neformalno
pridobljenega znanja. Širšo družbo, predvsem delodajalce, pa osvestiti o tem, kakšne
kompetence je mogoče pridobiti skozi mladinsko delo in vse ostalo, kjer mladi delujejo.
Nagrade bodo 27. maja 2009 ob 18.00 v Kavarni Evropa v Ljubljani pod častnim
pokroviteljstvom ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča podeljene posameznikom,
podjetjem, organizacijam s projekti, spletnim stranem in blogerjem. Sodelovanje je možno na
različnih nivojih: 1. Nagrada za neformalno učenje za posameznike; 2. Certifikat za
organizacije ʺPri nas je neformalno pomembnoʺ in 3. Nagrada za projekt, ki mladim
omogoča razvoj največ kompetenc, spletno stran in blog, ki mlade najbolj spodbuja k
neformalnem učenju. Vse podrobnosti in obrazce za prijavo najdete na www.talentiran.si
(SK)


SEPP HOLZER ‐ PIONIR PERMAKULTURE

Sepp Holzer je ena najvidnejših osebnosti na področju alternativnega kmetijstva in
permakulture. Z ženo živita na najhladnejšem področju Avstrije na višini 1300 m. Na 50 ha
na višini od 1100 m do 1500 m, kjer je povprečna letna temperatura 4,5 stopinj celzija in kjer
na m2 letno pade do 800 mm padavin, je na zemlji, ki je veljala za neproduktivno in
manjvredno, z opazovanjem narave in upoštevanjem njenih zakonitosti in krogotokov, uspel
vzgojiti najrazličnejše vrste sadja, tudi eksotičnega, zelenjave, okrasnih rastlin in žit, ki jih
poseje kar v gozdu in kjer odlično uspevajo... Njegovo predavanje v Tržiču je posnela ekipa
Studia 12, katerega vloga je predvsem v funkciji ozaveščanja, vzgoje in posledično pozitivne
transformacije. Vabljeni k ogledu predavanja: predavanje Sepp Holzer. (SK)
MEDNARODNE NOVIČKE


SPREJETJE BELE
SPREMEMBE

KNJIGE

ZA

PRILAGOTITEV

EU

NA

PODNEBNE

Evropska komisija je danes predstavila Belo knjigo, v kateri je določila ukrepe, ki so potrebni
za to, da se bo EU lažje odzvala na podnebne spremembe. Po najnovejših ugotovitvah bodo
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vplivi podnebnih sprememb opaznejši in močnejši , kot je v poročilu iz leta 2007 napovedal
Medvladni forum o podnebnih spremembah. Podnebne spremembe bodo različno vplivale
na posamezne regije, pri čemer bodo posebej ranljiva obalna in gospodarska območja ter
poplavne ravnine. Zato bo treba večino ukrepov za prilagoditev sprejeti na nacionalni in
regionalni ravni. Okvir, ki ga je predstavila Komisija, za prilagajanje na vplive podnebnih
sprememb v EU določa dvofazni strateški pristop. Ta celostni in strateški pristop dopolnjuje
ukrepe, ki jih sprejmejo države članice. Prva faza strategije se bo izvajala do leta 2012 ter bo
postavila temelje za pripravo celostne strategije EU za prilagajanje od leta 2013 naprej.
Komisija bo ustanovila Usmerjevalno skupino za vplive in prilagajanje (IASG). Sestavljali jo
bodo predstavniki držav članic EU, ki sodelujejo pri pripravi nacionalnih in regionalnih
programov za prilagajanje. Ti se bodo posvetovali s predstavniki civilne družbe in znanosti ,
pomagale pa jim bodo tudi tehnične delovne skupine, med drugim skupina s področja
kmetijstva. Do leta 2011 bo Komisija ustanovila mehanizem za izmenjavo informacij o vplivu
podnebnih sprememb. Več informacij najdete tukaj. (BA)


USPEH OKOLJSKE POLITIKE EU

Pred tridesetimi leti je bil sprejet prvi naravovarstveni predpis EU, direktiva o pticah. Ta
direktiva spada med največje dosežke evropske okoljske politike in je osrednjega pomena za
strategijo EU za zajezitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti. Direktiva o pticah je zlasti
prek omrežja posebnih območij varstva (SPA) odločilno prispevala k zaustavitvi upada
nekaterih najbolj ogroženih ptic Evrope. Študija, objavljena v reviji Science, potrjuje, da je
direktiva znatno prispevala k zaustavitvi upada nekaterih najbolj ogroženih evropskih ptic.
Stalež ptic, kot so madeirski švigavec, kodrasti pelikan in pritlikavi kormoron se je izboljšal
zlasti zaradi določitve posebnih območij varstva. Mreža skoraj 5 000 posebnih območij
varstva zajema več kot 10% evropskega ozemlja ter velika priobalna morska območja.
Direktiva o pticah je tudi primer uspešnega mednarodnega sodelovanja. Na začetku je
direktiva vključevala samo devet držav članic. Danes sodelovanje zajema vso EU, posebna
območja varstva pa je mogoče najti v vseh 27 državah članicah. Komisija budno spremlja
dosledno uporabo enotnih pravil za zaščito ptic po vsej EU, v primeru nepravilnosti pa
države članice tudi sodno preganja. Več informacij najdete tukaj. (BA)


KAMPANJA EVROPSKE KOMISIJE O EVROPSKEM DRŽAVLJANSTVU V
SLOVENIJI

Kampanja Evropske komisije o evropskem državljanstvu se bo po Romuniji, Nemčiji in
Bolgariji nadaljevala v Sloveniji. S sloganom »Evropsko državljanstvo… ne le besede, temveč
dejanske pravice« se bo ta potujoča predstavitvena kampanja odvijala v 10 slovenskih mestih
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med 1. in 11. aprilom 2009. Namen kampanje je seznaniti evropske državljanke in državljane
z njihovimi pravicami, kot jih določa Listina EU o temeljnih pravicah. Med pravicami
državljanov EU spadajo volilna pravica ter pravica kandidirati na lokalnih volitvah in na
volitvah v Evropski parlament v državi članici bivanja, pravica do dobrega vodenja s strani
evropskih institucij ter pravica do pritožbe v primeru slabega vodenja, pravica dostopa do
dokumentov evropskih institucij, pravica nasloviti peticijo na Evropski parlament ter pravica
do diplomatske in konzularne zaščite v vseh državah članicah EU, če se znajdejo v težavah v
kraju ali državi, kjer ni predstavništva njihove države. Temeljni pravici državljank in
državljanov EU sta tudi pravica do selitve in prebivanja v drugi državi članici EU. Več
informacij najdete na spletni strani http://www.evropskodrzavljanstvo.eu/slovenia/ . (BA)


OKOLJU PRIJAZEN STANOVANJSKI KOMPLEKS BEDZED V ANGLIJI

BedZED (the Beddington Zero Energy Development) je okolju prijazen stanovanjski
kompleks blizu Wallingtona v Angliji. Projektiral ga je arhitekt Bill Dunster, ki je skupaj s
Skupino za bioregionalni razvoj in Peabody Trust iskal bolj trajnosten način graditve
stanovanj na urbanih področjih. V letu 2000 je bilo zgrajenih 82 hiš, 17 stanovanj in 1, 405
kvadratnih metrov delovnih površin. Leta 2003 je bil projekt uvrščen v ožji izbor za
Stirlingovo nagrado. Projekt je projektiran tako, da bi se uporabljala samo energija iz
obnovljivih virov, ki se proizvaja na samem kraju. Poleg 777 kvadratnih metrov sončnih
plošč se za gretje in elektriko uporabljajo drevesni odpadki. Hiše so obrnjene proti jugu, da
izkoristijo sončno energijo, steklene površine so iz trojnega stekla, imajo visoko termalno
izolacijo, večino dežja se zbira in se ponovno uporabi. Vgrajene naprave so bile izbrane
zaradi učinkovite rabe vode in ker uporabljajo reciklirano vodo vedno, ko je to mogoče.
Gradbeni materiali, ki imajo majhen vpliv na okolje, so bili izbrani iz bližnjih obnovljivih ali
recikliranih virov, da bi tako zmanjšali porabo energije, potrebne za prevoz. Tudi
pripomočki za zbiranje so tako projektirani, da podpirajo recikliranje, in sam kraj spodbuja
okolju prijazen prevoz. Električni in LPG avtomobili imajo prednost pred avtomobili na
bencin in diesel, avtomobili elektriko pridobijo na parkirnih mestih, ko so prilagojena za
polnjenje električnih avtomobilov. Več informacij najdete tukaj. (BA)


SREDSTVA
OBJEKTOV

ZA

ENERGETSKO

UČINKOVITOST

STANOVANJSKIH

Na predlog Komisije naj bi se evropska strukturna sredstva uporabljala tudi za naložbe v
energetsko učinkovitost in obnovljive vire pri stanovanjskih objektih. Tako naj bi se iz njih
lahko financirale boljše zasteklitve oken, izolacije fasad, postavitev sončnih celic ali sistemi
za učinkovitejše ogrevanje sanitarne vode. Sedanja pravila omogočajo uporabo sredstev iz
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strukturnih skladov v takšne namene le v 12 novih državah članicah in še tam le za posege
na skupnih delih stavb oziroma za cele stavbe socialnih stanovanj v ogroženih mestnih
območjih. Novi ukrepi bodo na voljo vsem državam, upravljanje z njimi pa bo
poenostavljeno. Med drugim naj bi v namene obnove zgradb za večjo energetsko
učinkovitost vse države lahko namenile največ do 4 odstotke vseh sredstev iz sklada za
regionalni razvoj. Nove članice lahko ta sredstva porabijo tudi v druge namene, zato bi tam
poraba lahko dosegla 6 odstotkov. Celoten članek si lahko preberete tukaj. (vir EP).
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