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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
USTAVITEV IZVAJANJA 29. ČL. ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU?
Državni svet RS je na seji, dne 23.03.2010 na predlog Skupnosti občin Slovenije obravnaval
problematiko iz naslova koncesijskih dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo. Slednjo bo
obravnaval tudi Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS v začetku aprila.
Državni svet se je s problematiko seznanil, na seji pa je bil prisoten tudi predstavnik
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednji se zavedajo problematike, ki je
nastala v zvezi s sprejemanjem odlokov, razpisov in višino finančnih sredstev iz naslova
koncesijskih dajatev občinam ter so bili seznanjeni, da so predvideni postopki neracionalni in
nesmiselni. Sekretariat Skupnosti občin Slovenije občinam ne glede na to, da so s strani
MKGP nekatere občine že prejele nakazila iz naslova koncesijskih dajatev, odsvetuje
sprejemanje odlokov in razpisov do ustreznih rešitev. Predstavniku MKGP smo predlagali
sprejem podzakonskega akta, s katerim bi se »zamrznilo« izvajanje 29. člena Zakona o
divjadi in lovstvu, to je do ustrezne rešitve za nastalo problemsko situacijo. Predlog je
podprla tudi Komisija DS RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Priporočilo Skupnosti občin Slovenije je zgolj priporočilo občinam, torej ni zavezujoče,
želimo pa, da so občine enotne in da v reševanju predmetne zadeve tako tudi zastopa.
PRELIMINARNI PREDLOG SPREMEMB PROGRAMA LEADER
Skupnost občin Slovenije je na Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ in Komisijo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DS RS posredovala pobudo glede delovanja in
(so)financiranja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) v občinah. Predmetno problematiko sta oba
že obravnavala, dotičnih sestankov so se na povabilo udeležili tudi predstavniki Skupnosti
občin Slovenije.
V skladu s predlogom Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo preliminarni predlog sprememb in izboljšav
izvajanja ukrepov Leader, katerega bo predstavilo v sredo, 30. marca 2010. Predmetnega
sestanka se bodo udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije. Več o tem tukaj.
Skupnost občin Slovenije je na ministrstvo v roku posredovala do zdaj zbrane pripombe, je
pa pričakovati, da bodo te še prispele. Ob tem smo ministrstvo opozorili tudi na upoštevanje
razumnega roka za oddajo pripomb, predlogov in stališč, saj je bil ta postavljen zelo kratko.
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KAKO ZAGOTOVITI SREDSTVA ZA OBMOČNA ZDRUŽENJA RK?
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 16. redni seji sprejelo sklep, navezujoč na
predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije, kateri je bil
posredovan Vladi RS ter Ministrstvu za obrambo. S predlogom zakona se namreč predlaga
ureditev, po kateri bi občine zagotavljale sredstva za programe in dejavnosti, ki jih izvajajo v
javnem interesu območna združenja Rdečega križa Slovenije kot lokalne organizacije.
Predstavnice in predstavniki predsedstva SOS se zavedajo pomena, ki ga dejavnost Rdečega
križa prinaša v lokalna okolja, vendar pa nasprotujejo dejstvu, da se na lokalne skupnosti s
predlogom zakona prenašajo nove finančne obveznosti. Predsedstvo SOS je tako sklenilo, da
so predlagane spremembe zakona sprejemljive, v koliko bo Ministrstvo za finance ustrezno
spremenilo višino izračunane primerne porabe za občine.
VPLIV VIŠINE DODATKA C040
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovila prošnjo za pojasnilo v
zvezi s spremembami plačnih razredov iz plačne lestvice na obračun plače po Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju. In sicer glede podatka o novi nominalni višini dodatka C 040
/ dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, ki velja od 1.1.2010 dalje in ali se naj ta v
občinskih upravah poviša za 0.2%.
PRIČAKOVANJA OBČIN S PODROČJA JAVNE UPRAVE
Na Skupnosti občin Slovenije nameravamo z Ministrstvom za javno upravo predvidoma v
prvi polovici aprila izvesti delovno srečanje, na katerem bi občinam odgovorili na vprašanja,
ki se jim porajajo iz delokroga ministrstva. Mišljena so predvsem vprašanja vezana na
področje sistema plač v javnem sektorju, organiziranju in delovanju javne uprave in javnih
uslužbencev, odprave administrativnih ovir, e-storitve za občine, integritete v javnem
sektorju in drugih. Ker bi želeli dogodek organizirati tako, da bi občine na srečanju pridobile
čim več informacij, ki jih potrebujejo, vas sekretariat SOS prosi za sodelovanje. Do
ponedeljka, 29. marca 2010 na e-mail: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si sporočite vaša
pričakovanja in teme, za katere mislite, da bi jih še morali odpreti in nanje iskati potrebne
odgovore. Sestanek o akcijskem načrtu e-poslovanja javne uprave
SESTANEK O AKCIJSKEM NAČRTU E-POSLOVANJA JAVNE UPRAVE
V četrtek, 25. marca so se sestali predstavniki SOS z pripravljavci Akcijskega načrta eposlovanja javne uprave, to je Direktorat za e-upravo in upravne procese na MJU, na
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sestanku pa so bili prisotni še predstavniki SVLR in MVZT. Glavne ugotovitve sestanka, s
katerimi so se strinjali vsi prisotni so bile, da je potrebno zagotoviti aktivno sodelovanje
lokalnih skupnosti, ki so nedvomno del javne uprave, pri izvajanju AN SREP ter da razvoj eposlovanja in implementacija projektov AN na lokalni ravni nujno zahteva ustanovitev
/zaposlitev delovne skupine (3-5) ljudi, ki se bo namensko ukvarjala z informatizacijo občin
(vodenje projektov, koordinacija aktivnosti lokalne uprave, državnih organov in SOS, … ).
Glede predlogov in pripomb SOS na akcijski načrt tako pisnih, kot tudi dodatnih s tega
sestanka, bodo pripravljavci poslali pisni odgovor na SOS in v vednost na MVZT in SVLR.
(SK)
JAVNO NAROČANJE PO NOVEM – SEMINAR, 25.03.2010
V četrtek, dne 25.03.2010 je v Ljubljani potekal seminar »Javno naročanje po novem« na
katerem je predavatelj Milan Železnik, strokovnjak na področju javnih naročil, podrobneje
predstavil novosti, ki jih prinaša sprejeta novela Zakona o javnem naročanju (ZJN–2B).
Seminarja se je udeležilo kar 160 obiskovalcev, večinoma občinskih uslužbencev, ki so na
seminarju prejeli podrobnejše informacije v zvezi z posebnostmi naročil male vrednosti,
novostmi v zvezi s postopkom s pogajanji, licencami za vodenje postopka javnega naročanjastrokovni izpit, neposrednimi plačila podizvajalcem, dopustnimi dopolnitvami ponudbe,
ustavitvijo postopka, izračunom ocenjene vrednosti javnega naročila… Prav tako je
predavatelj tekom predavanja podal odgovore na kopico vprašanj, ki so jih postavili
udeleženci seminarja. Posledično je ob koncu seminarja bilo jasno vidno, da so obiskovalci
bili zelo zadovoljni s tem kar je ponudil predavatelj. Poleg tega je g. Železnik tekom
predavanja opozoril na mnoge nejasnosti in nelogičnosti, ki se pojavljajo v noveli zakona.
Predvsem je problem v tem, da zakone pišejo ljudje, ki kot kaže niso za to usposobljeni
oziroma se ne srečujejo z izvajanjem zakona v praksi. Vendar je bilo na seminarju tudi jasno
povedano, da kljub vsemu zakon prinaša tudi nekaj dobrih in uporabnih rešitev. (SP)
DELOVNA SKUPINA ZA AVTORSKE PRAVICE NA SAZASU
Predstavniki SOS in Sazas so se sestali drugič odkar je bila ustanovljena Delovna skupina za
avtorske pravice pri SOS.
Glede na to, da delovna skupina deluje že skoraj leto dni je bil obravnavan sestanek s
predstavniki Sazas sklican z namenom, da se pride do zaključka ali je s Sazasom možno
skleniti kakršenkoli dogovor, saj je prvi sestanek deloval skrajno nekonstruktivno oziroma
nekooperativno.

Ob

začetku

sestanka

so

predstavnik

Sazas
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ponovno

delovali

nezainteresirano oziroma nepripravljeno, predvsem so poudarjali, da je temeljni problem pri
plačevanju prevelikih zneskov nezadostno poznavanje in upoštevanje pravilnika, ter
(nepravočasno) ne/prijavljanje prireditev, kar ima za posledico, da zavezanci plačujejo kazni
v skladu s pravilnikom. Menijo, da bi v veliki meri pripomogla k izboljšanju stanja večja
ozaveščenost zavezancev v zvezi z organizacijo prireditev kar se tiče priobčitve avtorskih
del. Prav tako se je pojavila problematika čigave interese pravzaprav zastopajo občine.
Temeljno izhodišče s katerim SOS nastopa je seveda, da se pogaja tudi v imenu društev ter
drugih pravnih oseb katerih ustanovitelj je občina (zavodi, skladi). Po krajši debati je SOS
podal predlog, da bi Sazas po dokončnem dogovoru enostavno na občine naslovil dopis z
obrazložitvijo in ponudbo za podpis trajnih pogodb po kateri bi občina za vsako naslednje
leto poslala na Sazas seznam prireditev (občinskih, društva, zavodi…) na podlag katerih bi
Sazas zavezancem izdal račune enkrat letno z določenim popustom okrog katerega se na tem
sestanku niso uskladili. Seveda bi podpis pogodbe bil izključno vezan na privolitev
posamezne občine. Sazas je ponudil popust 25%, kar je dejansko 5% več kot v primeru, da se
prireditev pravočasno prijavi, saj ima v tem primeru zavezanec že 20% popusta po
pravilniku. SOS vztraja, da se ponudi večji popust, saj bo Sazas tako prišel do zagotovljenih
sredstev na drugi strani pa bi tudi občine v primeru primerne ponudbe bile zadovoljne.
Sazas se sklicuje na Urad za varstvo konkurence, ki naj ne bi soglašal z večjimi popusti saj
naj bi šlo po njihovem mnenju v tem primeru za neenako obravnavo uporabnikov oziroma
zavezancev. Dogovorjeno je bilo, da SOS pošlje na Urad za varstvo konkurence dopis v zvezi
z omenjeno temo, ter pridobi uradno mnenje urada. Po pridobitvi mnenja naj bi sledila
nadaljnja usklajevanja ter pogovori. (SP)
DELOVNA SKUPINA ZA VRTCE
V Domžalah se je sestala delovna skupina skupnosti za predšolsko vzgojo in obravnavala
Predlog sprememb in dopolnitev zakona v vrtcih, ki je že v državnozborski proceduri,
predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca, katerega spremembo je zaradi nujnosti spremembe 68. člena v
zvezi z uveljavitvijo normativa za igralne površine v vrtcih zahtevala prav skupnost ter
predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Prisotne članice in člani so pri
obravnavi sprememb Zakona o vrtcih podali nekaj predlogov sprememb v amandmajski
obliki, ki se bodo poslale v Državni zbor RS. Pregledali so pravilni ter pripombe, ki jih je nanj
prejela skupnost s strani občin članic ter predlagali nekaj za občine pomembnih popravkov.
Daljša razprava se je razvnela ob predlogu zakona o uveljavljanju pravic in javnih sredstev,
ker so prisotni ugotavljali, da je sama ideja zelo smiselna, da pa zahteva velike sistemske
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spremembe,

sinhrono

spreminjanje

in

predvsem

simulacije

sistema.

Popolnoma

nesprejemljivo bi namreč bilo, da bi uveljavili nov sistem, ta pa ne bi deloval tako, kot bi
moral in bi posledice čutili tisti, ki te storitve potrebujejo. Predlogi in pripombe bodo
vključeni v zbor pripomb, ki so jih pripravile tudi druge komisije skupnosti. (JV)
DELOVNA SKUPINA ZA MLADINSKO POLITIKO
V četrtek, 25. marca se je v Celjskem mladinskem centru v MO Celje sestala na 5. sestanku
Delovna skupina za mladinsko politiko pri SOS. Ključne vsebine so bile predstavitev
podatkov in ugotovitev iz publikacije Statističnega urada RS ''Mladi v Sloveniji'', katero je
predstavila soavtorica Nelka Vertot ter presoja vplivov sprememb mladinske zakonodaje. Ti
dve glavni točki dnevnega reda sta med seboj mnogo bolj povezani, kot kaže na prvi pogled.
Članice in člani delovne skupine so bili enotnega mnenja, da bi se pripravljavci zakonodaje
morali zavedati pomembnosti statističnih podatkov, ki se tičejo mladine. Prav tako so se
strinjali, da v Sloveniji primanjkuje stanovanjske in prebivalske politike, pa tudi skrb
vzbujajoč je podatek, da se rodi vse manj otrok. Odgovore na ta in podobna vprašanja nam
nemalokrat poda tudi statistika.
Prisotni na sestanku delovne skupine so sklenili, da se na pripravljeno mladinsko
zakonodajo (Predlog zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o mladinskih svetih) oblikujejo skupni predlogi in
pripombe, katere se pošljejo v dopolnitve občinam, zbrana mnenja pa nato posredujejo
Državnemu zboru. (AJ)
DZ PREJEL STALIŠČA SOS DO ZAKONA O VRTCIH
Sekretariat skupnosti je na Državni zbor RS in poslanke in poslance naslovil stališča
skupnosti do predloga sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih. V stališču smo zapisali, da
predlagane spremembe zakona na nekaterih točkah poskušajo olajšati delovanje občin na
področju predšolske vzgoje, še posebej pri zagotavljanju ustreznih prostorskih kapacitet.
Ponovno pa smo opozorili, da bo sedanjemu povečanemu številu rojstev sledil upad, ki pa
se bo, če se država in občine ne bomo odzvale, odražal v višku vrtčevskih kapacitet.
Predlagali tudi smo, da zakon v 2. členu ne omejuje možnosti organiziranja več oddelkov v
različnih stavbah na samo dva oddelka, saj takšna omejitev ni smiselna, predvsem z vidika
ekonomičnosti ter organiziranja vrtčevskih storitev. Prav tako smo opozorili na dejstvo,da
spremembe 3. člena predlaganih sprememb zakona prinašajo nekaj novih in povečanih
obveznosti za občine, ta povečanja pa bo potrebno ovrednotiti in uskladiti pri pogajanjih za
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višino povprečnine za občine. Pa tudi, da členi, ki prinašajo spremembe v postopkih vpisa in
evidenc otrok lahko številnim občinam olajšajo težave, s katerimi so se pri izvajanju do sedaj
veljavnih vpisnih postopkov srečevale, vendar pa nujno potrebujejo še nekaj korekcij, če naj
bi se to olajšanje občutilo tudi v realnosti. Tako smo poslankam in poslancem posredovali
številne amandmaje. (JV)
PREDLOG ZAKONA O JAVNIH CESTAH
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za promet je v dopolnitev na že poslane pripombe
k predlogu Zakona o javnih cestah, posredovala še dodatno prejeta stališča. Ta se nanašajo
na predloge določil, katera nalagajo obveznost občinam, da te ob drugih obveznostih
vzdržujejo tudi državne kolesarske povezave, ob tem pa za to ne zagotavljajo ustreznih
finančnih sredstev. Vsebina 44. člena Zakona o javnih cestah torej občinam predstavlja velik
finančni zalogaj. Skupnost je zato oblikovala stališče, da je navedena določba ustavno
sporna, zato smo pozvali pristojno ministrstvo k resnemu razmisleku glede sprememb 44.
člena Zakona o javnih cestah.
V VLADNI PROCEDURI SO SPREMEMBE ZAKONA O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA
Ministrstvo za finance je v

vladno proceduro vložilo predlog sprememb in dopolnitev

zakona o izvrševanju proračuna za leto 2010 in 2011. Del sprememb je vezan tudi na
uveljavitev SRS 35, zaradi česar morajo občine gospodarsko javno infrastrukturo, ki se je
doslej pri občinah izkazovala kot sredstva dana v upravljanje, v svojih poslovnih knjigah
izkazovati kot sredstva v lasti. SRS 35, ki ne dopuščajo več možnosti računovodskega
izkazovanja sredstev v upravljanju, morala prenesti javna infrastruktura iz poslovnih knjig
javnih podjetij v poslovne knjige občin, obstaja velika možnost prekoračitve največjega
dovoljenega obsega možnega zadolževanja občin. Glede na to, da je smotrno javno
gospodarsko infrastrukturo ohranjati v lasti občin, se s predlagano ureditvijo občinam za te
namene določa pravna podlaga za prekoračitev zakonsko določenega obsega možnega
zadolževanja, saj se s prenosom infrastrukture posledično prenaša tudi tisti dolgovi, ki so
nastali javnemu podjetju zaradi pridobitve te javne infrastrukture. O predlagani spremembi
smo obvestili članic in člane komisije za proračun in javne finance pri Skupnosti občin
Slovenije. (JV)
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PREDLOGI IN PRIPOMBE NA AN SREP
Sekretariat SOS je v ponedeljek, 22. marca pripravljavcem Akcijskega načrta strategije
elektronskega poslovanja do leta 2015 poslal predloge in pripombe k osnutku dokumenta.
Rok za preučitev gradiva in pripravo pripomb je bil spet prekratek, za dokument ki se na 144
straneh z različnimi projekti v veliki meri nanaša na delo lokalnih skupnosti.
NAPREDOVANJE URADNIKOV V NAZIVE
Na Ministrstvu za javno upravo so prejeli precej vprašanj glede izvajanja Uredbe o
napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/2010), na podlagi
katerih ugotavljajo, da nekatere določbe uredbe povzročajo težave v praksi. Zato so
pripravili nekaj pojasnil glede izvajanja uredbe v povezavi z ugotavljanjem izpolnjevanja
pogojev za napredovanje v višji naziv. Celotno pojasnilo je dosegljivo na spletni strani SOS v
rubriki pojasnila ministrstev. (AJ)
VPRAŠANJA V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM EU SREDSTEV
Sekretariat Skupnosti občin Slovenije je na SVLR v skladu z dogovorom na zadnjem
usklajevalnem sestanku posredoval številna vprašanja, ki smo jih v zvezi s črpanjem
evropskih sredstev prejeli s strani občin članic skupnosti. Večina njih je bila zelo konkretna in
so bila usmerjena v reševanje realnih problemov občin pri pridobivanju prepotrebnih
sredstev s strani različnih evropskih skladov.
PONOVNO O USTAVNEM ZAKONU
Skupnost je na ministra za pravosodje, Aleša Zalarja ponovno naslovila zahtevo, da se v
predlog ustavnega zakona kot tiste akterje, ki smejo vlagati ustavne presoje vključijo
reprezentativne asociacije občin. Ob zadnji spremembi Zakona o Ustavnem sodišču je bila
prav Skupnost občin Slovenije tista, ki je s svojim predlogom, da morajo biti asociacije občin
tiste, ki smejo za in v imenu svojih občin članic imeti možnost vlagati na Ustavno sodišče v
presojo zakonodajne dokumente, kadar ti posegajo v pristojnosti njenih občin članic dosegla
ta pomemben premik. Opozorili smo, da se na ta način znižujejo demokratični standardi,
prav tako pa tudi, da se bo tako še povečal številčni pritisk zadev na ustavno sodišče. (JV)
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MINISTER ŽBOGAR ODGOVORIL NA POBUDO SOS
Kot smo v Tedenskih novicah že zapisali, je skupnost Ministrstvo za zunanje zadeve
opozorila, da v na Vladi RS sprejeti Deklaraciji o Zahodnem Balkanu ter predlogu Smernic
za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana ta ni upoštevala naporov, ki jih v
sodelovanje vlagajo občine članice skupnosti prav tako pa tudi Skupnost občin Slovenije
preko aktivnega delovanja v Mreži NALAS ter skozi bilateralne odnose s partnerskimi
asociacijami občin v državah Balkana. Skupnost je prejela odgovor ministra za zunanje
zadeve, Samuela Žbogarja, v katerem piše, da bo ministrstvo pri aktivnostih v državah
Balkana k sodelovanju povabilo tudi predstavnice in predstavnike skupnosti, kadar se bodo
odpirala vprašanja vezana na delokrog in povezave lokalnih skupnosti. (JV)
ŠTEVILO SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV RASTE
V četrtek je na Ptuju potekal posvet na temo delovanja skupnih občinskih uprav Slovenije, v
organizaciji Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Skupnosti občin
Slovenije, Združenjem občin Slovenije ter v sodelovanju s Skupnimi občinskimi upravami.
Do zdaj v Sloveniji deluje že 176 občin, ki so skupaj ustanovile 40 skupnih občinskih uprav.
Posvet se je tako organiziral z namenom, da se srečajo predstavniki skupnih občinskih uprav
in izmenjajo izkušnje, dobro prakso ter poskušajo najti rešitev za težave, ki so skupne vsem.
Glavne teme so tako bile zakonodaja, prostorsko načrtovanje, pa tudi javno partnerstvo pri
izvajanju občinskih nalog. Izmed vsebin pa se je na posvetu izpostavilo tudi področje
medobčinskega redarstva, ki se je izkazalo kot uspešna oblika delovanja skupne občinske
uprave. (AJ)
PRIPRAVLJA SE PREGLED SREDSTEV ROMSKIM SKUPNOSTIM
Komisija Vlade RS za zaščito romske skupnosti je pozvala občine, v katerih prebivajo Rome,
da do 2. aprila 2010 posredujejo natančne podatke o dodeljenih denarnih sredstvih za
romsko skupnost v letih 2007, 2008 in 2009, in sicer za tista sredstva, ki so bila dodeljena
neposredno iz občinskega proračuna kot za sredstva, ki so se preko različnih razpisov
morebiti dodelila iz evropskih skladov. Na seji komisije je bilo namreč sklenjeno, da se do
naslednje seje pripravi natančen pregled financiranja romskih organizacij in pregled
dodeljevanja denarnih sredstev za romsko skupnost s strani različnih resornih organov.
Hkrati je bilo na seji komisije dogovorjeno, da se bo preverilo tudi dodeljevanje sredstev iz
občinskih proračunov občin, kjer Romi živijo, in sicer za namene izboljšanja položaja romske
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skupnosti v posamezni občini oziroma za zadeve, ki se nanašajo na romsko skupnost,
oziroma romski skupnosti kot takšni. (AJ)
URA ZA ZEMLJO
Ugasnimo luči – poskrbimo za Zemljo! v projektu Ura za Zemljo. Slovenija letos prvič
sodeluje v tem projektu, čeprav so se številni posamezniki, organizacije in podjetja na projekt
že odzvali. Gre za globalno pobudo proti podnebnim spremembam, ki jo je leta 2007 pričela
organizacija WWF (World Wildlife Fundation). Leto kasneje je v akciji sodelovalo več kot 50
milijonov ljudi po vsem svetu. V letu 2009 se je v aktivnosti vključilo preko 400 mest iz 88
držav in okoli milijarda ljudi. V letošnjem letu bo Ura za Zemljo, 27. Marca od 20.30 do 21.30
ure. V tisočih mestih po svetu bodo ugasnili luči in ob svečah pripravili različne prireditve.
Ura za Zemljo pomeni globalni klic vsakemu posamezniku, podjetju, občini ter vse poziva k
izklopu luči. Čas je, da prevzamemo odgovornosti in poskušamo s konkretnimi dejanji
preprečiti globalno segrevanje ozračja. Tudi Skupnost občin Slovenije se pridružuje tej akciji
in tako poziva vse zaposlene v občinah, da sledijo tej globalni pobudi in tako pokažejo da je
skrb za boljši jutri v vsakem od nas. (AJ)
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Preliminarni

predlog

sprememb

pri Pripombe in stališča posredujte na

izvajanju ukrepov LEADER od leta 2011 jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si ,
najkasneje do 29.3.2010

dalje
Predlog

Pravilnika

o

spremembah

in morebitne pripombe in stališča posredujete

dopolnitvah Pravilnika o normativih in na jasmina@skupnostobcin.si do 31.3.2010.
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca
Obrazložitev sprememb
predlog

Uredbe

o

oblikovanju

cen Predloge in mnenja nam čim prej posredujte

proizvodnje in distribucije pare in tople na sasa.kek@skupnostobcin.si
vode za namene daljinskega ogrevanja za
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tarifne odjemalce
Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz Vljudno vas prosimo, da nam morebitne
javnih sredstev.

pripombe in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do
31.3.2010.

Osnutek

Uredbe

o

spremembah

in Predloge in mnenja posredujte do 2. aprila

dopolnitvah uredbe o mejnih vrednostih 2010 na sasa.kek@skupnostobcin.si
svetlobnega onesnaževanja okolja
Predlog zakona o socialno varstvenih Prosimo, da nam morebitne pripombe in
stališča na predloge posredujete na

prejemkih

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do

 kratek povzetek.

31.3.2010.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev,
Razširitev akcijskega programa za invalide
2007-2013.
Zakon o pravilih cestnega prometa
 pravilniki

Zakon

o

spremembah

in

Pripombe in mnenja posredujte na:
- iz področja občinskih redarskih služb
miha.mohor@skupnostobcin.si
- iz področja nacion. programa varnosti v CP  na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
Pripombe in mnenja posredujte na:

dopolnitvah - iz področja občinskih redarskih služb

Zakona o javnih cestah

miha.mohor@skupnostobcin.si
- iz področja nacion. programa varnosti v CP  na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakon o voznikih

Morebitna mnenja posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Akcijski načrt Strategije elektronskega

Predloge in pripombe čim prej pošljite na
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poslovanja

sasa.kek@skupnostobcin.si

POBUDE SOS
IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU NOVELE ZJN NAJ BODO BREZPLAČNA
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 16. redni seji obravnavalo novelo Zakona o
javnem naročanju (ZJN-2B). Skupnost občin Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom
predsedstva na Ministrstvo za finance naslovila pobudo, ki se nanaša na obveznost
opravljanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. Izrazito nelogično je stališče
pripravljavca zakona, da naj bi z opravljenim izpitom posameznik pridobil vso potrebno
znanje za izvedbo javnega naročila. Glede na pričujoča dejstva v praksi, je država v okviru
sprejemanja sprememb zakonov izjemno dinamična.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije nasprotuje obstoječi vsebini novele Zakona o javnem
naročanju. Ob upoštevanju vseh varčevalnih ukrepov, smernic in varčevalni politiki, ki jo
država nalaga predstavnikom lokalnih oblasti smo Ministrstvu za finance predlagali, da v
sled navedenega vpelje brezplačna usposabljanja in izobraževanja za javne uslužbence
predmetnega področja. V kolikor slednje ni izvedljivo smo predlagali, da država za izvedbo
izobraževanja prilagojeno potrebam občin, pooblasti reprezentativne asociacije občin.
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo poslala pobudo v zvezi s
določilom Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju, katero določa, da je pri vrsti izplačil C020 in C150 potrebno upoštevati in
izračunavati datumsko, ko upravičenost do posamezne vrste izplačila nastopi / se prekine. V
zvezi s slednjim je Skupnost občin Slovenije pristojnemu ministrstvu predlagala ureditev, da
se za dodatke (ki so datumsko vezani), spremembe upoštevajo od prvega dne naslednjega
meseca. Sledečo pobudo je Skupnost naslovila tudi na Vlado RS, saj so v delu vlade
predvidene predloge sprememb in dopolnitev uredbe.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
30.3. / MKGP – O PRELIMINARNEM PREDLOGU SPREMEMB LEADER
V torek, 30. marca 2010 bo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal
usklajevalni sestanek na temo pripravljenega preliminarnega predloga sprememb in
izboljšav ukrepov Leader. Na sestanek so vabljene vse LAS kot tudi predstavniki Skupnosti
občin Slovenije.
Skupnost občin Slovenije je namreč na Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ ter
Komisijo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DS RS posredovala pobudo glede delovanja
in (so)financiranja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) v občinah. Oba telesa sta problematiko
med tem že obravnavala.
V skladu s predlogom Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS je
nato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo preliminarni predlog
sprememb in izboljšav izvajanja ukrepov Leader.
Preliminarni predlog sprememb je dosegljiv tukaj.
31.3. / VSE O LOKALNIH VOLITVAH 2010!
Županje/župane, direktorice/direktorje občinskih uprav, svetnice/svetnike in ostale
zaposlene v občinskih upravah, ki jih zanima izvedba lokalnih volitev Skupnost občin
Slovenije vabi na seminar z naslovom: VSE O LOKALNIH VOLITVAH 2010! Seminar bo v
SREDO, 31.03.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v SREBRNI DVORANI zdravilišča Laško v
Laškem.
Program srečanja.
Prijavnice nam posredujte do najkasneje ponedeljka, 29.03.2010 po faxu na 02/234 15 03, po emailu na metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta
1, 2000 Maribor. Vljudno vabljeni!
VABILO
PRIJAVNICA
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1.4. / DZ RS – JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O ZZDEJ-1
V četrtek 1. aprila 2010 bo ob 12.00 uri v veliki dvorani Državnega zbora RS potekala javna
predstavitev mnenj o predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1). Namen javne
prestavitve je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenem predlogu
zakona kot podlago za obravnavo na matičnem delovnem telesu in na DZ RS. V uvodni
predstavitvi bo predlog zakona predstavil minister za zdravje g. Borut Miklavčič. Več tukaj.
6.4. / 1. REGIJSKO SREČANJE: MLADI ODPIRAMO PROSTOR
Mladinski svet Ajdovščine je s 16 partnerji ustanovil konzorcij, ki se v štiriletnem projektu
posveča krepitvi lokalnih mladinskih politik, pod sloganom Mladi odpiramo prostor. Projekt
je sofinanciran s strani Evropske unije (iz Evropskega socialnega sklada) ter Ministrstva za
šolstvo in šport. Konzorcijski partnerji bodo aprila in maja 2010 izvedli 7 regijskih srečanj,
kjer se bodo srečali predstavniki občin iz regije, organizirane skupine mladih in druga
zainteresirana javnost.
Prvi izmed regionalnih dogodkov ''Mladi odpiramo prostor. Kje so priložnosti za mlade?''
bo 6. aprila 2010 ob 9.00 uri v prostorih Poslovno-komercialne šole, Višje strokovne šole,
Mariborska cesta 2, 3000 Celje.
Svojo udeležbo prosimo, da sporočite na rozana.muzica@msa.si . Vse potrebne informacije,
kot tudi vabilo vam posredujemo v naslednjih dneh, regijske dogodke pa bomo sproti
objavljali na www.skupnostobcin.si .
8.4. / DS ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V četrtek 8. aprila 2010 bo potekal sestanek Delovne skupine za občinsko redarsko službo pri
SOS. Kraj sestanka bo sporočen naknadno.
14.4. / DS ZAIZVAJANJE NPVCP
V sredo, 14.4.2010 se bo v prostorih Mestne občine Celje sestala Delovna skupina za izvajanje
Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Osrednja tema srečanja bo delovanje
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter v zvezi s tem povzetimi aktivnostmi v
zadnjih tednih. Več informacij sledi v prihodnjih dneh….
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14. - 16.4. / MEDNARODNI SEMINAR - CONNECTING EU
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na mednarodni seminar za pripravo projektov,
ki spodbujajo aktivno državljanstvo v organizaciji Nacionalne agencije programa Mladi v
akciji v sodelovanju z Informacijsko pisarno programa Evropa za državljane. Seminar je
namenjen razvoju konkretnih projektov sodelovanja med občinskimi upravami in
mladinskimi organizacijami v okviru možnosti, ki jih za mednarodne projekte na tem
področju ponujata programa Mladi v akciji in Evropa za državljane.
K udeležbi na seminarju vabljene občine in njihove partnerske občine iz tujine, vsaka občina
pa za partnerja na seminarju predlaga tudi enega predstavnika mladinske organizacije iz
lokalnega okolja. Na seminarju bi tako sodelovali mednarodni projektni timi, ki bi jih
sestavljala dva predstavnika lokalnih skupnosti (eden iz Slovenije in eden iz tujine) in dva
predstavnika mladinskih organizacij (eden iz Slovenije in eden iz tujine).
Udeležba na seminarju je brezplačna. Rok za prijavo je že potekel, v kolikor pa ste še
zainteresirani za sodelovanje, pa kontaktirajte spodaj navedene osebe.
Več informacij, program seminarja (v slovenskem ter angleškem jeziku) in prijavnica so na
voljo na spletni strani: www.ezd.si, www.skupnostobcin.si in v priponkah zgoraj.
Kontaktne osebe za vprašanja :
- Urška Slana na urska.slana@mva.si ali
- Brina S. Lipovec na info@ezd.si,
- tel.št. :(01) 430 47 47.
PROGRAM (slo)

PROGRAM (eng)

19.4. / SODELOVANJE Z ZAHODNIM BALKANOM
Ministrstvo za okolje in prostor 19. in 20. aprila 2010 v Mariboru organizira transnacionalno
konferenco z naslovom Potenciali za teritorialno sodelovanje z Zahodnim Balkanom.
Konferenca bo odgovorila na vprašanja, kaj so to razvojni potenciali in kako te razvojne
potenciale izkoristiti. Dodatne informacije o dogodku ter program konference bodo
objavljeni v začetku marca 2010. Več o konferenci si lahko preberete tukaj . (vir: Programi
teritorialnega sodelovanja – novice).
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73. SEJA VLADE RS, 25.03.2010
ZAKON O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in ga
poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem.
Predlog Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ureja področji enakih možnosti in
nediskriminacije invalidov in skupaj z Zakonom o uresničevanju načela enakega
obravnavanja in drugimi predpisi s področja odpravljanja diskriminacije predstavlja celovit
in sistemski pristop k odpravljanju in preprečevanju diskriminacije na podlagi invalidnosti.
Ob tem je treba posebej poudariti, da ni namen v tem zakonu urejati vsa področja in vse
pravice invalidov. Za uresničevanje pravic invalidov veljajo najprej določbe drugih
predpisov. Določbe tega zakona se uporabljajo, če pravice invalidov niso urejene v drugih
predpisih.
Predlog zakona določa tudi nosilce nalog ter njihove pristojnosti in obveznosti. Tako
zavezuje vse državne organe, organe lokalne samoupravne skupnosti, izvajalce javnih
pooblastil in javnih služb, ter druge nosilce javnih funkcij, da v skladu s svojimi
pristojnostmi z normativnimi ukrepi in usmeritvami ustvarjajo razmere za enako
obravnavanje invalidov, in sicer z ozaveščanjem družbe in spremljanjem družbenega
položaja invalidov. (Vir: Vlada RS)
ZAKON O USTANOVITVI OBČIN – ODGOVOR NA PISMO PREDS. DZ
Vlada RS je sprejela odgovor na pismo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
glede predložitve Predloga zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v
parlamentarno obravnavo.
Vlada na pismo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije odgovarja, da v skladu z
določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) postopek za ustanovitev občin ter za
določitev oziroma spremembo njihovih območij poteka v Državnem zboru Republike
Slovenije. Vlada v postopku sodeluje v skladu z ZLS, ko poda o predlogih za ustanovitev
občin ter o spremembah njihovih območij svoje mnenje in predlog. Tako se je opredelila tudi
do vseh predlogov za ustanovitev novih občin. V postopku, ki poteka od leta 2009 je državni
zbor ugotovil, da dva predloga izpolnjujeta pogoje za ustanovitev nove občine ter o njiju
razpisal referendum. Izid glasovanja na referendumu je ugotovila Državna volilna komisija s
Poročilom o izidu glasovanja in o izidu referenduma za ustanovitev občin ter za določitev
oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 8.11.2009. Odločitve, ki so bile sprejete na
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referendumu pa je razglasil državni zbor s sklepom 3.12.2009. Na podlagi tega sklepa je
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pripravila
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin in o določitvi
njihovih območij, ki ga je vlada sprejela na svoji 72. redni seji 11.3.2010. Vsebuje pa predlog
za ustanovitev dveh novih občin in uskladitev imena občine.
Kasnejša predložitev predloga zakona v sprejem državnemu zboru je povzročila, da državni
zbor ni mogel zakona obravnavati in sprejeti v roku, predpisanem z določbo drugega
odstavka 14. člena ZLS, po kateri mora končati postopek za spremembo območja občine
oziroma ustanovitev nove občine tri mesece pred rokom, ki je z zakonom, ki ureja lokalne
volitve, določen kot prvi rok za razpis rednih lokalnih volitev. Navedeni rok je instrukcijski
in namenjen temu, da se na območjih novih občin opravijo vse priprave za izvedbo rednih
lokalnih volitev. Dosedanja praksa je že pokazala, da se te priprave lahko opravijo tudi v
krajšem roku. Tako je bilo v letu 2006 ustanovljenih pet novih občin v času po začetku poteka
roka treh mesecev pred rokom o razpisu lokalnih volitev. To ni onemogočilo izvolitev
organov novih občin, ki so začele normalno delovati in tako delujejo še danes. Vlada meni,
da skrajšanje navedenega roka ne bo imelo negativnih posledic.(Vir: Vlada RS)
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju je bilo potrebno pripraviti predvsem zaradi spremembe
plačne lestvice, ki je bila določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M). V
prilogi 3 uredbe je povzeta nova plačna lestvica, posledično pa so v 3. členu uredbe
popravljene vrednosti tistih dodatkov, ki so vezane na nove vrednosti plačnih razredov iz
plačne lestvice. (Vir: Vlada RS)
SPREJETA TURISTIČNA POLITIKA ZA LETO 2010
Vlada RS je sprejela Turistično politiko za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011.
V skladu s sprejetim razvojnim strateškim dokumentom na področju turizma »Razvojni
načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011« je Turistična politika za leto 2010 z
usmeritvami za leto 2011 temeljni izvedbeni dokument države, s katerim Vlada opredeli
vsakokratne ukrepe in aktivnosti za ustvarjanje sistemskih in drugih pogojev za razvoj
turizma.
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Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011 tako vsebuje sklop ukrepov in
aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma v tem in prihodnjem letu na devetih ključnih
področjih.
Ne glede na zaostrene gospodarske razmere, ki nas čakajo v letu 2010, pa bodo še naprej
stremeli k trajnostnemu razvoju, dvigu kakovosti in razvoju kadrov v turizmu.
Na področju investicijske politike bodo aktivnosti usmerjene v izvajanje in zaključevanje že
odobrenih projektov. Izvedli pa bodo tudi javni razpis za obnovo turistične infrastrukture na
težje ležečih območjih ter sofinancirali izgradnjo šolskih hotelov.(Vir: Vlada RS)

NOVIČKE DRUGIH
DAN ZA SPREMEMBE TUDI V VELENJU
Mestna občina Velenje se je tudi pridružila pobudi Slovenske filantropije, Združenju za
promocijo prostovoljstva, ki so v sredo, 24. marca 2010, prvič letos pripravili akcijo Dan za
spremembe. Na ta dan so prebivalce Slovenije opozorili na pomen prostovoljstva. Številne
slovenske občine, različne organizacije in prostovoljci so tako na ta dan organizirale več
prireditev in dogodkov. V upravi Mestne občine Velenje so se odločili, da podporo projektu
izkažejo z enodnevno akcijo zbiranja sredstev za pomoč trem socialno ogroženim velenjskim
družinam.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

PROGRAM SREDNJA EVROPA
Predmet poziva: krepitev teritorialne kohezije, promocija integracije ter spodbujanje
konkurenčnosti tega dela Evrope. Poziv predvideva 5 tipov projektov, in sicer:
- Skupne strategije in razvoj akcijskih načrtov.
- Razvoj mednarodnih orodij.
- Vzpostavitev skupnega upravljanja.
- Priprava investicij.
- Pilotske izvedbe.
Ob ustrezni utemeljitvi je možno prijaviti tudi drugačne projekte.
Upravičenci: nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, zbornice, mala in srednje velika
podjetja, razvojne agencije, raziskovalni instituti, interesne skupine, mednarodne
organizacije, univerze, centri odličnosti, poslovni inkubatorji, izobraževalni centri, socialni
partnerji.
18
Tedenske novice SOS / 22.3.- 26.3.2010
Št. 12

Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, potovanja in
nastanitve, sestanki in dogodki, stroški promocije, oprema, investicije, drugi stroški, ki bodo
nastali v okviru projekta.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, predvidena velikost projektov
je od 1 do 5 milijonov €.
Trajanje projektov: 30 do 36 mesecev, pod posebnimi pogoji so dovoljeni tudi projekti do 48
mesecev trajanja.
Rok za oddajo: 7. 5. 2010. Več info TUKAJ.
CIVIL PROTECTION 2010
Predmet poziva: Sofinanciranje aktivnosti za ozaveščanje javnosti in boljše sodelovanje na
področju civilne zaščite. Preko poziva se bodo sofinancirali projekti z naslednjimi cilji:
- razvoj politik za preprečevanje naravnih nesreč;
- povezovanje relavantnih akterjev in politik v okviru upravljanja nesreč,
- izboljšava učinkovitosti politik za preprečevanje nesreč;
- izboljšava učinkovitosti ukrepov za primer nesreče;
- sodelovanje med državami na področju pripravljenosti civilne zaščite.
Upravičenci: državne institucije, zbornice, mednarodne organizacije, agencije, sindikati,
lokalne in regionalne oblasti / iz držav članic, EFTA/EEA (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) in
Hrvaška.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, potovanja in
nastanitve, oprema, drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta.
Višina sofinanciranja:
- Prevention projects: do 75 % upravičenih stroškov, max 500.000 EUR na projekt.
Vsaj 3 partnerji iz treh upravičenih držav.
- Preparedness projects: do 75 % upravičenih stroškov, max 400.000 EUR na projekt.
Vsaj 2 partnerja iz dveh upravičenih držav.
Pri obeh tipih projektov je odobreno 60 % predplačilo, po končanem projektu pa še 40 %
sofinanciranja.
Trajanje projektov: do 24 mesecev.
Rok za oddajo: 31. 3. 2010. Več info TUKAJ.
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NOV POZIV 
INTELLIGENT ENERGY CALL FOR PROPOSALS 2010
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetske učinkovitost in racionalna raba virov (izboljšanje energetske učinkovitosti
ter podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje);
- novi in obnovljivi viri energije (promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo elektrike, gretje; biogoriva; podpora diverzifikaciji energetskih virov);
- energija v prometu (diverzifikacija goriv, promocija obnovljivih goriv in učinkovite
rabe energije v prometu, podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje).
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPA ZA BOLNIKE
Evropska komisija je danes razpisala drugo novinarsko nagrado EU za prispevke o
zdravstvu, objavljene v tisku ali na spletu. Nagrada je del kampanje „Evropa za bolnike“, ki
se je začela septembra 2008. Namenjena je spodbujanju kakovostnega novinarstva, ki
opozarja na vprašanja zdravstvenega varstva in pravic bolnikov. Letošnja nagrada je
nadaljevanje prve novinarske nagrade za prispevke o zdravstvu, za katero se je potegovalo
460 člankov novinarjev iz vse Evropske unije. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
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ŽENSKE SO KLJUČNEGA POMENA ZA GOSPODARSKO RAST
Samo desetina članov upravnih odborov največjih evropskih družb, ki kotirajo na borzi, so
ženske in vsi guvernerji centralnih bank v Evropski uniji so moški. Gospodarstvu bi koristilo,
če bi bili na najvišjih položajih moški in ženske enakovredno zastopani – to je ugotovitev
novega poročila, ki ga je danes predstavila Evropska komisija. Poročilo o tem, da je več žensk
na vodilnih položajih ključnega pomena za gospodarsko stabilnost in rast, kaže, da so ženske
še naprej odločno premalo zastopane v odločanju v gospodarstvu. Kar zadeva podjetja,
sestavljajo v največjih evropskih družbah, ki kotirajo na borzi, moški skoraj 89 % upravnih
odborov. Nesorazmerje je največje na najpomembnejših mestih, saj ima v samo 3 % teh družb
glavno besedo ženska. Norveška izstopa kot edina država, v kateri so se vsaj približali
uravnoteženi zastopanosti spolov. Tam je v upravnih odborih največjih družb, ki kotirajo na
borzi, 42 % žensk in 58 % moških. Tak rezultat je posledica zakonsko predpisane kvote.
Hkrati je več študij pokazalo, da izkoriščanje prednosti obeh spolov prinaša koristi ter da
obstaja pozitivna korelacija med deležem žensk na vodilnih položajih in uspešnostjo
podjetja. – Poročilo „Več žensk na žensk na vodilnih položajih – ključno za gospodarsko
stabilnost in rast“:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=sl&furtherPubs=yes
-Zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=sl (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
ZA PRAVIČNEJŠE ČEZMEJNE ZAKONSKE ZVEZE
Avstrijka sklene zakonsko zvezo z Britancem v Združenem kraljestvu. Par dve leti prebiva v
Avstriji skupaj s svojim sinom. Mož nato odide in žena hoče razvezo. Ne ve pa, katero pravo
se bo uporabilo. Ali se lahko uporabi avstrijsko pravo ali bo veljalo pravo Združenega
kraljestva? Tisoči Evropejk in Evropejcev se vsako leto znajdejo v takšnih težkih razmerah,
saj ima vsaka država EU svoj sistem določanja države, katere pravo se uporablja za razveze.
Evropska komisija je predlagala konkretno rešitev: pravilo, ki bi paru omogočalo izbrati
državo, katere pravo se bo uporabilo za njuno razvezo. Predlog Uredbe EU bo v pomoč
parom zakoncev z različnima državljanstvoma in parom, pri katerih partnerja živita ločeno v
različnih državah ali živita skupaj v državi, ki ni njuna država izvora. Cilj je zmanjšati
obremenjenost otrok in zaščititi šibkejše partnerje v postopkih razveze. Vsako leto je v EU
sklenjenih približno 300 000 mednarodnih zakonskih zvez. Današnji predlog izhaja iz
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pobude desetih držav članic (Avstrije, Bolgarije, Francije, Grčije, Madžarske, Italije,
Luksemburga, Romunije, Slovenije in Španije) ter bo morda prvi primer uporabe mehanizma
„okrepljenega sodelovanja“ v zgodovini EU. (Obvestila za javnost EU, JV)
OCENE PROGRAMOV ZA STABILNOST 10 DRŽAV ČLANIC EU
Evropska komisija je preučila posodobljene programe za stabilnost in konvergenčne
programe1 Češke republike, Danske, Madžarske, Litve, Luksemburga, Latvije, Malte,
Poljske, Romunije in Slovenije. V skladu z ocenami prve skupine štirinajstih držav članic, ki
jih je Komisija opravila prejšnji teden (glej IP/10/288), je treba pri ocenjevanju upoštevati
gospodarsko in finančno krizo, zaradi katere so se po letu 2009 javne finance močno
poslabšale in ki je bila povod za odločitev Sveta, da sproži postopek v zvezi s čezmernim
primanjkljajem za večino držav članic. Izmed držav, ki se ocenjujejo danes, sta le Danska in
Luksemburg v letu 2009 svoj javnofinančni primanjkljaj ohranila pod 3 %, čeprav se je v letu
2010 njuno fiskalno stanje izrazito poslabšalo. Večina držav se bo letos ukvarjala s
postopkom fiskalne konsolidacije v skladu s priporočilom iz postopkov v zvezi z odpravo
čezmernega primanjkljaja, v primeru Latvije, Madžarske in Romunije pa bo ta postopek v
skladu s pogoji iz mednarodnih programov finančne pomoči.
PRORAČUNSKA STRATEGIJA ZA SLOVENIJO
Po programu naj bi se javnofinančni primanjkljaj povečal z 1,8 % BDP leta 2008 na 5,7 % leta
2009 ter naj bi se leta 2010 stabiliziral. Delež primanjkljaja naj bi se nato v letu 2013 znižal
pod prag 3 % BDP, kar je v skladu s priporočilom Sveta z dne 2. decembra 2009, zaradi
prizadevanja za konsolidacijo, ki temelji na odhodkih. S 34,4 % BDP v letu 2009 naj bi se po
načrtih bruto delež javnega dolga nadalje povečal do leta 2011 in se nato stabiliziral na
približno 42 % BDP. Deleža primanjkljaja in dolga sta lahko višja od ciljnih zaradi
optimističnih napovedi glede prihodka za leto 2010, ki jim sledijo ugodne predpostavke o
rasti po letu 2011, možnost prekoračitve pri odhodkih in dejstvo, da ukrepi, ki podpirajo
načrtovano konsolidacijo, še niso bili popolnoma določeni in sprejeti. Ostajajo visoka
tveganja v zvezi z dolgoročno vzdržnostjo javnih financ zaradi visokega napovedanega
povečanja pokojninskih odhodkov v prihodnjih desetletjih. Pozivi Sloveniji zadevajo
proračunsko strategijo za odpravo čezmernega primanjkljaja, izboljšave fiskalnega okvira in
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kakovosti javnih financ ter nadaljnjo reformo pokojninskega sistema in ambicioznejšo
srednjeročno proračunsko strategijo. (Vir: Objave za javnost EU, JV)
PRVI KORAKI K PREGLEDU PRAVIL O DELOVNEM ČASU
Evropska komisija je predstavnike delavcev in delodajalcev danes pozvala k predložitvi
mnenj o možnostih za pregled pravil EU o delovnem času. V prvi fazi posvetovanja
Evropske socialne partnerje sprašuje, ali in v kakšnem obsegu bi bilo v zvezi z Direktivo o
delovnem času (2003/88/ES) treba ukrepati na ravni EU. V razpravo so bila

vključena

vprašanja, ki odražajo temeljne spremembe v svetu dela v zadnjih dvajsetih letih. Povprečni
tedenski delovni čas v Evropi se je tako z 39 ur leta 1990 do leta 2006 skrajšal na 37,8 ur, delež
zaposlenih s krajšim delovnim časom v delovni sili pa se je s 14 % leta 1992 do leta 2009
povzpel na 18,8 %. Vedno več je tudi nihanj posameznikovega delovnega časa v letu in v
življenju, kar je odraz večjega poudarka na ukrepih za boljše ravnovesje med poklicnim in
zasebnim življenjem, kot so gibljiv delovni čas in sistemi „časovnega kredita“, ter krepitve
neodvisnosti delavcev, ki jo prinaša razmah na znanju temelječega gospodarstva. Komisija
zato načrtuje obsežen pregled veljavnih pravil o delovnem času, ki ga bo začela s podrobno
oceno veljavnih določb in vprašanj v zvezi z njihovim izvajanjem, nadaljevala pa z
obravnavo

različnih

možnosti

za

njihovo

reševanje.

Direktiva

o

delovnem

časuhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205. (Vir: Obvestila
za javnost EU, JV)
25. OBLETNICA PROJEKTA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE
Evropska komisija je 23. in 24. marca v Bruslju z razstavo in konferenco obeležila
25. obletnico projekta Evropska prestolnica kulture. Na njej je sodelovalo več kot
400 nekdanjih, sedanjih in prihodnjih prestolnic kulture, med njimi so bili tudi predstavniki
Maribora ter številni drugi kulturni izvajalci. Dogodek sta otvorila Predsednik José Manuel
Barroso in komisarka Androulla Vassiliou skupaj z Doris Pack, predsednico Odbora za
kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta. Konferenca je bila namenjena izmenjavi
izkušenj in dobrih praks, pa tudi oceni učinka projekta od njegovih začetkov v letu 1985.
Prva evropska prestolnica kulture so bile leta 1985 Atene, od takrat pa je bil ta naziv podeljen
že več kot 40 mestom po vsej Evropi. Letošnje prestolnice kulture so Essen za Porurje
(Nemčija), Pécs (Madžarska) in Istanbul (Turčija). Idejo Evropska prestolnica kulture je
zasnovala pokojna Melina Mercouri, bivša grška ministrica za kulturo in slavna igralka,
skupaj z Jackom Langom, takratnim francoskim ministrom za kulturo.
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(Vse prestolnice so navedene na spodnjem seznamu.)
O praznovanju http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm
O

Evropskih

prestolnicah

kulture

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-

actions/doc413_en.htm ( Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
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