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NOVIČKE SOS
DELOVNO SREČANJE S HRVAŠKIMI KOLEGI
Predstavniki Sekretariata SOS so se v četrtek, 24. novembra sestali s predstavniki Udruge
gradova Republike Hrvatske v hrvaškem Svetem Martinu na Muri. Na dvodnevnem
sestanku smo se podrobneje dogovorili za izvedbo aktivnosti LOCPART projekta, ki se bo
kmalu pričel izvajati. Projekt je sofinanciran iz programa Evropa za državljane. Na srečanju
je bilo govora še o drugih možnih izvedbah skupnih projektov in najpodrobneje
izoblikovana je bila projektna ideja, ki smo jo poimenovali Projektna pisarna. Idej za skupne
projekte je bilo veliko tudi na drugih področjih, energetske učinkovitosti, trajnostne
prihodnosti, IKT, učinkovite uprave, lokalne samooskrbe in neodvisnosti… Zaključili smo,
da so vizije, strategije, dela in naloge obeh asociacij zelo podobne in da lahko s sodelovanjem
dosežemo boljše učinke za dobrobit prebivalcev in lokalne samouprave na obeh straneh
meja. Projektne ideje bomo zapisali in tako pripravljeni čakali na primerne razpise. (SK)

KOMISIJA ZA E-POSLOVANJE
V sredo, 23. novembra se je v Ljubljani drugič sestala Komisija SOS za e-poslovanje.
Uvodoma je direktor Direktorata za informacijsko družbo Marjan Turk predstavil osnutek
predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter občine pozval k
aktivnemu sodelovanju. Sekretariat SOS je osnutek in poziv k oddaji predlogov in pripomb
že poslal občinam, skupaj z poglavitnimi (zlasti novimi) rešitvami, ki so pojasnjene v
spremnem dopisu k osnutku ZEKom-1, ki je v javni obravnavi. V nadaljevanju je
predstavnik MVZT predstavil novosti Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja estoritev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013,
Komisija pa se je seznanila z dvema projektnima idejama za morebitno skupno prijavo. Iz
MJU so komisiji predstavili stanje in informacije glede naročila Microsoftovih licenc.
Medresorska delovna skupina za odprto kodo, katere predstavnika sta bila iz MJU in MVZT
prisotna na seji, sta predstavila stanjem na tem projektu. Tri občine so že izrazile interes za
sodelovanje, kot pilotni primeri. Direktor DVK Dušan Vučko je tik pred sestankom opravičil
svojo prisotnost, zato je bilo manj govora glede aplikacije za lokalne volitve. Informacijske
podpore za morebitne nadomestne volitve županov, ki bi lahko bili izvoljeni za poslance, v
glavnem ni pričakovati, kot je povedal Marko Hrovat iz SVLR. Komisija je na koncu še
imenovala podpredsednika, Mateja Gombošija, župana Občine Beltinci. (SK)

ZAKONODAJNE NOVICE
OSNUTEK NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA
Na speltni strani MOP je objavljen Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za
obdobje 2012-2021 z analizo stanovanjskega programa za to obdobje. Vaše pripombe in
predloge

lahko

posredujete

do

četrtka,

22.

decembra

2011

na

e-naslov

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

OSNUTEK PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJAH
Skladno s sklepom seje komisije za e-poslovanje, vas ponovno vabimo k podrobnem
pregledu osnutka predloga novega Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(MVZT), ki poziva občine k aktivnemu sodelovanju v obliki pripomb in predlogov k osnutku
predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Le-ta prinaša novosti, ki
se tičejo tudi občin. Na MVZT so poudarili, da bi želeli zakon pripraviti tako, da bo čimbolj
usklajen tudi z lokalnimi skupnostmi, vendar je za to potreben odziv s strani le-teh. Predloge
in

pripombe

lahko

pošljete

do

četrtka,

1.

decembra

2011

na

e-naslov

sasa.kek@skupnostobcin.si.

AKCIJSKI NAČRT ZA REŠEVANJE PROBLEMOV POVEZANIH S SIVO
VRANO
Obveščamo vas, da je bil na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
objavljen in dan v javno razpravo Akcijski načrt za reševanje problemov povezanih s sivo
vrano (Corvus cornix) v Sloveniji, in sicer do dne 5. decembra 2011. Vaša mnenja in
morebitne pripombe nam prosimo sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do
4.12.2011.

PREDLOG OP VARSTVA PRED HRUPOM, KI GA POVZROČA PROMET
PO POMEMBNIH ŽELEZNIŠKIH PROGAH IN POMEMBNIH CESTAH
PRVE FAZE ZUNAJ OBMOČJA MOL ZA OBDOBJE 2012-2017
Tukaj lahko najdete predlog Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga povzroča
promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja
MOL za obdobje 2012-2017. Pripombe, stališča in predloge nam posredujte do 28.11.2011 na
sasa.kek@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
28.11.2011 / SESTANEK DELVNE SKUPINE ZA PRIDOBIVANE
NEPOVRATNIH EVROPSKIH SRDSTEV
Sestanek delvne skupine za pridobivane nepovratnih evropskih srdstev bo potekl v
ponedeljek, 28.11.2011, s pričetkom ob 9.00 uri v Gradu v Slovenski Bistrici. Namen delovne
skupine je tesno sodelovati z delegacijo Odbora regij, skupni cilj obojih pa zagotoviti takšne
nacionalne razpise, ki bodo občinam omogočale prijavo vsebinsko kvalitetnih projektov s
čim manj birokracije.

28.11. / PREDVOLILNO SOOČENJE
Vljudno vas vabimo na predvolilno soočenje, ki ga organiziramo v sodelovanju Skupnost
občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. PREDVOLILNO SOOČENJE STRANK NA
TEMO (BODOČE) UREDITVE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI, bo potekalo v
ponedeljek, 28. novembra 2011, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana. Z dogodkom vam želimo predstaviti akterje na predčasnih parlamentarnih
volitvah ter jih, skupaj z vami spodbuditi k oblikovanju najboljših rešitev za področje lokalne
samouprave ter razviti razpravo o najpomembnejših temah. Soočenje bosta moderirala
predsednika obeh asociacij. Udeležba je brezplačna, vljudno pa prosimo, da sporočite vašo
udeležbo v Sekretariat SOS ali ZOS, kamor lahko po elektronski pošti (info@skupnostobcin.si
ali info@zdruzenjeobcin.si) naslovite tudi pisna vprašanja, na katere bi si želeli prejeti
odgovore na soočenju. Posredovali jih bomo vsem strankam, da bi se nanje kar najbolje
pripravili.

07.12.2011 / VARNOST VOZNIKOV ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL
Ministrstvo za notranje zadeve, je v skladu z Obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti
cestnega prometa v letih 2010 in 2011, odgovorna za pripravo načrta za večjo varnost
voznikov enoslednih motornih vozil tudi v letu 2011.
V ta namen organizirajo sestanek, ki bo potekal 7. 12. 2011 ob 11. uri v prostorih Ministrstva
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. Na sestanku bodo predstavili stanje prometne
varnosti voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2011 ter analizo in učinkovitost ukrepov,
ki so jih sodelujoči v obdobnem načrtu za leto 2011 izvedli. Sestanka se bodo udeležili tudi
predstavniki delovnih skupin SOS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter občinskih
redarjev.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
28.11. / USPOSABLJANJA ZA PORTAL E-KADROVANJE
Ministrstvo za javno upravo, ki je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih pristojno za
objavo javnih natečajev in vodenje internega trga dela organov državne uprave, je z
namenom, da bi uporabnikom omogočili objavo prostih delovnih mest v organih državne
uprave in izvedbo javnih ter internih natečajev na enem mestu, z možnostjo spletne prijave,
zagotovilo informacijski sistem za elektronsko kadrovanje oz. E-kadrovanje. Na portalu Ekadrovanje bodo objavljena vsa prosta delovna mesta.
Pričetek objavljanja vseh prostih delovnih mest preko sistema E-kadrovanje bo predvidoma
v januarju 2012, zato so za zaposlene v kadrovskih službah pripravili usposabljanje. Na
usposabljanje vabijo kadrovske delavce, ki bodo pripravljali objave prostih delovnih mest v
organih državne uprave in tistih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, ki so
vključeni v interni trg dela. Na usposabljanju bo predstavljen sistem E-kadrovanje, spletni
portal E-kadrovanje in prednosti uporabe sistema. Udeleženci usposabljanja se bodo
seznanili s celotnim sistemom E-kadrovanje, poudarek bo na predstavitvi spletne aplikacije
za objavo prostih delovnih mest. Vsi udeleženci bodo prejeli natančna navodila in gradiva za
delo v sistemu E-kadrovanje. Usposabljanje bo izvedel izbrani zunanji izvajalec, potekalo pa
bo v Ljubljani v treh različnih terminih, in sicer 28., 29. in 30. novembra 2011. Na
usposabljanje

se

lahko

prijavite

preko

spletne

prijavnice

na

spletnem

naslovu

http://www.zaslon-telecom.si/seminarji/ekadrovanje.php, kjer so navedeni vsi potrebni
podatki in informacije. Lahko se prijavite tudi ne e-naslov podpora@zaslon-telecom.si ali
preko telefonske številke 01 563 4330. Usposabljanje je za vse udeležence brezplačno.

28.11. / INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI
S strani MJU smo prejeli vabilo na tretjo konferenco Informatika v javni upravi, ki bo
potekala 28. in 29. novembra 2011 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju pod vodilno mislijo
»Informatika v luči reforme javne uprave«. Rdeča nit letošnje konference pomeni nadaljevanje
prizadevanj, da informatika postane gonilo nadaljnjega razvoja javne uprave kot tudi ključni
vzvod za zagotavljanje boljših storitev za državljane in gospodarstvo. Konferenca bo
potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Za udeležence
iz javne uprave kotizacije ni (do zapolnitve prostih mest), zaradi prostorskih omejitev pa je
prijava na konferenco obvezna. Prijavnico pošljite po faksu 01/3009 820 ali po elektronski
pošti na naslov iju@drustvo-informatika.si. Prijave se zbirajo do 17. novembra (oz. do
zapolnitve prostih mest). Več informacij o konferenci najdete na spletni strani
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www.iju2011.si.

29.11.2011 / PREDSTAVITEV ANALIZE IN PUBLIKACIJE MLADINSKI
CENTRI V SLOVENIJI
Predstavitev analize in publikacije Mladinski centri v Sloveniji, bo potekala v torek,
29.11.2011, ob 10.00, v Mladinskem centru Trbovlje (Ulica 1. junija 18). V letu 2011 je
Mladinska Mreža MaMa v dogovoru z Uradom RS za mladino izvedla »Analizo mladinskih
centrov v Sloveniji«. Namen analize je pridobiti podatke o mladinskih centrih, ki imajo status
mladinskega centra priznan s strani Urada RS za mladino ter analizirati njihov potencial v
bodoči strukturi mladinskega sektorja. Na posvetu bodo predstavili analizo in publikacijo
Mladinski centri v Sloveniji ter na okrogli mizi raziskali potencial za prihodnost mladinskih
centrov. Zaradi lažje organizacije prosijo za prijavo na prijava@mreza-mama.si, in sicer
najkasneje do četrtka, 24.11.2011. Ob potrditvi prosijo na naslednje podatke: organizacija in
število udeležencev.

13.12.2011 / SESTANEK O POSTAVITVI SEKCIJSKEGA MERJENJA
HITROSTI
S strani Agencije za varnost v cestnem prometu smo dobili vabilo na sestanek s predstavniki
Kraljevine Nizozemske o postavitvi sekcijskega merjenja hitrosti. Sestanek bo 13. decembra
ob 9.30 uri v prostorih Policijske akademije v Tacnu, na naslovu Ročenska cesta 56, Ljubljana.
V kolikor vas zanima sekcijsko merjenje hitrosti in bi se želeli udeležiti sestanka se lahko
prijavite na elektronski naslov tbizjak@avp-rs.si.

160. REDNA SEJA VLADE, 24.11.2011
DOLOČITEV MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. Množično
vrednotenje nepremičnin, ki je v Republiki Sloveniji uveljavljeno od maja 2006, je tržno
vrednotenje nepremičnin na podlagi ponudbe in povpraševanja. Izvaja se tako, da se
vrednosti nepremičnin ne določajo s posamičnim, ampak z modeli, razvitimi z metodami
množičnega vrednotenja. Množično vrednotenje nepremičnin zajema postopek generalnega
vrednotenja in postopek pripisa vrednosti nepremičninam. Generalno vrednotenje
nepremičnin je postopek določitve modelov vrednotenja nepremičnin, pripis vrednosti
nepremičnin pa je izračun vrednosti nepremičninam na podlagi modelov vrednotenja
nepremičnin in podatkov o nepremičninah, evidentiranih v registru nepremičnin. Določitev
modelov vrednotenja nepremičnin omogoča izvedbo generalnega vrednotenja nepremičnin
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in prvi pripis posplošene tržne vrednosti vsem nepremičninam v registru nepremičnin tako,
da bo podatek mogoče začeti uporabljati s 1. januarjem 2012. (Vir: Vlada RS)

PODATKI O LASTNOSTIH NEPREMIČNIN V REGISTRU NEPREMIČNIN
Vlada RS je sprejela Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.
Register nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, je zasnovan kot
večnamenska evidenca podatkov o dejanskem stanju nepremičnin. V registru nepremičnin
so evidentirani podatki, ki jih določata Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN IN Uredba
o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za
pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin. V registru pa so zajeti tudi nekateri dodatni
podatki, ki jih predpisi ne določajo, saj so se potrebe po teh podatkih pokazale ob razvoju
sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. V dosedanjih procesih generalnega
vrednotenja nepremičnin in izvedbi poskusnega izračuna nepremičnin je bilo ugotovljeno,
da je treba za kakovosten izračun vrednosti nepremičnin zagotoviti nekatere nove podatke o
lastnostih nepremičnin, za nekatere podatke pa se je izkazalo, da nimajo bistvenega vpliva
na vrednost nepremičnin.
Vsebina registra nepremičnin naj bi se čim bolj prilagajala potrebam uporabnikov. Zato je
bilo potrebno spremeniti pravne podlage, ki določajo podatke v registru nepremičnin tako,
da ne spreminjajo koncepta registra nepremičnin in da je mogoče podatke o nepremičninah
ažurno prilagajati potrebam. Zaradi potreb množičnega vrednotenja nepremičnin in drugih
uporabnikov je zato oblikovana vsebina registra nepremičnin, ki je bolj učinkovita ter
odpravlja pomanjkljivosti pravne ureditve podatkov, ki so se pokazale v dosedanji praksi
izvajanja popisa nepremičnin in obveščanju o njihovi vrednosti. Način pridobivanja,
obdelave in izkazovanja podatkov registra nepremičnin, vključno s šifranti, bo v skladu z
ZEN po sprejemu te uredbe objavljen v »Metodologiji vodenja in vzdrževanja registra
nepremičnin« na spletnih straneh Geodetske uprave RS. (Vir: Vlada RS)

POSEGI V OKOLJE – PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje se s
spreminja in dopolnjuje zaradi doslednejšega prenosa Direktive 85/337/RGS z dne 27. junija
1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (direktiva).
Gre za doslednejši prenos določil direktive pri posegih v okolje, ki so že bili dovoljeni in se
naknadno spreminjajo.
Med posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, so tudi posegi, ki se nanašajo
na shranjevanje in transport ogljikovega dioksida.
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Slovenska ureditev direktive ni ustrezno prenašala v delu, ki določa obveznost presoje
vplivov na okolje za urbanistične projekte (točka 10 b priloge II direktive: urbanistični
projekti, vključno s projekti za gradnjo nakupovalnih središč in parkirišč). Evropska komisija
je menila, da je Republika Slovenija to vrsto posegov omejila le na »nakupovalne centre z
bruto površino 10.000 m2 ali več, v katero ni všteto parkirišče« in meni, da bi Slovenija
morala spremeniti določbe v uredbi. V Prilogo II so dodajni urbanistični projekti: parkirišča
za avtobuse, stavbe za zdravstvo, stavbe za izobraževanje ali znanstvenoraziskovalno delo,
stavbe za razvedrilo, stavbe za kulturo, objekte za šport, rekreacijo in druge objekte za prosti
čas, stanovanjska območja in druge urbanistične projekte. Za vse je določen tudi prag, nad
katerim je za poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje.(Vir: Vlada RS)

NOVICE DRUGIH
SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURNIH IN OKOLJEVARSTVENIH
PROJEKTOV OBČIN
Na tem mestu vam posredujemo obvestilo SID banke v zvezi z novim programom za
sofinanciranje razvojnih projektov slovenskih občin - "Sofinanciranje infrastrukturnih in
okoljevarstvenih projektov občin". Podrobnejše informacije so razvidne iz Vabila bankam in
občinam in dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani SID banke (www.sid.si/obcine).
Za dodatne informacije so vam na razpolago v okviru Področja spodbujevalnega in
razvojnega financiranja, tel. št. 01 / 200 75 30.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SLOVESNOST KONVENCIJE ŽUPANOV
V sklopu Konvencije županov bo potekala velika slovesnost in sicer 29. novembra v
Evropskem

parlamentu.

Slovesnost

bodo

prenašali

tudi

preko

spleta:

http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?id_event=260.

VODIČ – ZADOLŽEVANJE OBČIN
Predstavniki SOS so se v času od 15. do 17. novembra udeležili seje
koordinatorjev

mreže

NALAS

in

zaključne

konference

projekta

Zadolževanja občin. V okviru projekta je bila narejena analiza trenda
zadolževanja občin na področju JV Evrope. Namen projekta je bil
izmenjati najboljših izkušenj v regiji jugovzhodne Evrope na področju
dolžniškega financiranja in upravljanja kompleksnih investicijskih
projektov in tako podpreti razvoj zmogljivosti tako razvitih, kot manj

Od 21. do 25. novembra 2011

8

TN št. 41

razvitih lokalnih skupnosti. Prepričani smo, da bo pripravljen priročnik podpora lokalnim
skupnostim pri iskanju ustreznih rešitev za financiranje in implementacijo projektov
investicijskih naložb, tudi s politiko izboljšav na nacionalni ravni, za katere se zavzemajo
združenja lokalnih oblasti. Rezultati projekta so bili zbrani v priročniku z naslovom
Smernice in nedavne spremembe na področju zadolževanja občin v državah jugovzhodne
Evrope, ki smo ga prevedli tudi v slovenski jezik. Priročnik bomo delili na raznih dogodkih v
organizaciji SOS, lahko pa priročnik prevzamete tudi na sedežu Sekretariata SOS v
Mariboru, na Partizanski 1. Priročnik je na voljo tudi v elektronski obliki.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EK NADALJUJE S POSTOPKI PROTI DRŽAVAM KRŠITELJICAM EU
ZAKONODAJE
Evropska komisija je nadaljevala postopke proti državam članicam EU zaradi kršitev
evropske zakonodaje. Evropska komisija je v tokratnem rednem mesečnem svežnju
ugotavljanja kršitev proti 27 državam članicam sprejela 278 odločitev, od tega bo v 18
primerih države zaradi kršitev postavila pred Sodišče EU.
Komisija je med drugim Sloveniji poslala obrazloženo mnenje, v katerem zahteva, da jo v
dveh mesecih obvesti o prenosu direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov v svojo
nacionalno zakonodajo. S prenovitvijo leta 2009 je bilo področje uporabe direktive
2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov razširjeno z „izdelkov, ki uporabljajo
energijo“ na „izdelke, povezane z energijo“, kar pomeni, da se upoštevajo tudi izdelki, kot so
okna, ki ne uporabljajo energije neposredno, vendar močno vplivajo na porabo električne
energije. Slovenija novega področja uporabe direktive še ni vključila v nacionalno
zakonodajo, čeprav je od Komisije 27. januarja 2011 že prejela uradni opomin. Če Slovenija
ne bo izpolnila svoje pravne obveznosti v dveh mesecih, Komisija lahko zadevo preda
Sodišču Evropske unije. (vir: EK, bh)

EK SPODBUJA BODOČE MLADE PREVAJALCE
Več kot 3.000 najstnikov iz 720 srednjih šol je po vsej Evropi sodelovalo na tekmovanju EU za
mlade prevajalce „Juvenes Translatores“. 17-letni dijaki so tako uporabili svoje znanje tujih
jezikov in se preizkusili v vlogi profesionalnih prevajalcev. Dijaki so eno stran dolgo besedilo
prevajali iz katerega koli od 23 uradnih jezikov EU v uradni jezik EU po lastni izbiri, pri
čemer so lahko izbirali med 506 jezikovnimi kombinacijami. Za obeležitev evropskega leta
prostovoljstva je bila tema letošnjega besedila prostovoljstvo. Prevode bodo ocenjevali
prevajalci Evropske komisije in izbrali po enega zmagovalca na državo. Vsi zmagovalci bodo
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marca 2012 povabljeni v Bruselj, kjer jim bo evropska komisarka za izobraževanje, kulturo,
večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou podelila nagrade. Na tekmovanju je sodelovalo
tudi osem slovenskih srednjih šol. (Vir: EK, bh)

KUPNA MOČ JAVNIH USLUŽBENCEV V EU UPADA
Uradniki, zaposleni v institucijah EU, bodo v skladu s formulo za izračun letne prilagoditve
plač uradnikov EU letos izgubili 1,8 % kupne moči. V skladu s to formulo se spremlja gibanje
kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev v osmih državah članicah (Združeno kraljestvo,
Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Španija, Belgija in Luksemburg), ki predstavljajo 76 %
BDP Evropske unije. Skupna sprememba kupne moči javnih uslužbencev v teh državah letos
znaša -1,8%, zato se sprememba v isti višini predlaga tudi za vse uradnike EU ne glede na
državo in institucijo, v kateri delajo. Znesek se nato prilagodi glede na življenjske stroške v
državi, v kateri uradnik dela. V Belgiji zaradi visoke inflacije (3,6 %) to pomeni, da bi se plače
uradnikov EU v Bruslju nominalno prilagodile za 1,7%. Pri nekaterih uradnikih EU, ki delajo
v drugih državah članicah, bi se plače nominalno znižale, denimo v Pragi (-2,7 %), Ljubljani
(-2,2 %), Sofiji (-1,7%), Atenah (-1,1 %) in Rimu (-0,1 %). Države članice so 4. novembra
pozvale Komisijo, naj uporabi določbo o izjemi, ki dejansko omogoča začasno prekinitev
uporabe metode, če so izpolnjeni strogi zakonski pogoji v zvezi z „resnim in nenadnim
poslabšanjem ekonomskega in socialnega položaja“, ki ga z metodo ni mogoče meriti.
Analiza na podlagi jesenske gospodarske napovedi za leto 2011, ki je bila objavljena 10.
novembra, je pokazala, da ti pogoji niso bili izpolnjeni in da predlagano 1,8-odstotno
znižanje kupne moči v celoti zajema spremenjene okoliščine za nacionalne javne uslužbence.
Predlog je zdaj v rokah Sveta, ki naj bi ga sprejel pred koncem leta.
Evropski javni službi se napovedujejo tudi strukturne reforme. Evropska komisija predlaga
5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v vseh institucijah in agencijah, zvišanje
minimalnega delovnega tedna na 40 ur brez kompenzacijske prilagoditve plač, zvišanje
upokojitvene starosti s 63 na 65 let, omejitev pravil o zgodnjem upokojevanju, ukrepe v zvezi
s pravili o napredovanju, zvišanje solidarnostne dajatve uradnikov ter tudi spremembo
metode za letno prilagoditev plač. (Vir: EK, bh)
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