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NOVIČKE SOS
SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO
Obveščamo vas, da bo Skupnost občin Slovenije v letu 2012 izvedla skupno javno naročilo za
dobavo električne energije za potrebe občin za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2015. SOS je
omenjen postopek že izvedel v letu 2009, krovna pogodba pa se izteče konec tega leta, zato
gre v danem primeru praktično za nadaljevanje dobave energije občinam, ki so na prvem
razpisu sodelovale in seveda podana možnost drugim, da se pridružijo skupnemu javnemu
naročilu. Skupnost občin Slovenije bo podobno kot v prejšnjem razpisu oddala naročilo za
obdobje 3 let in sicer predvidoma od 01.01.2013 do vključno 31.12.2015.
Vsaka občina, ki želi sodelovati pri skupnem javnem naročilu mora posredovati pooblastilo,
ki smo vam jih posredovali po e-pošti, lahko pa vam jih posredujemo po povpraševanju.
Prav tako vas posebej opozarjamo, da mora vsak javni zavod ali katerakoli druga pravna
oseba,

ki

se

želi

priključiti

javnemu

naročilu,

posredovati

pooblastilo.

Občinam, javnim zavodom ter drugim pravnim osebam, ki so sodelovale pri prejšnjem
skupnem javnem naročilu in imajo podpisane posamične pogodbe ter bodo sodelovale pri
prihajajočem naročilu ni potrebno posredovati SOS svojih potreb - podatkov o MM, razen v
primeru, če je posamičen naročnik, po 29.02.2012 spreminjal podatke o posameznem MM
oziroma bo ali je dodal ali odstranil merilna mesta, saj bo SOS prejel podatke od trenutnih
dobaviteljev. Občine, javni zavodi in druge pravne osebe, ki bodo prvič sodelovali na razpisu
morajo poleg pooblastil posredovati podatke o merilnih mestih v excel obrazcu, ki smo vam
ga prav tako posredovali po elektronski pošti in ga po povpraševanju lahko posredujemo v
sekretariatu.
Rok za posredovanje pooblastil je 25.03.2012, za posredovanje podatkov o merilnih mestih pa
06.04.2012. Vso pošto oziroma dodatna vprašanja v zvezi z javnim naročilom pošiljajte na
naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si ali pokličite na telefonsko številko 02 2341504. (sp)

POMEN NOTRANJE REVIZIJE OBČIN
V sredo 7. marca je v Knjižnici Domžale potekal posvet SOS z naslovom
Najpogostejše napake pri poslovanju občin – pomen notranje revizije. Po
besedah mnogih prijavljenih odlična predavateljica, mag. Metka Cerar,
preizkušena državna revizorka in sodna izvedenka, direktorica Inštituta
za javno finančno pravo iz Ljubljane, je prisotnim približala pomen in
smiselnost izvajanja notranjih revizij pri poslovanju občin. Poudarila je,
da notranji revizor in postopek revizije ni “sovražnik” pač pa lahko na ta
način lokalne skupnosti z določitvijo predmeta revidiranja občutno
zmanjšajo tveganje, da bi organi nadzora, še posebej pa Računsko sodišče, pri njihovem
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poslovanju odkrilo pomembne napake, ki privedejo do negativne ocene občin. Vodstvu
občine lahko tako tudi pomagajo zagotoviti, da pri njihovem širokem in razvejanem
poslovanju, ne bo prihajalo do nezakonitega ali negospodarnega poslovanja, kar je še sploh v
današnjih časih velikega pomena. (bh)

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
12.03. / VSE O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OBČINAH - S
PRIMERI IZ PRAKSE
Skupnost občin Slovenije organizira posvet Vse o sistemizaciji delovnih mest v občinah- s
primeri iz prakse. Posvet bo potekal v ponedeljek, 12.3.2012 od 10.00 do 14.00 ure v prostorih
Knjižnice v Domžalah, Cesta talcev 4, 1230 Domžale (parkiranje je brezplačno).
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet, na katerem vam bo odlična
predavateljica Štefka Korade Purg iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo podala
potreben sklop znanja in uporabnih informacij glede sistemizacije delovnih mest v občinah,
kadrovskih evidenc, kadrovskega načrta ter sprememb in dopolnitve sistemizacije. Na
posvetu bo predstavljeno -tudi na primerih iz prakse:najpogostejše napake in nepravilnosti v
občinah,kdaj delovno mesto sistemizirati,kakšni so pogoji,kako voditi kadrovske evidence,
kako pristopiti k kadrovskemu načrtu in kaj mora obsegati, predvidene sankcije v primeru
nepravilnosti in kako nepravilnosti odpraviti in še mnogo več.
Delovni posvet bo izveden zaradi ugotovitve, da je ob obisku inšpekcijskih služb na občinah,
ugotovljenih veliko nepravilnosti, nezakonitosti in napak. Predavala bo Štefka Korade Purg,
sekretarka na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

15.03. / RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJ ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN
ŠOLSTVO TER ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO
V Skupnosti občin Slovenije se, z ozirom na številne pripombe in povpraševanja občin v
zvezi z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zlasti na področju
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zdravstvenega zavarovanja občank in občanov, zavedamo težav, s katerimi se občine
soočate, saj zakon ne rešuje ključnih zadev tako, kot bi moral. Ker smo na pristojna
ministrstva naslavljali že številne dopise, v katerih jih opozarjamo na težave in dajemo
pobude za spremembe, smo se z Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve,
Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
dogovorili za razširjeno sejo komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo ter komisije za socialo
in zdravstvo pri SOS, kjer bodo prisotni vsi ključni akterji. Skupna seja, na kateri bomo
poiskali odgovore na praktična vprašanja občin, bo potekala 15. Marca 2012 od 9.00 ure dalje
v Ljubljani.

15.03. / 3. SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
V Skupnosti občin Slovenije vas vabimo vas na 3. sestanek Komisije za e – poslovanje, ki bo v
četrtek, 15. marca 2011 ob 10.00 uri v sejni sobi Direktorata za informacijsko družbo,
Kotnikova 19/a Ljubljana. Na sestanku se bomo posvetili predvsem tematikam kot so cloud
platforma za potrebe občin, predstavitev Nacionalnega interoperabilnostnega okvira, analizi
vprašalnika modernizacije občinskih svetov in analiza vprašalnika evidenca programske
opreme. Vljudno vas prosimo, da prisotnost oziroma morebitno odsotnost sporočite na email naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po telefonu 02 234 15 00 najkasneje do torka, 13.
marca 2011 do 12.00 ure. Seja bo predvidoma trajala do 12.00 ure. Seja je namenjena tudi nečlanom komisije, vendar je prav tako prijava obvezna, saj je vstop v prostore Direktorata za
informacijsko družbo možen samo po predhodni najavi (sporočiti moramo imena in priimke
udeležencev) in z osebnim dokumentom.

20.03. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI
Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Mestna občine Koper in Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo vas vabimo na V. posvet z naslovom: Delovanje skupnih
občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v torek, 20. marca 2012, s pričetkom ob 10.00 uri, v
prostorih Gledališča Koper (mala gledališka dvorana). posvetom ponujamo občinam,
skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo
mnenj in svojih izkušenj. Vabilo in prijavnica

21.03. / PRAVNI POSLI Z NEPREMIČNINAMI
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet Pravni posli z nepremičninami, ki bo
potekal 21.03.2012 od 10.00 ure dalje v Austria Trend hotelu, na Dunajsk 154, 1000 Ljubljana.
Predstavljena bo prodajna pogodba za nepremičnine, vključno s vsemi spremljajočimi
vprašanji, ter najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor. Lokalne skupnosti pa
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nemalokrat nastopajo v vlogi investitorja gradbenih del (gradbena pogodba) ali pa manjših
del na nepremičninah (popravil, adaptacij…), ki so predmet podjemne pogodbe. Poseben
pomen ima tudi t.i. podizvajalska pogodba in tudi možnosti zahtevka podizvajalcev
neposredno od investitorja. Predavala bo ga. Dida Volk. Vabilo in prijavnica

21.03. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Obveščamo vas, da bo 5. seja Predsedstva SOS potekala 21.03.2012. Podrobnosti glede kraja,
ure in vabljenih vam bomo sporočili pravočasno. Člane predsedstva naprošamo, da nam
sporočijo svojo prisotnost ali morebitno odsotnost na metka@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
03.04. / POSVETOVANJE O TRAJNOSTNI POTROŠNJI IN PROIZVODNJI
Ministrstvo za okolje in prostor vabi vse zainteresirane k sodelovanju v
javnem posvetovanju Evropske komisije o trajnostni potrošnji in
proizvodnji, ki je odprto do 3. aprila 2012. Javno posvetovanje izpostavlja
štiri področja, za katera Komisija pripravlja nove ukrepe za naslednjih
nekaj let: trajnostna potrošnja in proizvodnja in trajnostna industrijska
politika (SCP/SIP), zeleno javno naročanje (ZeJN), izboljšanje okoljskega
odtisa izdelkov (PEF), izboljšanje okoljskega odtisa organizacij (OEF). Vprašalnik in
spremljajoče gradivo sta dostopna na spletni strani Evropske Komisije. Kontaktna oseba za
dodatne

informacije:

Mag.

Alenka

Burja,

podsekretarka,

tel.:

01/

478

7336,

Alenka.burja@gov.si
17.04. / KONFERENCA O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA PROJEKTOV
Tukaj se nahaja vabilo na konferenco European Local and Regional Government Finance
Conference, ki bo potekala 17. aprila 2012 v prostorih Institute of Directors v Londonu. Vsi ki
so zaposleni v občinskih upravah ali občinskih zavodih, komunalnih podjetjih itd. se
konference lahko udeležijo brezplačno, sami pa krijejo namestitev in prevozne stroške.
Konferenca je zanimiva predvsem zato, ker je tam možno spoznati in navezati stike s tujimi
investitorji za financiranje komunalnih podjetij ali drugih občinskih projektov. Na spletni
strani pa najdete natančen program dogodka. Z organizatorji se dogovarjamo tudi, da bodo
na spletni strani dogodka objavili preferenčno listo hotelov v bližini, kjer se bodo dogovorili
za ugodnejše cene prenočišč. Če se konference želite udeležiti se s priloženo prijavnico lahko
prijavite po faxu na številko +44 207 779 8795 ali preko e-pošte na rsvp@euromoneyplc.com,
lahko pa tudi preko spletne strani dogodka.
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5. REDNA SEJA VLADE, 09.03.2012
ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE
Vlada RS je na redni seji potrdila Predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena
Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave
Republike Slovenije.
Predlagana sprememba 148. člena Ustave republike Slovenije vzpostavlja okvir za
zagotavljanje vzdržnosti javnih financ, poskrbi za aciklične učinke in zagotavlja neodvisen
fiskalni nadzor nad proračuni pred njihovim sprejemom. Predlog sledi zgledom Švice in
Nemčije, kjer so podobna ustavna določila v preteklosti že sprejeli, zato so bile te države na
krizo mnogo bolje pripravljene.
Na podlagi navedenega so cilji predlagane spremembe ustave naslednji: zagotoviti vzdržne
javne finance; zagotoviti okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami; zagotoviti
makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj; zagotoviti
pravni okvir, ki v primeru večjih naravnih nesreč dopušča izravnavo proračuna s
primanjkljajem. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI
Vlada RS je na redni seji sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dohodnini. S predlogom spremembe zakona se podaljšuje prehodno
obdobje še na leta 2011, 2012 in 2013, v katerem se lahko uveljavlja olajšava za investiranje v
tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V in za
avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV.
S predlogom spremembe zakona se zasleduje cilj, ki pomeni ukrepanje oziroma ureditev
stanja v letu 2011, 2012 in 2013, ko zaradi upočasnjenega razvoja ekoloških tovornih
motornih vozil na trgu še ni bilo oziroma ne bo tovornih motornih vozil z motorjem, ki
ustreza pogojem za uveljavljanje olajšave za investiranje, to je tovornih motornih vozil z
motorjem, ki ustreza ekološkemu standardu EURO VI. (Vir: Vlada RS)

STANJE NA PODROČJU ČRPANJA EU SREDSTEV
Vlada RS se je na redni seji seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja sredstev
evropske kohezijske politike in evropskega teritorialnega sodelovanja v obdobju 2007-2013.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada pooblastila za vzpostavitev
medresorske koordinacije med ministrstvi, ki izvajajo kohezijsko politiko. Koordinacija bo
delovala na ravni ministrov. Hkrati bo ministrstvo pripravilo tudi podroben pregled črpanja
evropskih sredstev ter do 23. 3. 2012 predlog za njihovo prerazporeditev z namenom
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doseganja boljših gospodarskih in finančnih učinkov.
Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike in evropskega teritorialnega
sodelovanja 2007-2013 navaja presek stanja črpanja evropskih sredstev na dan 31. 1. 2012,
prikaz finančnega izvajanja po posameznih operativnih programih ter glavne razloge za
zamike pri črpanju. Poročilo prav tako identificira glavne ovire pri črpanju in njihove
posledice ter podaja predloge in priporočila za pospešitev črpanja evropskih sredstev do
konca programskega obdobja 2007-2013.
Vlada je pooblastila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za vzpostavitev
medresorske koordinacije med ministrstvi, vključenimi v izvajanje kohezijske politike, za
pospešitev črpanja sredstev EU. Koordinacija bo delovala na ravni ministrov. Ministrstvo bo
pripravilo tudi

podroben pregled črpanja evropskih sredstev ter do 23. 3. 2012

v

sodelovanju z ostalimi pristojnimi ministrstvi predlog za prerazporeditve sredstev iz vsebin,
kjer je ugotovljeno slabše črpanje, na vsebine, kjer bi bilo mogoče doseči boljše gospodarske
in finančne učinke.
Vsem ministrstvom, vključenim v izvajanje kohezijske politike, je vlada naložila pospešeno
pripravo zahtevkov za povračilo evropskih sredstev v državni proračun. Ministrstva so bila
pozvana tudi k pripravi ukrepov za odpravo administrativnih ovir in optimizacijo
birokratskih postopkov, ki povzročajo zamike pri črpanju evropskih sredstev (skrajšanje
pregledovanja razpisov/vlog/zahtevkov, pospešitev postopkov pridobivanja ustreznih
dovoljenj ter zmanjšanje ali odprava administrativnih omejitev v zvezi z umeščanjem
projektov v prostor, izločitev nepotrebnih določil iz področne zakonodaje ipd.). (Vir: Vlada
RS)

SPREMEMBE UREDBE O ZELENEM JAVNME NAROČANJU
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o
zelenem javnem naročanju.
Z namenom večje jasnosti se v zvezi z okoljskimi zahtevami po ekoloških živilih določa, da
se za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju šteje, da so pridelana na ekološki
način. Dodatne okoljske zahteve za gostinske storitve iz Priloge 2 Uredbe o zelenem javnem
naročanju se glede higienskih papirnatih proizvodov uskladijo z okoljskimi zahtevami za te
proizvode iz Priloge 3 Uredbe o zelenem javnem naročanju. Hkrati se poenotijo izrazi,
uporabljeni v uredbi (storitev javnega oz. avtobusnega prevoza, papirna oz. primarna vlakna
za proizvodnjo celuloze). Za Prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ureja zeleno
javno naročanje projektiranja, gradenj in prenove stavb, se do 31. 12. 2012 določa prehodno
obdobje, v katerem bo z gradbeno stroko preverjena ustreznost obstoječih okoljskih zahtev iz
te priloge in možnost izvajanje tovrstnih zelenih javnih naročil v praksi. Po potrebi bo
delovna skupina, ki jo bo v skladu z dogovorom vzpostavila in vodila Služba Vlade
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Republike Slovenije za podnebne spremembe, pripravila nove, primernejše okoljske zahteve
za projektiranje oziroma gradnje stavb, in sicer tako, da bodo v uredbi stavbe obravnavane
kot celota. Zdaj Uredba o zelenem javnem naročanju določa okoljske zahteve za posamezne
sisteme, ki se vgradijo v stavbo in predstavljajo njene sestavne dele (ogrevanje, hlajenje,
prezračevanje, oskrba z vodo, oskrba za elektriko, okna, stenske plošče,…). (Vir: Vlada RS)

ZAPIRANJE GEODETSKIH PISARN
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika Vincenca
Otoničarja glede ukinjanja geodetskih pisarn in ga poslala Državnemu svetu Republike
Slovenije.
Svetnik vladi predlaga, da ponovno preuči smotrnost geodetskih pisarn in ustavi njihovo
ukinjanje. V obširnem odgovoru je vlada zapisala, da Geodetska uprava RS (GURS) izvaja
racionalizacijo poslovanja glede na število pripada zadev na posamezni lokaciji. Želi doseči
poslovanje brez zaostankov in optimalno (organizacijsko, kadrovsko, materialno, vsebinsko)
funkcioniranje organa. Izvajanje poteka postopno v okviru možnosti ter ob upoštevanju
stroškov najemnin, obratovalnih stroškov in trenutnega števila zaposlenih na posamezni
lokaciji. Ob vedno manjšem kadrovskem načrtu (v zadnjih treh letih se je število zaposlenih
zmanjšalo za dobrih 6% oz. za 33 uslužbencev) je takšno združevanje nujno, saj izvajanje
nalog GURS z zmanjšanim številom uslužbencev ni možno opravljati na tako velikem številu
lokacij; prav tako je ob varčevalno naravnanem proračunu treba postopno zmanjšati izdatke
za materialne stroške.
Ne glede na navedeno pa bo predlog reorganizacije ponovno proučen, saj se na podlagi
novele Zakona o vladi in novele Zakona o državni upravi pripravljajo širše organizacijske
spremembe tudi na področju delovanja organov v sestavi ministrstev. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI RAZPISI
Na tem mestu boste lahko dostopali do aktualnih razpisov kot je razpis za sofinanciranje
javne razsvetljave UJR1 in čezmejno sodelovanje Slo-Hr IPA. Napovedan pa je tudi razpis za
sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne
neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013. Predvidena objava razpisa je marec 2012. Več o
razpisu si lahko preberete tukaj.
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MEDNARODNE NOVICE SOS
SOS PREDSTAVILA 3D JAVNE RAZGRNITVE NA KONFERENCI V SOFIJI
Med 8. in 9. Marcem je v Sofiji potekala 13. konferenca o e-upravi "E-uprava - od
nacionalnega e-upravljanja do čezmejnih e-projektov. Konferenca je nastala v sodelovanju
Mreža združenj lokalnih oblasti Jugovzhodne Evrope (NALAS), Nacionalnega združenja
občin Bolgarije, Ministrstva za promet, IT in komunikacijo Bolgarije in Ministrstva za
upravljanje sredstev EU v Bolgariji. Kot predavateljica na temo odličnega projekta 3D javnih
razgrnitev Skupnosti občin Slovenije se je na povabilo mreže NALAS konference udeležila
Saša Kek iz Skupnosti občin Slovenije. Portal 3D javne razgrnitve z vgrajeno napredno
platformo za prikaz realističnega prostora RS predstavlja centralno bazo vseh prostorskih
razgrnitev – vseh dokumentov v postopku razgrnitev in umeščen 3D model objekta v
realistično okolje RS, ki ga je mogoče urejati. Občani tako dobijo boljšo predstavo kako bo
predlagani oz. novo nastajajoči objekt vplival na okolico, imajo pa tudi možnost oddati svoje
komentarje. Tako je uporaba 3D javnih razgrnitev optimalno raznolika. Več o tem na
www.3dprostor.si. Rdeča nit dogodka so bili tekoči projekti na področju e-uprave v regiji,
iskanje povezovalnih vzporednic med zahtevnimi in uspešnimi modeli za učinkovito
delovanje uprave, ki so na voljo državljanom in podjetjem ter dajejo osnovo za razpravo o
možnostih za sodelovanje in širjenje dobrih in uspešnih praks na področju e-uprave.
Predstavniki državne oblasti, lokalne in regionalne oblasti, evropskih organizacij in ustanov,
svetovalcev in IT podjetja so delili in razpravljali o težavah na področju e-uprave,
učinkovitih rešitev in možnosti za prihodnjo nadgradnjo dosežkov. (bh)

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

projektom

mreže

NALAS

v

letu

2011,

problematiki

fiskalne

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

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
NIŽANJE STROŠKOV IN PRIJAZNEJŠE OKOLJE
Neustrezno izvajanje zakonodaje na področju okolja naj bi gospodarstvo EU vsako leto stalo
okoli 50 milijard EUR v smislu stroškov za zdravstvo in neposrednih stroškov, povezanih z
okoljem. Za znižanje tega zneska in zagotovitev prijaznejšega okolja za posameznike in
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podjetja je Komisija danes objavila sporočilo o boljšem izvajanju zakonodaje EU na področju
okolja. Za izvajanje in izvrševanje zakonodaje EU na področju okolja so skupaj odgovorni
nacionalni, regionalni in lokalni organi. Pomanjkljivosti na področju izvajanja so pogosto še
izrazitejše zaradi pomanjkanja točnih informacij o okoljskih vprašanjih. Prizadevanja na
področju spremljanja so po Evropi neenakomerna, informacije, ki se zagotavljajo, so včasih
neenotne in zastarele, na spletu pa ni na voljo dovolj koristnih informacij. Z boljšimi in
dostopnejšimi informacijami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi se lahko večji
okoljski problemi predhodno opredelili, s čimer bi se prihranili stroški na daljši rok. Za
pravilno izvajanje okoljske zakonodaje EU so odgovorne države članice. Komisija mora
preverjati, ali države članice spoštujejo svoje obveznosti, in v nasprotnem primeru sprejeti
ustrezne ukrepe.
Izvajanje ima več razsežnosti. Države članice morajo sprejeti nacionalno zakonodajo, ki
določa postopke izvajanja zakonodajnih aktov, sprejetih na ravni EU. Svoje uprave morajo
organizirati tako, da se bo zagotovilo spoštovanje teh zakonov v praksi, in omogočiti
potrebne naložbe, na primer na področju ustreznega ravnanja z odpadki. Predvideti je treba
tudi ukrepe za odzivanje v primeru neizpolnjevanja obveznosti ali drugih problemov, kot sta
nezakonito odlaganje odpadkov ali nezakoniti lov zaščitenih vrst. Dodatne informacije:
Sporočilo o izvajanju prava o okolju. (Vir: EK, jv)

BOLOGNA ZMAGOVALKA EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2011
Italijansko mesto Bologna je zmagovalec evropskega tedna mobilnosti 2011. Neodvisna
skupina strokovnjakov za mobilnost je ocenila, da je Bologna med evropskim tednom
mobilnosti 2011 največ storila za promocijo okolju prijaznih prevoznih sredstev, ki
predstavljajo alternativo avtomobilu, in vključitev prebivalcev v dejavnosti, ki podpirajo
trajnostno mobilnost v mestih. Za Bologno sta se uvrstili ciprsko mesto Larnaka in hrvaška
prestolnica Zagreb. Nagrado sta na slovesnosti 5. marca 2012 v bruseljskem muzeju glasbil
zmagovalnemu mestu podelila komisar za okolje Janez Potočnik ter podpredsednik
Evropske komisije in evropski komisar za promet Siim Kallas.
Žirija je Bologno izbrala za zmagovalko evropskega tedna mobilnosti, ker je namesto enega
dneva organizirala celoten vikend brez avtomobila. Stalni ukrepi, ki jih je izvedla, vključujejo
izgradnjo napajalnih postaj za električne avtomobile in pripravo načrta za podaljšanje
mestne mreže kolesarskih stez na 130 km. Mestni organi so prebivalce povabili, naj med
tednom mobilnosti izrazijo svoja mnenja glede tega načrta. Poleg tega je Bologna na velikem
območju v središču mesta za cel teden prepovedala uporabo avtomobilov. To območje za
pešce je bilo namenjeno uličnim predstavam, stojnicam in športnim društvom, kar je
privabilo več kot 60 000 obiskovalcev. Mestni organi so se zato odločili, da bodo takšno
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pobudo ponovili tudi ob prihodnjih priložnostih. Mesto je organiziralo tudi številne
kolesarske izlete in delavnice, stojnice z napotki za samopopravila, igre, sprehode in razstavo
električnih avtomobilov. Policisti so sodelovali pri informacijskih srečanjih, na katerih so
družinam dajali napotke o varnem kolesarjenju, postavljena pa je bila tudi informacijska
točka, pri kateri so se obiskovalci lahko seznanili o novih storitvah za kolesarje. Dodatne
informacije: http://www.mobilityweek.eu. (Vir: EK, jv)

KOMISIJA ZA VEČJO ZASTOPANOST ŽENSK V UPRAVNIH ODBORIH
PODJETIJ
Napredek v zvezi z zastopanostjo žensk v upravnih odborih podjetij leto potem, ko je
evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding pozvala h konkretnim samoregulativnim
ukrepom na tem področju (glej MEMO/11/124) je omejen. Samo vsak sedmi član upravnega
odbora v vodilnih evropskih podjetjih je ženska (13,7 %). To je sicer rahlo izboljšanje v
primerjavi z 11,8 % leta 2010, vendar bi s takim tempom potrebovali več kot 40 let, da bi
dosegli vsaj približno uravnoteženo zastopanost spolov (najmanj 40 % moških oz. žensk).
Uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih položajih dokazano prispeva k boljšemu
poslovanju in večji konkurenčnosti podjetij ter prinaša ekonomske koristi. Poročilo
mednarodnega svetovalnega podjetja McKinsey na primer kaže, da so poslovni prihodki
podjetij, v katerih sta spola uravnoteženo zastopana, za 56 % višji v primerjavi s podjetji, v
katerih so zaposleni samo moški. Pri podjetju Ernst & Young so proučili 290 največjih
podjetij, ki kotirajo na borzi. Ugotovili so, da so podjetja z vsaj eno žensko predstavnico v
upravnem odboru ustvarjala znatno večji dobiček kot podjetja brez žensk na tej vodstveni
ravni. Komisija je zato začela javno posvetovanje, da bi lahko oblikovala primerne ukrepe za
odpravljanje trajno neuravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij, ki
kotirajo na borzi. V okviru tega posvetovanja želi pridobiti mnenja o morebitnem ukrepanju
na ravni EU, tudi v obliki zakonodajnih ukrepov, da bi se odpravila neuravnotežena
zastopanost spolov v upravnih odborih podjetij. Javno posvetovanje bo potekalo do 28. maja
2012, Komisija pa bo na podlagi prejetih mnenj še letos sprejela odločitev glede morebitnega
nadaljnjega ukrepanja. Javno posvetovanje – Neuravnotežena zastopanost spolov v upravnih
odborih

podjetij

v

EU:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-

equality/opinion/120528_en.htm. (Vir: EK, jv)

ČETRTI SLOVENSKI PROIZVOD Z ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA
Evropska komisija je uradno registrirala zaščitene označbe porekla za štiri kmetijske
proizvode, med katerimi je tudi slovenski sir Tolminc. To je četrti slovenski proizvod z
zaščiteno označbo porekla; poleg tolminca jo imajo še ekstra deviško oljčno olje slovenske
Istre, nanoški sir in kočevski gozdni med. Skupno je z označbami kakovosti EU (zaščitena
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označba porekla, zaščitena geografska označba in zaščitena tradicionalna posebnost) zdaj
zaščitenih enajst kmetijskih proizvodov iz Slovenije. (mm)

EVROPSKI KOMISAR JOHANNES HAHN NA OBISKU V SLOVENIJI
V četrtek, 8. marca 2012, je Slovenijo obiskal evropski komisar za regionalno politiko
Johannes Hahn. V okviru obiska se je sestal s predsednikom Vlade RS Janezom Janšo,
gostiteljem ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovanom Žerjavom in z
ministrom za infrastrukturo in prostor Zvonkom Černačem. Sestal se je tudi s predsednikom
in člani Odbora DZ za zadeve EU, ki ga vodi Roman Jakič.
Namen obiska je bil s predstavniki slovenskih oblasti izmenjati poglede na pogajanja o
predlogu Evropske komisije za kohezijsko politiko v obdobju 2014-2020, ki ga je predložila 6.
oktobra 2011. Kot je znano, je Evropska komisija predlagala, da bi proračun za kohezijo v
letih 2014-2020 znašal 336 milijard evrov (v primerjavi s 350 milijardami evrov za trenutno
obdobje 2007-2013). Vsebina predloga pa je tudi poenostaviti pridobivanje in upravljanje s
sredstvi kohezijske politike in doseči tesno povezanost med usmerjanjem regionalnih
sredstev v ustvarjanje delovnih mest ter spodbujanjem pametne, trajnostne in vključujoče
rasti – cilji strategije Evropa 2020. Obisk je bil tudi priložnost za razpravo in pregled
koriščenja sredstev v tekočem obdobju (2007-2013).
V okviru obiska si je komisar Hahn ogledal tudi projekt Tehnološko raziskovalni center JUB,
ki je bil zgrajen s pomočjo evropskih sredstev. (mm)
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