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NOVIČKE SOS
NA MF O ZAKONU O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC
Na ministrstvu za finance je v četrtek, 18. aprila 2012 potekal sestanek s predstavniki ministrstva za
finance, ministrstva za javno upravo in pravosodje ter predstavnic in predstavnikov obeh asociacij z
namenom pregleda predloga zakona o uravnoteženju javnih financ. Naša naloga je bila ugotoviti,
kakšne finančne posledice prinaša omenjeni zakon za občine ter, koliko predlogov po nižanju stroškov
za občine iz lanskega leta je bilo vključenih v predlog zakona. V naslednjem koraku pa naj bi
pregledali že obstoječe predloge za spremembo obveznosti občin na različnih področjih, s čimer bi bilo
mogoče vplivati na nižanje stroškov občin. V skupnosti smo že ob hitrem pregledu zakona ugotovili,
da je v osnovi osredotočen na nižanje stroškov države in, da se bo v nekaterih primerih to nižanje
odražalo na večanju obveznosti občin, neposredno ali posredno. Razočarano pa smo na samem
sestanku ugotovili, da ni nič ostalo od besed ministra za finance, ko je na zadnjem skupnem sestanku
rekel, da lahko bi bilo mogoče v ta zakon (ZUJF) vključiti še kakšne druge in dodatne predloge, ki bi
zmanjšale obveznosti občin. Izkazalo se namreč je, da je mogoče v okviru tega zakona spreminjati
samo določila tistih zakonov, ki so v zakonu poimensko našteti. Razočaranje je bilo tako še posebej
veliko, saj zakon ni vključeval ničesar (razen predšolske vzgoje), ki bi vplivalo na zmanjševanje
obveznosti občin. Pa še na področju predšolske vzgoje je bil v ospredju vidik države in ne občin.
NOBENO MINISTRSTVO ni predlagalo ničesar, kar bi

neposredno nižalo obveznosti občin ali

spreminjalo ali ukinjalo različne dodatne ugodnosti za nekatere skupine in s tem vplivalo na manjšo
in racionalnejšo porabo javnih sredstev. Izračun tako čez palec je pokazal, da naj bi se občinam znižale
finančne obveznosti za cca 10 milijonov v tem letu (preko sprememb na področju predšolske vzgoje
ter nižanja plač in prejemkov zaposlenih), finančnih učinkov nekaterih določil, ki bodo neposredno
(obvezno zdravstveno zavarovanje) ali posredno (ljudje v stiskah bodo pomoč iskali na občinah, prav
tako bodo nižanje nekaterih sredstev pri zavodih nosile občine,….). Dogovorili smo se, da navkljub
temu še dopolnimo spisek predlogov za spremembo področne zakonodaje in, da opravimo, če bo le
volja še kakšen krog usklajevanj s posamičnimi ministrstvi za nižanje obveznosti občin. (jv)

SPORAZUM ZA SINDIKALNO DELO OBČINSKIH REDARJEV V
OBČINAH
Na Skupnost občin Slovenije smo 17.4.2012 v obravnavo prejeli predlog krovnega sporazuma o
delovanju Sindikata občinskih redarjev Slovenije v posameznih občinah. Vsa tri združenja naj bi
podpisala krovni sporazum, v okviru katerega se bo s sindikatom uskladila vsebina pogodbe za
občine, ki bo namenjena izvajanju sindikalnega dela občinskih redarjev v občinah. Na pisni predlog
smo podali pomisleke in pripombe, saj je predlog pogodbe bil v določenih segmentih nejasen, premalo
določen, v nekaterih primerih pa tudi v neskladju z obstoječo zakonodajo. Kljub temu, da sindikalno
delovanje v Skupnosti podpiramo, smo podpis krovnega sporazuma, ter posledično predlagano
vsebino pogodbe za občine, zavrnili. Stališču Skupnosti občin Slovenije se je pridružilo tudi Združenje
občin Slovenije, sindikatu pa smo predlagali, da se do srečanja v mesecu maju neusklajenosti in druge
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pomanjkljivosti odpravijo. Občinam predlagamo, da počakajo na nov, usklajen predlog pogodbe. (jt)

SVETNIKI V RADLJAH ZA ZADRUŽNI MODEL DOLB
Skupnost občin Slovenije je na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, v ponedeljek,
16. aprila 2012, ob 18.00 uri svetnicam in svetnikom predstavila projekt SOS za-druge DOLB. Za
Radlje smo skupaj z zunanjim sodelavcem pripravili študije, ki kažejo na ekonomsko upravičenost za
vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Svetnice in svetniki so imeli veliko
vprašanj, na nekatera smo lahko odgovorili takoj, nekaj vprašanj pa zahteva poglobljeno analizo, ki bo
pripravljena v prihodnjih korakih. Svetnice in svetniki so izkoriščanje lesne biomase označili kot
priložnost in perspektivno Radelj ter soglasno sprejeli sklep, da se nadaljuje z naslednjim korakom
(priprava DIIP), ki je potreben za izvedbo projekta. Od predstavljenih organizacijskih modelov je bil
svetnikom najbližji zadružni model. Razprava je bila zelo konstruktivna in veselimo se nadaljnjih
aktivnosti pri izvajanju projekta v Radljah. (SK)

SOS NA KOLEGIJU ŽUPANOV SPODNJEGA PODRAVJA
Predsednik SOS Leo Kremžar, sodelavke sekretariata SOS in zunanji sodelavci so v torek, 17. aprila na
Ptuju, na kolegiju županov Spodnjega Podravja predstavili aktivnosti in projekte, ki jih izvaja
Skupnost občin Slovenije. Predstavili smo aplikacijo 3D javne razgrnitve. Za napredno 3
dimenzionalno orodje Skupnosti občin Slovenije, ki ga lahko občine brezplačno uporabljajo za
prikazovanje svojih prostorskih projektov (posamezne OPPN, načrtovane javne zgradbe, druge
projekte ki bodo rezultirali s spremembami v prostoru na območju občine) je v dopoldanskem času
SOS organiziral praktične delavnice za zaposlene s področja prostora. Predstavili so tudi projekt SOS
za-druge DOLB, ki teče v 15 občinah. V ospredju sestanka pa so bili varčevalni ukrepi Vlade ter obisk
Vlade Spodnjemu Podravju, ki se je zgodil prihodnji dan, v sredo, 18. aprila. (SK)

PREDSEDNIK SOS NA JAVNI TRIBUNI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Slovenski forum socialnega podjetništva je 17. aprila v Ljubljani, v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Ministrstvom RS za delo, družino in socialne zadeve, pod častnim
pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, organiziral javno tribuno z
naslovom »Kako do učinkovite strategije in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v
Sloveniji«. Na javni tribuni je prisotne nagovoril tudi Leo Kremžar, predsednik SOS in prestavil
aktivnosti SOS in posameznih občin na področju družbenega podjetništva. Namen javne tribune je
združiti poglede in pričakovanja različnih skupin deležnikov, od katerih bo odvisno uspešno
uresničevanje razvoja socialnega podjetništva, poleg tega pa tudi spodbuditi razvoj socialnega
podjetništva v Sloveniji, predstaviti aktualno stanje na področju vzpostavljanja podornih mehanizmov
razvoja socialnega podjetništva v Slovenji in stališča do predloga strategije razvoja socialnega
podjetništva in podzakonskih aktov iz področja socialnega podjetništva. Predlog strategije razvoja
socialnega podjetništva je objavljen tukaj. (SK)
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SOS ODDAL DVA PROJEKTNA PREDLOGA NA IPA SLO -HR
V ponedeljek, 16. aprila je Skupnost občin Slovenije v ocenjevanje in v predlog za sofinanciranje iz EU
sredstev predložila dva projektna predloga na razpis IPA Slovenija - Hrvaška:
1. S projektom Inkubator.Co-op želimo občinam in njihovim občankam in občanom, ki se
srečujejo z vrsto naraščajočih ekonomskih in socialnih problemov (brezposelnost,
stanovanjska problematika mladih, energetska ter prehranska preodvisnost,...) omogočiti
razvoj kompetenc za samoorganiziranje in aktivno participacijo v samo vzdržnih in
avtonomnih zadružnih (kooperativnih) poslovnih modelih za reševanje temeljnih življenjskih
potreb: samozaposlovanje in delo, prehranske samooskrbe, energetske samooskrbe,
stanovanjska samooskrba (zagotavljanje dostopnih najemnih stanovanj). Testirati želimo tudi
možnosti razvoja zadrug na področju turizma in medijev ter na področju socialnih storitev.
2. Z drugim predlaganim projektom pa želimo vzpostaviti Projektno pisarno, ki bo občinam
nudila pomoč pri identificiranju potreb v posamezni občini in še posebej skupnih potreb
skupine občin, nudila bo pomoč pri oblikovanju projektnih predlogov za črpanje EU sredstev
in zagotavljala prenos informacij o razpisih, njihovih pogojih in dobrih praks že izvedenih
projektov ter zanesljivih partnerjev. (SK)

NOVICE DRUGIH
JAPTI: SLOVENSKO – KITAJSKA INVESTICIJSKA KONFERENCA
Iz JAPTI smo prejeli obvestilo, da skupaj s partnerji v Sloveniji in na Kitajskem organizirajo slovensko
- kitajsko investicijsko in poslovno konferenco v času od 18-20 junija 2012 v GH Bernardin v
Portorožu. Želijo si pritegniti čim širšo ciljno skupino, med njimi tudi občine, zaradi potencialnih
investicij v občinske projekte. Več informacij na SPLETNI STRANI JAPTI. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O ORGANIZACIJI
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja lahko pregledate na
tem mestu. Vljudno vas naprošamo za povratne informacije, vaše pripombe in predloge lahko pošljete
na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC
V obravnavo smo prejeli predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ. Tukaj lahko dostopate tudi
do priloge MPJU in pregleda finančnih učinkov. Vljudno vas pozivamo, da se v delu, kjer se dotika
občin opredelite ter nam posredujete pripombe in predloge na info@skupnostobcin.si.
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V VLADNI PROCEDURI DVA PREDLOGA ZAKONA MOK
V vladni proceduri sta dva predloga zakona Ministrstva za kmetijstvo in okolje in sicer:
·Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 - Predlog uredbe o
spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012
in
·Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2010 - 2013
V kolikor imate kakšne predloge in pripombe nam jih prosimo posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PRIPRAVA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020
Vljudno vas pozivamo, da se aktivno odzovete na dopis ministrstva za kmetijstvo in okolje, ter
izpolnite anketo - člen 21 in anketo - člen 36 ter tako sodelujete okviru priprave Programa razvoja
podeželja 2014-2020.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
23.04. / SESTANEK MED PREDSTAVNIKI OBČIN IN MIZKŠ
Sestanek med predstavniki občin in MIZKŠ na temo varčevalnih ukrepov na področju dela
ministrstva bo potekal v ponedeljek, 23. 4. 2012 ob 12. uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
kulturo in šport.

24.04. / UČINKOVITA RABA ENERGIJE V OBČINAH IN MEHANIZMI
FINANCIRANJA
Umanotera skupaj s Skupnostjo občin Sovenije in drugimi partnerji v okviru projekta Slovenija znižuje
CO2: dobre prakse vas organizirata posvet Učinkovita raba energije v občinah in mehanizmi
financiranja, ki bo potekal 24. april 2012, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1. Skupnost
občin Slovenije bo na posvetu predstavila tudi dva mednarodna projekta v izvajanju, s področja
učinkovite rabe energije, pri katerih sodeluje kot partner (Covenant CapaCITY in Medeea).
Več o predstavitvi lahko preberete na tej povezavi. Udeležba, vključno s kosilom, je brezplačna.
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest oz. do 22. aprila na prijavnici. Dodatne informacije na 01 439 71
00 ali karmen@umanotera.org.

24.04. / 6. SEJA PREDSEDSTVA SOS
6. Seja Predsedstva SOS bo potekala v torek 24. aprila 2012, s pričetkom ob 10.00 uri,v prostorih Centra
Ivana Hribarja (dvorana Marjance Ručigaj), Ljubljanska cesta 12f, Trzin. Vabilo z dnevnim redom
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7.5. / O PRIORITETAH SLOVENIJE V KOHEZIJSKI POLITIKI 2014 -2020
Vabimo vas k udeležbi na strokovni posvet O prioritetah Slovenije v kohezijski politiki 2014-2020, ki
bo potekal 7.5.2012, ob 11.30 uri v Hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana, ki poteka na pobudo
evropske poslanke, mag. Mojce Kleva. Evropska kohezijska politika, oblikovana z namenom
zmanjšanja pomembnih gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij, ki še vedno obstajajo med
evropskimi regijami, je ena najpomembnejših razvojnih politik EU. Kot del pogajanj o novem
večletnem finančnem okviru (2014-2020), se spreminja tudi zakonodajna podlaga za kohezijsko
politiko.
O vsebini boste lahko spregovorili z
- mag. Mojca KLEVA, evropska poslanka in članica Odbora za regionalni razvoj;
- Constanze Angela KREHL, evropska poslanka in glavna pogajalka Evropskega parlamenta o novem
zakonodajnem kohezijskem okviru;
- mag. Monika KIRBIŠ ROJS, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- dr. Ivan ŽAGAR, župan Slovenske Bistrice, predstavnik Slovenije v Odboru regij ter podpredsednik
Skupnosti občin Slovenije.
Zdaj je čas, da izrazite svoje mnenje in slovenskim evropskim poslancem posredujete vaša stališča, saj
oni lahko neposredno vplivajo na evropsko zakonodajo! Vabilo

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
21.04. / DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska Filantropija organizira tudi letos Dan za spremembe, ki bo letos potekal pod nazivom
Premagajmo osamljenost. Dan za spremembe bo napočil 21.4.2012.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, poziva prostovoljske in druge
organizacije, občine ter posameznike, da se priključite Dnevu za spremembe in oblikujete
prostovoljske akcije. Dan za spremembe je priložnost, da zberete prijatelje, družinske člane, sosede,
znance in druge prostovoljce za aktivnost v vaši skupnosti. V našem okolju so na področju
prostovoljstva aktivna predvsem društva in druge nevladne organizacije, šole, mladinski centri,
socialnovarstveni zavodi in verske organizacije. Dan za spremembe je idealna priložnost za
pridobivanje novih prostovoljcev in da se povežemo z drugimi organizacijami. Na Dan za
spremembe, v soboto, 21. aprila 2012, lahko pripravite javne aktivnosti, ki ponujajo priložnosti za
pogovor, druženje, pomoč posameznikom in skupinam, odrinjenim na družbeni rob, dobrodelne
akcije in še mnoge druge pobude, ki lahko pripomorejo k občutku povezanosti in varnosti v lokalni in
širši skupnosti. Prijavite se lahko s prijavnico na e-naslov vesna.savnik@filantropija.org ali pa po faksu
na 01 430 12 88. Tukaj lahko prelistate tudi priročnik.
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24.04. / SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
80. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo potekala v torek, 24.
aprila 2012, ob 14.30 uri v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana. Na dnevnem redu je Predlog zakona za
uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – nujni postopek. Točko dnevnega reda bo komisija obravnavala
skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

26.04. / ODOS KONFERENCA 2012
ODOS konferenca 2012 bo potekala v četrtek, 26.4.2012 na Gospodarski zbornici Slovenije od 8.30 ure
dalje. Odgovore na vprašanja:
Kako znižati mesečne stroške e-poslovanja?
Kako lahko prehitite reformo in privarčujete?
Kako doseči večjo preglednost poslovanja?
Že razmišljate o izločanju gradiva ali e-hrambi?
Kako pristopiti informatizaciji poslovanja?
boste dobili na 6. ODOS konferenci, katere osrednja tema je "Celovito e-poslovanje v javnem sektorju".
Udeležba na konferenci je brezplačna, več o konferenci pa lahko preberete tukaj. Vsi udeleženci bodo
po zaključku konference prejeli potrdilo o udeležbi, s čimer bodo imeli priznane kreditne točke Arhiva
Republike Slovenije.

AKTUALNI RAZPISI
KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Do razpisa lahko najdete s klikom tukaj.
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UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani

www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse

informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
na tel. št. sklada 01/836-19-53.

SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA RRP
Dopis SVLR glede javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih programov lahko preberete s klikom tukaj.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Učinkovita raba električne energije – UREE – rok: 6.6.2012

-

Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso – KNLB – rok: 7.6.2012

-

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB – rok: 7.6.2012

-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
NOVI UKREPI IN PRILOŽNOSTI NA POTI K OKREVANJU EU
Brezposelnost v EU je dosegla rekordno raven, gospodarske napovedi za prihodnje mesece pa so
neusmiljene, zato je Evropska komisija 18. aprila predstavila sveženj konkretnih ukrepov za
spodbujanje novih delovnih mest. Predlog se osredotoča na ustvarjanje delovnih mest z vidika
povpraševanja. Državam članicam predstavlja, kako je mogoče zaposlovanje spodbuditi z
zniževanjem davkov na delo ali z večjo podporo novim podjetjem. Opredeljuje pa tudi področja z
največjim potencialom za ustvarjanje delovnih mest v prihodnosti: zeleno gospodarstvo, zdravstvene
storitve ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Poudarja, da je treba v upravljanju EU več
pozornosti nameniti zaposlovanju in socialni razsežnosti, ter določa načine vključevanja
predstavnikov delodajalcev in delavcev v oblikovanje prednostnih nalog Unije. (Vir, EK)
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KOMISIJA ZAČRTALA POT ZA PONOVNO GOSPODARSKO RAST
GRČIJE
Po dolgih mesecih krize so v Grčiji zdaj vzpostavljeni pogoji za izhod iz krize in ponovno rast.
Sporazum o drugem programu gospodarske prilagoditve in uspešno izvajanje nedavnega dogovora o
zmanjševanju dolga v zasebnem sektorju sta ustvarila razmere, v katerih se vsa prizadevanja lahko
osredotočijo na prepotrebno rast in delovna mesta. Komisija je danes utemeljila svoje prepričanje, da
se Grčija lahko preoblikuje z izvajanjem dogovorjenega programa gospodarske prilagoditve ob
nadaljnji podpori in solidarnosti, ki ju EU zagotavlja prek Komisije. Komisija je v svojem novem
sporočilu izpostavila ukrepe, ki jih bo treba izvesti v letu 2012 v okviru programa, in predstavila
obširen nabor ukrepov za podporo, ki jih lahko uporabi, da bi Grčiji pomagala spodbuditi nov
gospodarski zagon, ustvarjanje delovnih mest in povezanost družbe. (Vir: EK)

EK ZA DELOVNO PRAKSO
Evropska komisija danes začenja kampanjo „We Mean Business“, s katero želi spodbuditi podjetja, da
pripravnikom omogočijo več praks ter tako povečajo usposobljenost in zaposljivost mladih ter olajšajo
prehod od izobraževanja in usposabljanja do dobre prve zaposlitve. Prakse so lahko koristne tudi za
podjetja, saj lahko na ta način najdejo potencialno izjemne bodoče zaposlene, ki lahko s svežimi
idejami pomembno prispevajo k nadaljnji produktivnosti in konkurenčnosti. Komisija bo s pomočjo
programov Leonardo da Vinci in Erasmus v letih 2012–2013 študentom poklicnega in visokošolskega
izobraževanja zagotovila finančno podporo za 280 000 praks. (Vir: EK)

NAPREDEK V ENAKOSTI SPOLOV VODI H GOSPODARSKI RASTI
V skladu z zadnjim letnim poročilom Evropske komisije o enakosti spolov je izboljšanje enakosti med
ženskami in moškimi bistveno za rešitev sedanje gospodarske krize. Poročilo obravnava napredek v
zadnjem letu glede odprave še vedno obstoječih razlik v položaju žensk in moških na področju
zaposlovanja, gospodarstva in družbe na splošno. Čeprav je bil storjen napredek glede dviga števila
žensk na vodilnih mestih v podjetjih in glede zmanjšanja razlike v plačilu med spoloma, še vedno
ostajajo ključne težave. Države EU morajo na trg dela vključiti več žensk, da bi izpolnile splošni cilj
zaposlovanja EU, namreč 75-odstotno stopnjo zaposlenosti aktivnega prebivalstva do leta 2020. Eden
od načinov izboljšanja konkurenčnosti Evrope je boljša uravnoteženost med ženskami in moškimi na
vodilnih položajih v gospodarstvu. Študije kažejo, da je zastopanost obeh spolov koristna in da so
podjetja z višjim odstotkom žensk v upravnih odborih bolj uspešna od tistih, ki imajo v upravnih
odborih le moške. (Vir: EK)

DRAGOCENE SMETI
Najuspešnejše države članice reciklirajo tudi do 70 % odpadkov in ne zavržejo praktično ničesar,
medtem ko v drugih več kot tri četrtine odpadkov še vedno konča na odlagališčih. Kako je
najuspešnejšim državam uspelo odpadke iz problema spremeniti v vir? Mešanica obdavčitev in
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prepovedi odlaganja in sežiganja, programov za spodbujanje odgovornosti proizvajalcev ter sistemov
„plačaj, ko odvržeš“ se je izkazala za najučinkovitejše orodje za preusmeritev tokov odpadkov v
trajnostnejšo smer. Če EU želi uresničiti cilje iz Časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri (tj.
odpraviti odlaganje odpadkov na odlagališčih, karseda povečati obseg recikliranja in ponovne
uporabe ter omejiti pridobivanje energije iz odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati), bo
treba te gospodarske instrumente obširneje uvesti v vseh državah članicah. Izkušnje v državah
članicah kažejo, da je za izboljšanje ravnanja z odpadki najboljša kombinacija naslednjih instrumentov:
-

Obdavčitve in/ali prepovedi odlaganja in sežiganja

-

Sistemi „plačaj, ko odvržeš“

Programi za spodbujanje odgovornosti proizvajalcev so številnim državam članicam omogočili, da
so zbrale in prerazporedile finančna sredstva, potrebna za izboljšanje ločenega zbiranja in recikliranja
odpadkov. Ravni stroškovne učinkovitosti in preglednosti pa se med državami članicami ter
posameznimi tokovi odpadkov zelo razlikujejo, zato je te sisteme treba zelo skrbno načrtovati in
spremljati. (Vir: EK)
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