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NOVIČKE SOS
IZVRŠBA – IZTERJAVA DENARNIH TERJATEV
V torek, dne 10.01.2012 je v Ljubljani potekal posvet na temo »Izvršba – izterjava denarnih
terjatev«. V izvršilnem postopku upniki uveljavljajo svoje (denarne in nedenarne) terjatve.
Ureditev izvršilnega postopka - izvršbe na podlagi verodostojne listine poznamo že več
desetletij, od 1.1.2008 dalje pa je postopek še enostavnejši, saj je izvršilni predlog na podlagi
verodostojne listine mogoče vložiti po elektronski poti. Mnogokrat se zato vložitve predloga
za izvršbo na podlagi verodostojne listine lotijo tudi upniki brez pravne izobrazbe (službe
izterjav, finančno-računovodske službe…), kar je celo priporočljivo in ekonomično, saj je
postopek enostavnejši, kot so drugi sodni postopki. Tako je na posvetu predavateljica Dida
Volk uvodoma predstavila nekaj osnovnih informacij o izvršilnem postopku, nato
podrobneje opisala postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, v nadaljevanju pa
praktično prikazala sestavo in vložitev predloga za izvršbo na predpisanem obrazcu, ter
seznanila prisotne s vsebino in učinki sklepa o izvršbi. Predavateljica je poskrbela, da so
prisotni bili podrobneje seznanjeni tudi s postopki po izdaji sklepa o izvršbi, še posebej kadar
dolžnik ni vložil ugovora in teče izvršba na določeno dolžnikovo premoženje. (SP)

PARTNERSTVA SOS

Projekt

»Otroško igrišče v vsako slovensko vas«

Celoten projekt je objavljen na spletni strani Skupnosti
občin Slovenije (klikni na www.skupnostobcin.si)

ZAKONODAJNE NOVICE
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH
S 1.1.2012 je pričel veljati nov Zakon o interventnih ukrepih. V novem ZIU najdete nove,
veljavne določbe glede uskladitve plač in regresa javnih uslužbencev, napredovanja javnih
uslužbencev v višji plačni razred in naziv ter nove določbe glede plač funkcionarjev.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE DOLOČITVE PLAČE JAVNEMU USLUŽBENCU PO
14. ČLENU ZSPJS
Ministrstvo za javno upravo je prejelo večje število vprašanj glede določitve plače javnemu
uslužbencu, ki je imel plačo ustrezno znižano v skladu s 14. členom Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10,
35/11) zaradi neizpolnjevanja pogoja ustrezne stopnje izobrazbe za delovno mesto, ob
dopolnitvi 23 let delovne dobe oziroma pridobitvi ustrezne stopnje izobrazbe. Pojasnilo
ministrstva se nahaja na tem mestu.

IZVAJANJE ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH IN ZUPJS
S strani MDDSZ smo prejeli navodilo za izvajanje interventnega zakona, ki navaja, da morate
občine na podlagi interventnega zakona avtomatično podaljšati vse tiste pravice, ki se
financirajo iz občinskih proračunov in o katerih ste do začetka uporabe Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev same odločale - to je pravica do znižanega plačila
vrtca, subvencija najemnine in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje.

IZVAJANJA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012
Tudi s strani Ministrstva za zdravje smo prejeli pojasnilo glede Izvajanja 21. točke 15. člena
ZZVZZ glede izvajanja Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 v povezavi z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem. Pojasnilo najdete tukaj.

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANOV - TISK VOLINIH IMENIKOV IN
OBVESTIL VOLIVCEM
Na sestanku predstavnikov državnih organov z Ministrstvom za notranje zadeve,
Direktoratom za upravne notranje zadeve, dne 6.1.2012, je bil ob upoštevanju določb Zakona
o evidenci volilne pravice in Zakona o lokalnih volitvah sprejet naslednji Sklep:
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1. Ministrstvo za notranje zadeve bo na podlagi pooblastil upravnih enot, poleg priprave
podatkov za volilne imenike izvedlo tudi tisk volilnih imenikov. Ministrstvo za notranje
zadeve

bo

občinam

izstavilo

račun

za

refundacijo

stroškov.

2. Za izdelavo obvestil volivcem bo Ministrstvo za notranje zadeve posredovalo občinskim
volilnim komisijam ustrezne podatke, občinska volilna komisija pa sama naroči tisk oziroma
izdelavo obvestil volivcem.
Za vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem Zakona o evidenci volilne pravice lahko kontaktirate
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, e-naslov
gp.mnz@gov.si ali alenka.colja@gov.si.

NOVO POJANILO GLEDE PREVAJANJE DOKUMENTOV ZA SLEPE IN
SLABOVIDNE
Na tem mestu lahko najdete novo pojasnilo MJU glede prevajanja dokumentov za slepe in
slabovidne. Pojasnilo MJU deloma popravlja prejšnjega.

SVETOVANJE SOS
VZORCI ZA ZAPOSLITEV
V sekretariatu smo pripravili naslednje, nove posodobljene vzorce namenjene za zaposlitev
direktorjev/tajnikov občinskih uprav: Odločbo o imenovanju direktorja občinske uprave na
položaj; Odločbo o razrešitvi direktorja občinske uprave; Odločbo o imenovanju direktorja v
naziv. V kolikor potrebujete vzorce, nam to sporočite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
16.01. / SESTANEK OPERATIVNEGA ODBORA EVROPSKEGA LETA 2012
Na uvodnem sestanku v sklopu evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti 2012 je bilo ugotovljeno, da bo delo skupine predvidoma zelo obsežno. Zaradi
tega je ustanovljen operativni odbor evropskega leta 2012, ki bo prvič zasedal 16.1.2012 ob
9.00 uri. Sestanka se bo udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

27.1. / 10. VELESLALOM SOS IN KONFERENCA O MEDNARODNEM
SODELOVANJU OBČIN
V novo leto vstopamo z vabilom na prijetno druženje, ki se bo zgodilo 27. januarja 2012 v
Mariboru, v ciljni areni Sneženega stadiona.
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Skupaj s hrvaško asociacijo mest bomo ob 11.
uri izvedli MEDNARODNO KONFERENCO
NA

TEMO

MEDNARODNEGA

SODELOVANJA
PREDSTAVITVENIM

OBČIN
SEJMOM,

S
ki

bo

namenjen spoznavanju slovenskih in hrvaških
občin in mest. V popoldanskem delu bo
potekal 10. VELESLALOM SOS, kjer se bodo slovenske in hrvaške ekipe in posamezniki
pomerili v štirih kategorijah in skušali ubraniti ali izboljšati lanske rezultate. Po napornem
dnevu vas bomo po večerji in razglasitvi rezultatov, tudi tokrat povabili na plesišče in
neformalno druženje, ki se zna krepko zavleči v soboto. >>>VABILO IN PRIJAVNICE
Občine, ki imate pobratena mesta v sosednji Hrvaški prosimo, da jih na dogodek še posebej
opozorite in povabite k udeležbi.
V primeru pomanjkanja snega za izvedbo smučarske tekme imamo pripravljen alternativni
športni program. Vse županje in župani, ki so jim mandati prenehali zaradi prevzema
poslanske funkcije, lahko na našem dogodku aktivno sodelujejo, tako na konferenci, kot na
veleslalomski tekmi in druženju po njej.
Za kakršna koli vprašanja, smo vam v Sekretariatu SOS zmeraj na voljo!

14.02. / NOTRANJA ČLENITEV OBČINE
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom "Notranja členitev občine (krajevne, vaške in
četrtne skupnosti): pristojnosti, delovanje in financiranje ter ravnanje s premoženjem". Posvet
bo potekal v torek, 14.02.2012 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Posvet je namenjen:
- članom svetov ali odborov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti,
- funkcionarjem v občini,
- zaposlenim v občinski upravi, katerih naloge se nanašajo na delovanje krajevnih, vaških in
četrtnih skupnosti.
Predavali bosta mag. Vesna JUVAN GOTOVAC, sekretarka, vodja Sektorja za lokalno
samoupravo in Neža VODUŠEK, sekretarka Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj. vabilo in prijavnica
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AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI IN PRIHAJAJOČI RAZPISI
Na tem mestu lahko najdete aktualne in prihajajoče razpise kot so Sofinanciranje občin za
obnovo in razvoj vasi (Rok za oddajo: 25.2.2012) in do 85 % sofinanciranje za ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeželja (Rok za oddajo: 25.2.2012).

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
19.1. / PREDSTAVITEV JAVNIH RAZPISOV MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi na predstavitev javnih razpisov
Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 za ukrepe 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov, 322
– Obnova in razvoj vasi in 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, ki so bili
objavljeni dne 6. 1. 2012. Predstavitve bodo na sedežu Kmetijskega inštituta Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana v četrtek, 19. 1. 2012, z začetkom ob 12. uri. Več >>> tukaj.

20.01. / DELAVNICE ZA IZDELAVO NAČRTA INTEGRITETE
Komisija za preprečevanje korupcije bo 20.1.2012 organizirala delavnice za izdelavo načrta
integritete. Na delavnico se lahko prijavita po dve osebi iz iste občine, do zapolnitve vseh 60
prostih mest. Prijavite se lahko na naslov jaka.kosmac@kpk-rs.si. Vabilo lahko najdete tukaj.

24.01. / DELAVNICA KPK ZA IZDELAVO NAČRTA INTEGRITETE
Komisija za preprečevanje korupcije bo 24.1.2012 organizirala delavnice za izdelavo načrta
integritete. Na delavnico se lahko prijavita po dve osebi iz iste občine, do zapolnitve vseh 60
prostih mest. Prijavite se lahko na naslov jaka.kosmac@kpk-rs.si. Vabilo lahko najdete tukaj.

3.2. / PREDSTAVITVE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju in Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (ZPVPJN), bo potekala v petek, 3.2.2012, v prostorih Ministrstva za javno
upravo, Langusova 4, v Ljubljani, v konferenčni dvorani v 1. nadstropju, z začetkom ob 9.00
uri in predvidenim zaključkom ob 11.30. Uredbo o zelenem javnem naročanju bosta
predstavili Maja Koković in Milanka Čanković (Ministrstvo za finance). Zakon o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja bosta predstavila Miriam Ravnikar Šurk (predsednica
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil) in Goran Kitić
(Ministrstvo za finance). Prijavite se lahko z navedbo imena in priimka udeleženca, organa,
iz katerega prihaja, ter njegovega položaja, pošljete najkasneje do srede, 31.1.2012, po
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elektronski pošti na naslov: gp.mju@gov.si. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila je Jožef
Janež, e-pošta: joze.janez@gov.si, tel.: 01/478 16 81.

NOVICE DRUGIH
IZBRANI DOGODKI ZA IZDAJO PRILOŽNOSTNIH KOVANCEV V LETU
2013
Obveščamo vas, da je Vlada RS odločila o izdaji priložnostnih kovancev v letu 2013 ob
naslednjih dveh dogodkih:
- spominski kovanec za 2€ ob 800. obletnici obiskovanja Postojnske jame
- zbirateljski kovanci ob 300. obletnici velikega tolminskega punta.
Za leto 2014 je evidentiranih 7 predlogov, venda pa Banka Slovenije še sprejema dodatne
predloge. Zato vabijo k posredovanju predlogov ob pomembnih okroglih obletnicah ali
enkratnem dogodku v letu 2014, dobrodošli pa bodo tudi predlogi za leto 2015. Vsak predlog
je potrebno na kratko utemeljiti. predloge lahko oddate do 30.4.2012 na naslov Banka
Slovenije, gotovinsko poslovanje, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

NATEČAJ NAJBOLJ ZELENA OBČINA 2011
Dne 31. januarja 2012, bo ob 12 uri potekal zaključni dogodek natečaja za Najbolj zeleno
občino 2011, v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše. Na natečaj se je v letošnjem letu
odzvalo 28 občin. Finalisti po posameznih kategorijah (po abecednem vrstnem redu) so:
- Najbolj Zelena mestna občina: Ljubljana, Murska Sobota, Velenje
- Najbolj zelena mestna občina na področju ravnanja z odpadki: Ljubljana, Murska Sobota,
Velenje
- Najbolj zelena občina nad 5000 preb.: Krško, Vojnik, Vrhnika
- Najbolj zelena občina nad 5000 preb. na področju ravnanja z odpadki: Gorenja vas –
Poljane, Vojnik, Vrhnika
- Najbolj zelena občina do 5000 preb.: Dobrna, Log Dragomer, Trzin
- Najbolj zelena občina do 5000 preb. na področju ravnanja z odpadki: Borovnica, Dobrna,
Log Dragomer.
Finalistom iskreno čestitamo k njihovi uvrstitvi!

UPRAVNO SODIŠČE POTRDILO 4 ODLOČITVE ARSO
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z evropsko direktivo o odlaganju že leta 2009
začelo postopke za zapiranje večine slovenskih odlagališč, ki jim je zmanjkalo odlagalnega
prostora in niso ustrezala okoljskim standardom. Odlagališča, ki so imela dovolj prostora za
odlaganje pa so morala pridobiti okoljevarstvena dovoljenja, ki jih izdaja ARSO.
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Lani je ARSO izdal več odločb upravljavcem odlagališč, na katerih se odlagajo komunalni
odpadki. Izdal je 6 zavrnilnih odločb upravljavcem odlagališč, ki so IPPC naprave, in 5
negativnih odločb upravljavcem odlagališč, kjer se odlagajo komunalni odpadki, a ne gre za
t.i. IPPC naprave. Vsi upravljavci (Špaja dolina Grosuplje, Globoko Trebnje, Leskovec Novo
mesto, Dobrava Ormož, Kovor Tržič, Stara Gora Nova Gorica, Jelšane Ilirska Bistrica, Ostri
Vrh Logatec in Strensko Laško), ki so dobili negativne odločbe, so se na izdane odločbe
pritožili. Upravno sodišče je že potrdilo širi odločitve ARSO, ki odlagališčem ni izdala
okoljevarstvenega dovoljenja in ministrstvu za okolje in prostor, ki je pritožbo na drugi
stopnji zavrnilo - gre za odlagališča Tuncovec Rogaška Slatina in Ostri vrh Logatec ter
Globoko Trebnje, Leskovec Novo mesto in Dobrava Ormož (IPPC odlagališča). (Vir: MOP)

168. REDNA SEJA VLADE, 12.01.2012
ZAKON O RAZVOJNEM NAČRTOVANJU
Vlada RS je sprejela predlog zakona o razvojnem načrtovanju in ga posredovala Državnemu
zboru RS v nadaljnjo obravnavo po nujnem postopku.
Cilj predloga zakona o razvojnem načrtovanju je zagotoviti učinkovito in transparentno
razvojno načrtovanje, ki bo prispevalo k bolj smotrni uporabi javnih sredstev, saj je osnovni
namen prilagajanje strukture izdatkov glede na razvojne prioritete države. Zato je vlada
sočasno z novim zakonom o javnih financah pripravila tudi zakon o razvojnem načrtovanju.
S tem je omogočeno jasnejše definiranje prioritet in ustreznejše načrtovanje razvojnih
dokumentov, ki mora biti podprto z realnimi finančnimi viri. Oba omenjena zakona sta tako
nujno medsebojno povezana v luči okrepljenega ekonomskega upravljanja Zakon ureja
celovit sistem razvojnega načrtovanja, ki vsebuje definicije strateških in izvedbenih
dokumentov z

odgovornimi nosilci, način usklajevanja razvojnih politik, izvajanja,

spremljanja in poročanja. Predlog zakona postavlja hierarhijo strateških dokumentov in
njihovo povezanost z javnimi financami, v predlogu zakona pa je opredeljen tudi način
spreminjanja politik in določene posledice za ne uresničevanje ciljev. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE ZAKON O JAVNIH FINANCAH
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnih financah.
V okviru Evropske unije je bil v novembru 2011 sprejet paket zakonodajnih predlogov petih
uredb in direktive, katerih namen je okrepiti fiskalno odgovornost držav članic in okrepiti
ekonomsko upravljanje v državah članicah. S predlagano spremembo zakona v slovensko
zakonodajo prenaša vsebina Direktive Sveta o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav
članic, s čimer se želi vzpostaviti zakonske okvire za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ.
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Iz navedenega razloga predlog zakona določa obveznost priprave srednjeročnega
javnofinančnega okvirja, ki ga sprejme državni zbor za obdobje pet let. Z uvedbo novega
podpoglavja se vzpostavljajo pravni okvir za izvajanje ukrepov za omilitev finančne krize,
pri čemer gre za obnovitev ukrepov, ki so bili uveljavljeni že v letu 2009 in 2010. (Vir: Vlada
RS)

SPREMEMBE ENERGTSKEGA ZAKONA
Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru
Republike Slovenije po nujnem postopku.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi z dne 14. 4. 2011 ugotovilo, da "povprečni
stroški priključevanja" nimajo zakonske podlage in dalo čas za odpravo nezakonitosti do 1. 1.
2012. Zato je potrebno sprejeti predlog zakona po nujnem postopku in omogočiti, da se
odpravi nezakonitost in predpiše pravna podlaga za zaračunavanje »povprečnih stroškov
priključevanja«, ki jih v zakonu preimenujemo v »omrežnino za priključno moč«. Če te
zakonske podlage ne bo, za priklop na distribucijsko omrežje od 1. 1. 2012 ne bo več možno
zaračunavati omrežnine, ki pomeni okrog 40 % celotnega proračuna distribucijskih podjetij.
Republika Slovenija ima v skladu z Direktivo 2009/73 dolžnost izvesti lastniško ločitev
sistemskega operaterja prenosnega omrežja od proizvodnje in dobave, kar mora država
zagotoviti s 3. 3. 2012. Za operaterje, ki so bili dne 3. 9. 2009 del vertikalno integriranega
podjetja je po direktivi dopuščena možnost, da se država odloči in dovoli oblikovanje
neodvisnega operaterja (ITO), ki je sicer lastniško še vertikalno povezan, vendar pod
posebnimi pogoji in s posebnimi zahtevami. Če država do 3. 3. 2012 zakonsko ne uredi te
možnosti za ITO, je obvezna oblika lastniško popolnoma ločen sistemski operater
(unbundling). Če Republika Slovenija ne bi delno implementirala Direktive 2009/73, bo s tem
neposredno kršila določbo Direktive, ki nalaga državam članicam, da od 3. marca 2012 dalje
zagotovijo delovanje podjetij, ki imajo v lasti prenosni sistem zemeljskega plina kot lastniško
ločenega ali kot neodvisnega operaterja prenosnega sistema. (Vir: Vlada RS)

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK SEKRETARIATA SOS IN UDRUGE GRADOVA REPUBLIKE
HRVATSKE
Predstavniki Sekretariata SOS in Udruge gradova Republike Hrvatske so se sestali 11.1 in
12.1.2012 v hrvaškem Buzetu. Na dvodnevnem sestanku smo se podrobneje dogovorili za
izvedbo aktivnosti skupnega projekta LOCPART, ki se je začel izvajati s pričetkom tega leta.
Projekt je sofinanciran iz programa Evropa za državljane.
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V okviru projekta bo prvi dogodek potekal 27.1.2012 v večnamenski dvorani na Snežnem
stadionu pod Pohorjem, kjer bo od 11.00 ure dalje potekala mednarodna konferenca o
sodelovanju slovenskih in hrvaških občin. Konferenci bo sledil sejem hrvaških in
slovenskih občin, ki je namenjen medsebojnemu spoznavanju občin z namenom iskanja
pobratenj in drugih načinov čezmejnega sodelovanja. Cilj projekta je spodbujati pobratenja
med slovenskimi in hrvaškimi občinami, pomagati pri pridobivanju EU sredstev kot tudi
obveščati o možnostih pobratenj (sodelovanje mladinskih svetov, gasilskih društev, športnih
društev…)

PREDSEDSTVO NALAS
Predsedstvo Mreže združenj lokalnih oblasti JV Evrope (NALAS) bo potekalo 23.1.2012 v
Tirani. Predsedstvo se bo posvetilo strateškemu planiranju dela Nalas od 2013-2017. S strani
Skupnosti občin Slovenije se bo predsedstva NALAS udeležil župan Trzina, g. Peršak, ki
zaseda tudi mesto podpredsednika mreže NALAS.

OBČINE IŠČEJO PARTNERJE ZA PRIJAVO PROJEKTA
Švedska občina išče partnerja za prijavo projekta v okviru programa Urbact II (rok za oddajo
15.3.2012). V okviru prijavljenega projekta bi izmenjali izkušnje z evropskimi mesti (caa.
60.000 prebivalcev) kako razviti kulturo in njen vpliv na načrtovanje mesta, razviti
inovativne načine kombiniranja starega in novega v mestih, iskanju kontaktnih točk
identitete mesta, raziskati možnosti za razvoj podnebju občutljivih mestnih parkov ter razvoj
metod in orodij za prenove mesta v odnosu do njegove identitete in kulturne dediščine.
Angleška nevladna organizacija CSV (Community Service Volunteers) iz Ipswich-a bi želeli
sodelovati kot partner v sklopu razpisa Dolphine III (rok za oddajo vloge 29.3.2012). Projekt
bi prijavili na eno od prioritet programa, ki so: nasilje v povezavi s t.i. škodljivimi praksami
(na primer pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke ali prisilnen spolne odnose,
častni poboji), programi usposabljanja, spodbujevalno delo na lokalni ravni (cilj je spodbuditi
mlade, otroke, ženske da branijo sebe oz. vrstnike pred nasiljem
V
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ODPADKI – BLIŽNJICA DO NOVIH DELOVNIH MEST IN NIŽJIH
STROŠKOV
Če bi zakonodajo EU o odpadkih izvajali v celoti, bi v skladu z danes objavljeno študijo
Evropske komisije prihranili 72 milijard EUR letno, za 42 milijard EUR povečali letni promet
sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje ter do leta 2020 ustvarili 400 000 delovnih
mest. Nezakonite dejavnosti v zvezi z odpadki v državah članicah pomenijo zamujene
priložnosti za gospodarsko rast, okrepljene inšpekcije na nacionalni ravni in boljše znanje o
ravnanju z odpadki pa bi prinesli pomembne izboljšave. Študija vsebuje poglobljeno analizo
učinkov boljšega izvajanja in izvrševanja ter kaže, da bi bile koristi velike. Analiza velikega
števila študij primerov iz Cipra, Nemčije, Irske, Italije in Nizozemske je pokazala
gospodarske, finančne in socialne koristi za države članice.
Tukaj je mogoče prebrati primerjalno statistiko dejavnosti ravnanja z odpadki v državah
članicah EU. (Vir: Obvestila za javnost EU, jv)

NOVA RAZISKAVA UGOTAVLJA: EVROPEJCI SO PRIPRAVLJENI NA
„AKTIVNO STARANJE“
Evropska komisija je ob začetku evropskega leta 2012 aktivnega staranja in solidarnosti med
generacijami leta predstavila novo raziskavo Eurobarometra, iz katere je razvidno, da se 71
% Evropejcev zaveda staranja prebivalstva Evrope, vendar je tak razvoj zaskrbljujoč le za 42
% ljudi. To pa je v velikem nasprotju s stališčem oblikovalcev politike, po mnenju katerih je
demografsko staranje velik problem. Večina vprašanih meni, da imajo ljudje, stari 55 let in
več, pomembno vlogo na ključnih družbenih področjih. Več kot 60 % je prepričanih, da bi
moralo biti dovoljeno delati tudi po upokojitveni starosti, tretjina pa pravi, da bi tudi sami
želeli delati dlje. Presenetljivo je, da se s tem bolj strinjajo ljudje blizu upokojitve kakor mlada
generacija. Raziskava med drugim tudi kaže, kako zelo se po državah razlikujejo definicije
pojmov „mlad“ in „star“. Na Malti, Portugalskem in Švedskem za mlade štejejo ljudi, mlajše
od 37 let, na Cipru in v Grčiji pa so to ljudje, stari do 50 let. Povprečno Evropejci menijo, da
začnemo veljati za stare tik pred 64. letom, po starosti 41,8 let pa ne veljamo več za mlade.
Mnenja se razlikujejo tudi po starosti in spolu – ženske menijo, da se starost začne nekoliko
pozneje, kot mislijo moški (pri 65 letih po mnenju prvih in 62,7 letih po mnenju slednjih).
Čeprav je običajna upokojitvena starost 65 let, je bila v letu 2009 povprečna starost ob
upokojitvi približno 61,5 let. 42 % Evropejcev meni, da bodo delo, ki ga trenutno opravljajo,
sposobni opravljati po 65. letu, 17 % pa jih pričakuje, da z dosedanjim delom ne bodo mogli

Od 6.1.2012 do 13.1.2012

11

TN št. 2

nadaljevati do 60. leta starosti. Tretjina Evropejcev si želi delati tudi po upokojitveni starosti,
skoraj dve tretjini pa v primerjavi s polno upokojitvijo dajeta prednost kombinaciji dela s
skrajšanim delovnim časom in delne pokojnine.

Posebni Eurobarometer 378: Aktivno

staranje (Report and Factsheets)
Primerljive informacije o državah članicah EU v MEMO/12/10 Eurostat news release. ( Vir:
obvestila za javnost EU, jv)

NATALIA, THIJS, TARA, MILENA – OTROCI, PO KATERIH SO
POIMENOVANI SATELITI GALILEO
Več kot 16 000 otrok iz vse EU je sodelovalo v risarskem natečaju Galileo, da bi se po njih
poimenovali sateliti programa Galileo, ki bodo izstreljeni v vesolje. Zmagovalci bodo
razglašeni na slavnostnih podelitvah nagrad v državah članicah v naslednjih tednih.
Evropska komisija je ta natečaj objavila, da bi med otroki zbudila zanimanje za vesoljske
dejavnosti, s tem da je 27 otrokom dala res enkratno priložnost, da se sateliti poimenujejo po
njih. Junija lani sta bili za zmagovalki izbrani Thijs iz Belgije ter Natalia iz Bolgarije, satelita z
njunima imenoma pa sta bila 21. Oktobra 2011 uspešno izstreljena iz Kourouja v Francoski
Gvajani.
V Sloveniji in Estoniji je podelitev nagrad potekala 9. in 11. januarja, kjer sta bili za
zmagovalki razglašeni Tara in Milena. Ostale podelitve nagrad bodo potekale do konca
marca 2012. Natečaj je na voljo na spletni strani http://www.galileocontest.eu/sl/competition.
( Vir: obvestila za javnost EU, jv)

LETO 2012 LETO AKTIVNEGA STARANJA
Evropejci živijo dlje, njihov življenjski slog je vedno bolj zdrav, vseeno pa se vse manj
odločajo za otroke. Posledica je staranje prebivalstva: leta 2060 naj bi na vsakega Evropejca,
starejšega od 65 let, prišla dva v delovno aktivnem življenjskem obdobju, medtem ko je
danes to razmerje ena proti štiri. Solidarnost med generacijami je zato eden izmed ključnih
izzivov EU, ki letošnje leto posveča aktivnemu staranju.
Vsako leto število prebivalcev EU, ki so starejši od 60 let, naraste za dva milijona. Staranje za
mnoge še vedno pomeni bolezen, odvisnost, izstop iz trga dela in ločenost od družine in
družbe. EU želi to spremeniti in aktivno staranje postaviti kot enega izmed temeljev
evropskega socialnega modela. To pa bo mogoče le, če je družba zgrajena na solidarnosti in
sodelovanju med generacijami, opozarja nemški poslanec Martin Kastler (EPP), ki si želi, da
bi se starejši bolj vključevali v družbo in družino, npr. skozi različna združenja, cerkve in
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politične aktivnosti. "Odprava prepada med generacijami je eden izmed glavnih ciljev
evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami," je dejal poslanec.
Na nemškem Bavarskem je deželna vlada že začela s pobudo za starostnikom prijazne
športne klube, eno izmed vodilnih socialnih podjetij pa je začelo s projektom, ki želi
starostnike z demenco narediti bolj samostojne skozi vsakodnevno druženje z mladimi, je
primere dobrih praks predstavil Kastler. (vir: EP, mm)

PRORAČUN EU – PREVELIK IN ADMINISTRATIVNO POGOLTEN?
Da je proračun Evropske unije prevelik in da Unija večino denarja namenja za vzdrževanje
lastnega birokratskega aparata, sta le dva izmed trdno zakoreninjenih mitov, ki krožijo med
državljani EU. Pa v resnici tudi držita? Poglejmo nekaj dejstev.
Letni proračun Evropske unije za leto 2011 znaša približno 140 milijard evrov. Če ga
primerjamo s proračuni vseh sedemindvajsetih članic Evropske unije skupaj, številke
povedo, da je proračun Evropske unije manjši od proračuna srednje velikih evropskih držav,
kakšni sta denimo Belgija in Avstrija. Predstavlja le en odstotek bruto domačega proizvoda
sedemindvajseterice, medtem ko proračuni držav članic dosežejo kar 44 odstotkov celotnega
BDP-ja.
Kar nas pripelje do drugega mita – da birokracija zase porabi večino proračuna. To preprosto
ne drži, saj vidimo, da Unija za administrativne stroške namenja le šest odstotkov skupnega
denarja, polovica teh šestih odstotkov pa gre za plače zaposlenih. Osebje izvaja in upravlja
pomembne politike EU, ki imajo neposreden pozitivni učinek za državljane 27 članic,
administrativni stroški vodenja Unije pa so manjši od proračuna pariške mestne uprave. (vir:
EU, mm)

Od 6.1.2012 do 13.1.2012

13

TN št. 2

