MISEL TEDNA
»Država, ki nima sredstev za spremembe, je brez sredstev za svoje obstajanje.«
Edmund Burke

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
25.01

SRE

27.01.

PET

Prilagajanje na podnebne spremembe: dobre prakse vabilo
Mednarodna konferenca SOS program in prijavnica
10. veleslalom SOS vabilo in prijavnica

KAZALO
NOVIČKE SOS.............................................................. 2

24.01. / DELAVNICA KPK ZA IZDELAVO
NAČRTA INTEGRITETE ....................................... 7

ODPRTA VRATA – SKUPNA AKCIJA OBČIN

24.1. / KONFERENCA LOKALNIH

IN SKUPNOSTI ........................................................ 2

OKOLJEVARSTVENIH ORGANIZACIJ .............. 7

AKTIVNO STARANJE IN MEDGENERACIJSKA

25.01. / JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA

SOLIDARNOST........................................................ 2

STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA SLOVENIJE 8

PARTNERSTVA SOS ................................................... 3

1.2. / CELOVITA VIZIJA POHORJA ..................... 8

ZAKONODAJNE NOVICE......................................... 3

3.2. / PREDSTAVITVE UREDBE O ZELENEM

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA

JAVNEM NAROČANJU......................................... 8

SLOVENIJE 2012-2016 ............................................. 3

6.2. / ZNANJE ZA VSE – SPECIFIKE

UREDBA O VSEBINI IN IZDELAVI NAČRTOV
ZAŠČITE IN REŠEVANJA ..................................... 3

POUČEVANJA MLADIH ....................................... 8
169. REDNA SEJA VLADE, 19.01.2012 ..................... 9

PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPITU,

SPREMEMBE ZAKON O DELOVNIH

USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU IZ

RAZMERJIH ............................................................. 9

JAVNEGA NAROČANJA ...................................... 4

DRUGE MEDNARODNE NOVICE ........................ 10

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH ... 4

NOVA STRATEGIJA ZA DOBRO POČUTJE

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH .............. 4

ŽIVALI .................................................................... 10

POJASNILA MINISTRSTEV ....................................... 4
POJASNILO KPK - LASTNIŠKE IZJAVE ............. 4
SVETOVANJE SOS ...................................................... 4
VZORCI ZA ZAPOSLITEV .................................... 4
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS ........................... 5
25.01. / PRILAGAJANJE NA PODNEBNE
SPREMEMBE: DOBRE PRAKSE ............................ 5
27.1. / 10. VELESLALOM SOS IN KONFERENCA
O MEDNARODNEM SODELOVANJU OBČIN .. 5
27.01. / MEDNARODNA KONFERENCA SOS ... 6
30.01. / SESTANEK KOMISIJE ZA TURIZEM SOS
.................................................................................... 6
2.2. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA
ČRPANJE EU SREDSTEV ....................................... 6
03.02. / SISTEMSKE NOVOSTI V LETU 2012 NA
PODROČJU KULTURE V OBČINAH ................... 6
14.02. / NOTRANJA ČLENITEV OBČINE ............ 7
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH .................. 7

KOMISIJA ZAČELA RAZPRAVO O
PRESTRUKTURIRANJU PODJETIJ .................... 10
EVROPSKI POSLANCI ZAHTEVAJO UKREPE
ZA ZMANJŠANJE IZGUB HRANE V EVROPI 11

NOVIČKE SOS
ODPRTA VRATA – SKUPNA AKCIJA OBČIN IN SKUPNOSTI
14. februarja 2012 mineva dvajset let od dneva ustanovitve predhodnice skupnosti - Stalne
konference lokalnih skupnosti Slovenije. Vodstvo Skupnosti občin Slovenije ocenjuje, da gre
za pomembno obletnico, ki jo je potrebno primerno obeležiti. V preteklosti je bilo mnogo
narejenega in prav je, da se o tem kaj več spregovori. 14. februarja 2012 bi SOS, skupaj z
občinami, izpeljala prav poseben dogodek oz. dogodke. Že nekaj časa je mogoče v Sloveniji
opazovati trend negativnega obravnavanja delovanja številnih občin, pa ne samo njih. V
medijih je mogoče prebirati slabšalne ocene skorajda vsega, pozitivnih pristopov k različnim
temam praktično skorajda več ni. Zato želi SOS obletnico obeležiti in obarvati pozitivno. 14.
februarja bi med 14.00 in 17.00 uro občine ODPRLE VRATA svojim občankam in občanom in
jim omogočile, da si ogledajo nove pridobitve v občinah. Pa najsi bo to nov vrtec, čistilna
naprava, kulturni dom, risbe ali makete načrtovane nove investicije. Občani marsikdaj ne
vedo, kaj vse je bilo v občinah narejenega, ne vedo kako zgleda npr. sončna elektrarna, vrtec
(če nimajo otrok), čistilna naprava, mnogokrat spregledajo ali pa se jim zdi popolnoma
preprosto in samoumevno, da se je občina v preteklosti spremenila, da je življenje postalo pa
le boljše in prijaznejše. Tudi in predvsem zaradi delovanja občin in to jim želimo pokazati
skupaj z vami. Vabimo vas k sodelovanju. Kaj bo občina skozi ODPRTA VRATA pokazala,
nam lahko sporočite na naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si do konca meseca. (JV)

AKTIVNO STARANJE IN MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST
Evropska Unija je sprejela odločitev, da se leto 2012 obeležuje kot Evropsko leto aktivnega
staranja in medgeneracijske solidarnosti. Z obeleževanjem tega leta želijo EU in države
članice ustvarjati družbo vseh generacij skozi prepoznavanje različnosti in potrebo po
večanju aktivnosti in medgeneracijske solidarnosti. Z zavedanjem, da je aktivno staranje
proces, ki traja vse življenje in so vanj vključene vse generacije. Skupnost občin Slovenije se
bo o obeleževanju Evropskega leta 2012 aktivno vključila z nekaj akcijami, prepričani pa
smo, da bi se morale vključiti tudi občine. Vendar ne samo in izključno iz razloga, da se
letošnje leto obeležuje kot tako, temveč zaradi zavedanja, da se vsi mi staramo, nenehno in z
vsakim dnem in, da je nov čas prinesel nekaj izjemnega - da živimo vedno dlje. In temu
daljšemu življenju bo potrebno v prihodnje nameniti tudi po občinah več pozornosti in novih
razmislekov. Za aktivnejšo sodelovanje občin v aktivnostih Evropskega leta 2012 in večji
pregled nad delovanjem občin na tem področju smo občine zaprosili za dvoje - da nam
sporočite, kakšne akcije in projekte vaša občina že sedaj izvaja na področju aktivnega
staranja in medgeneracijske solidarnosti in nato, katere vsebine bi moral vključevati bodoči

razpis na tem področju, da bi občine lahko izvedle dobre in potrebne projekte na tem
področju.

Odgovore

pričakujemo

do

25.

Januarja

2012

na

naslov:

barbara.horvat@skupnostobcin.si. (JV)

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
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA SLOVENIJE 2012-2016
Ministrstvo za gospodarstvo je v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma
zadolženo za pripravo temeljnega dokumenta načrtovanja razvoja turizma na nacionalni
ravni za obdobje petih let. Prejšnja strategija z naslovom Razvojni načrt in usmeritve
slovenskega turizma 2007-2011 je potekla konec leta 2011, zato so pripravili predlog nove
strategije za obdobje 2012-2016. Na predlog strategije še lahko podate pripombe na naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si do 27.1.2012.

UREDBA O VSEBINI IN IZDELAVI NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli predlog Uredbe o
vesebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Vljudno vas pozivamo, da mi morebitne
pripombe in predloge posredujete najkasneje do srede 25. januarja 2012 na naslov
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miha.mohor@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPITU, USPOSABLJANJU IN
IZPOPOLNJEVANJU IZ JAVNEGA NAROČANJA
S strani Ministrstva za finance smo v medresorsko usklajevanje prejeli Pravilnik o
strokovnem izpitu iz javnega naročanja in usposabljanju za izpit iz javnega naročanja ter
izpopolnjevanju iz javnega naročanja. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in
pripombe posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 24.1.2012

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
Vlada Republike Slovenije je posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah.
Predlagani zakon med drugim vsebuje tudi obveznost priprave dvoletnih proračunov občin
in finančnih načrtov posrednih uporabnikov, ki so jih ustanovile občine. Predlog zakona za
te namene ne predvideva prehodnega obdobja, kar posledično pomeni, da bodo morale
občine in posredni uporabniki proračunov v letu 2012 pripraviti proračune in finančne
načrte za leti 2013 in 2014. Predlog zakona se nahaja tukaj.

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 KPK - LASTNIŠKE IZJAVE
Prejeli smo pojasnilo Komisije za preprečevanje korupcije glede lastniške izjave pri izvedbi
gradbenih del. Pojasnilo lahko preberete na našem spletnem mestu.

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.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
25.01. / PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE: DOBRE PRAKSE
Tukaj lahko najdete vabilo na posvet »Prilagajanje na podnebne spremembe: dobre prakse«,
ki bo potekal 25. januarja 2012, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig.
Posvet organizira Umanotera, ki smo se ji skupaj z drugimi partnerji pridružili tudi iz
Skupnosti občin Slovenije. Spoznali boste evropski in slovenski strateški okvir za prilagajanje
na podnebne spremembe, Program za podporo prilagajanju na podnebne spremembe in
uporabne izkušnje uspešnega ukrepanja ob neurju s poplavami v Sloveniji septembra 2010.
Vse podrobnosti v pripetem vabilu, prijave so obvezne, prijavite se lahko tukaj. Udeležba je
brezplačna. Prijaviti se je potrebno do 23.1.2012.

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.
Skupaj s hrvaško asociacijo mest bomo ob 11.
uri izvedli MEDNARODNO KONFERENCO
NA TEMO MEDNARODNEGA SODELOVANJA OBČIN S PREDSTAVITVENIM
SEJMOM, 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!
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27.01. / MEDNARODNA KONFERENCA SOS
Kot smo vas že seznanili bo prihodnji petek, 27. januarja 2012 v
Mariboru, pod Pohorjem potekala Konferenca Evropa za
državljane – projekt Locpart, ki jo v sodelovanju organiziramo
SOS in Hrvaško združenje mest. Najavo in prijavnice ste že prejeli
skupaj z vabili na 10. veleslalom SOS, ki bo potekal isti dan.
Tukaj pa najdete še program konference in prijavnica za konferenco.
Vsem, ki ste se že prijavili se zahvaljujemo, ostale občine pa vabimo,
da to storite čim prej. Prijavnice za tekmovalke in tekmovalce 10.
Veleslaloma SOS, ki se bo pričel po zaključeni konferenci ter program
in vabilo najdete prav tako na spletni strani SOS.

30.01. / SESTANEK KOMISIJE ZA TURIZEM SOS
Prvi sestanek komisije za turizem SOS bo potekal 30. januarja 2012 ob 10.00 uri v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, sejna soba v 3. nadstropju. Vabilo

2.2. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
V prostorih Mestne občin Celje se bo 2.2.2012 na 2. sestanku sestala Delovna skupina za
črpanje EU sredstev, kjer bodo članice in člani oblikovali izhodišča za sestanek s predstavniki
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na sestanku s predstavniki
SVLR-ja želijo občine izpostaviti željo po sodelovanju pri pripravi operativnih programih
2014-2020, kot tudi željo aktivno sodelovati pri pripravi razpisov iz obdobja 2007-2013. Vsi
predstavniki delovne skupine želijo pomagati pri lažjem in učinkovitem črpanju EU
sredstev. Člani delovne skupine si prizadevajo, da bi v delovni skupini SVLR videl partnerja,
ki ima povratne informacije iz terena, na podlagi katerih se lahko izboljša učinkovitost
črpanja sredstev.

03.02. / SISTEMSKE NOVOSTI V LETU 2012 NA PODROČJU KULTURE V
OBČINAH
V Skupnosti občin Slovenije smo tokrat za vas priprvili posvet SISTEMSKE NOVOSTI V
LETU 2012 NA PODROČJU KULTURE V OBČINAH. Dogodek bo potekal v petek, 3.2.2012 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih knjižnice v Domžalah. Na dogodku bodo predstavljene
sistemske, predvsem tudi finančne novosti, ki jih občinam prinašajo osnutek Nacionalnega
programa za kulturo 2012-2015, predlog sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa
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za kulturo in predlog sprememb Zakona o varstvu kulturne dediščine. Vabilo in prijavnica

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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.

24.1. / KONFERENCA LOKALNIH OKOLJEVARSTVENIH ORGANIZACIJ
Z namenom krepitve lokalnih organizacij, ki se ukvarjajo z okoljevarstveno tematiko,
Društvo Ekologi brez meja gradi mrežo Očistimo Slovenijo, ki nastaja v okviru mreže Plan B
za Slovenijo, ki jo financira Ministrstvo za javno upravo. V okviru priprav na projekt
Očistimo Slovenijo 2012 zato ekipa društva organizira Konferenco lokalnih okoljevarstvenih
organizacij. Poleg predstavitve mreže Očistimo Slovenijo in njene vizije povezovanja
okoljskih organizacij na lokalnem nivoju se bodo predavatelji osredotočili tudi na
prepoznavanje korupcije na okoljskem področju, predstavili bodo nekatere primere dobre
prakse delovanja lokalnih okoljskih organizacij, regijskih stičišč in tudi mreže Plan B za
Slovenijo. V ospredju bo tudi problematika ravnanja z naravnimi viri in dileme sonaravnega
razvoja na področju Slovenije. Strokovni dogodek je namenjen vsem nevladnim
organizacijam, ki so ali želijo biti aktivne na okoljskem področju na svojem območju in bo
potekal 24. januarja 2012, in sicer od 9. do 15. ure v prostorih IBM na Ameriški ulici 8 v
Ljubljani.
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25.01. / JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA
TURIZMA SLOVENIJE
Ministrstvo za gospodarstvo je v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma
zadolženo za pripravo temeljnega dokumenta načrtovanja razvoja turizma na nacionalni
ravni za obdobje petih let. Prejšnja strategija z naslovom Razvojni načrt in usmeritve
slovenskega turizma 2007-2011 je potekla konec leta 2011, zato so pripravili predlog nove
strategije za obdobje 2012-2016. Vsebina dokumenta je že bila obravnavana v okviru
delovnih teles združenj na področju turizma.
Predstavitev oz. javna obravnava dokumenta bo potekala v prostorih Gospodarske zbornice
Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana) in sicer 25.1.2012 ob 10.00 uri. Prosimo vas, da svojo
udeležbo potrdite na mateja.vuckovic@gov.si ali na 01/400-3219 do 23.1.2012.

1.2. / CELOVITA VIZIJA POHORJA
Srečanje z naslovom "Kako lahko država prispeva k udejanjanju celovite vizije Pohorja?", bo
potekalo 1. februarja 2012 ob 10. uri v hotelu Arena v Mariboru, ki ga skupaj pripravljajo
Ministrstvo za gospodarstvo, Zavod RS za varstvo narave in skupina za Pohorje. Vljudno vas
prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 27.1.2012 na naslov info@provital.si ali na tel: 041 512
488.

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
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.

6.2. / ZNANJE ZA VSE – SPECIFIKE POUČEVANJA MLADIH
Zavod Mladinska mreža MaMa v okviru projekta Minvos – znanje za vse vabi predstavnike
nevladnih organizacij na brezplačno usposabljanje Specifike poučevanja mladih v izvedbi
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Viljema Ščuke, zdravnika in psihoterapevta. Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 9. februarja
2012, od 10.00 do 14.00, v prostorih Mladinskega centra Krško. Prijave se lahko do 6.2.2012
na: andreja.pavlin@mreza-mama.si. Prijave so obvezne, ker je število mest omejeno.

169. REDNA SEJA VLADE, 19.01.2012
SPREMEMBE ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila z informacijo o bistvenih predlogih in
področjih sprememb Zakona o delovnih razmerjih in naložila Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, da na podlagi informacije pripravi besedilo zakonskih sprememb za
obravnavo na seji Vlade RS.
V informaciji so podani cilji, ki jih predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih zasleduje
ter po posameznih področjih opisani predlogi sprememb.
Za sistemsko prenovo Zakona o delovnih razmerjih so bila oblikovana izhodišča za
spremembe ZDR v okviru dela strokovne skupine, ki so jo sestavljali strokovnjaki iz prakse,
delovnega in socialnega sodišča in univerzitetni predavatelji delovnega prava. V postopku
priprave izhodišč je strokovna skupina opredelila podrobnejše cilje za sistemsko
spreminjanje delovnopravnih rešitev ter predloge rešitev, potrebnih zakonskih sprememb, za
doseganje opredeljenih ciljev. Izhodišča za sistemske spremembe ZDR, ki predstavljajo zbir
obravnav v strokovni skupini in predlogov, ki so bili posredovani neposredno ministrstvu s
strani socialnih partnerjev, predvsem delodajalskih združenj in zainteresirane javnosti, so
bila predana socialnim partnerjem novembra 2010.
Prenova Zakona o delovnih razmerjih je torej nujna, saj obstoječi zakon v spremenjenih
gospodarskih in družbenih okoliščinah ne zagotavlja ustrezne podlage za zaščito delavcev,
zaradi česar se vse pogosteje soočamo z zlorabami delavskih pravic. Hkrati pa se na drugi
strani soočamo s pretirano administrativno in stroškovno obremenitvijo podjetij, ki znižujeta
njihovo uspešnost in slabita konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zaradi neustreznih
pravnih podlag so tako preventivni kot sankcijski ukrepi Inšpektorata RS za delo v
omenjenih in drugih primerih pogosto neučinkoviti, kar vodi v nepotrebno zaostrovanje
konfliktov med delavci in njihovimi predstavniki ter delodajalci, ki se pogosto končajo na
delovnih sodiščih. Tam in pri delodajalcih pa postopki zaradi različnih interpretacij
pomanjkljivih in premalo jasnih določb trajajo predolgo, njihov rezultat pa je v večini
primerov nezadovoljiv tako z vidika delavcev kot z vidika delodajalcev. (Vir: Vlada RS, sp)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
NOVA STRATEGIJA ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI
Evropska komisija je sprejela novo štiriletno strategijo (2012–2015) za nadaljnje izboljšanje
dobrega počutja živali v Evropski uniji.
Zakonodaja EU o dobrem počutju živali, pripravljena kot odziv na izbruhe bolezni in
politične zahteve v zadnjih treh desetletjih, je pogosto natančna in specifična za sektor,
vendar se izvaja le sporadično. Zaradi neenotne uporabe teh pravil v državah članicah ne
veljajo isti pogoji za vse akterje v tem pomembnem gospodarskem sektorju. Zaradi različnih
podnebnih in zemeljskih značilnosti ter metod kmetovanja to področje evropske zakonodaje
kliče po spremembi. Nova strategija je bila sprejeta v obliki sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. Komisija je v sporočilu
opredelila, da je slabo izvrševanje številnih delov zakonodaje EU v državah članicah eden od
glavnih razlogov za slabo počutje živali v EU. Sporočilo tudi navaja, da številni akterji
nimajo zadostnega znanja o dobrem počutju živali, in razkriva vrzeli v zakonodaji EU, ki
otežujejo zagotavljanje ustreznih pogojev za dobro počutje nekaterih kategorij živali.
Za obravnavo teh vprašanj in izzivov strategija predlaga dvojni pristop: predlog za celovito
zakonodajo o dobrem počutju živali in krepitev trenutnih ukrepov. Več informacij je na voljo
na spletni strani: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm.
(Vir: Obvestila za javnost EU, jv)

KOMISIJA ZAČELA RAZPRAVO O PRESTRUKTURIRANJU PODJETIJ
Evropska komisija je začela vseevropsko javno razpravo o prestrukturiranju podjetij in
predvidevanju sprememb. Cilj posvetovanja, ki bo potekalo do 30. Marca 2012, je opredeliti
uspešne prakse in politike na področju prestrukturiranja in prilagajanja spremembam.
Rezultati se bodo upoštevali pri prihodnjem svežnju o zaposlovanju in naj bi še izboljšali
sodelovanje med delavci in predstavniki delodajalcev, državnimi, lokalnimi in regionalnimi
organi ter institucijami EU. Na podlagi posvetovanja se bodo opredelili tudi posebni ukrepi
prestrukturiranja, ki lahko pomagajo reševati zaposlitvena in socialna vprašanja ter
evropskim podjetjem omogočijo večjo konkurenčnost z inovacijami in hitrim, a neoviranim
prilagajanjem na spremembe. Zelena knjiga: Prestrukturiranje in predvidevanje sprememb:
spoznanja

iz

nedavnih

izkušenj

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en. ( Vir¨obvestila za javnost EU,
jv)
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EVROPSKI POSLANCI ZAHTEVAJO UKREPE ZA ZMANJŠANJE IZGUB
HRANE V EVROPI
Skoraj 50 odstotkov zdrave in užitne hrane v EU se vsako leto izgubi vzdolž verige preskrbe
s hrano, medtem ko 79 milijonov prebivalcev EU živi pod pragom revščine, 16 milijonov
ljudi pa dobiva pomoč v hrani od dobrodelnih organizacij in socialnih ustanov. Parlament je
zato v resoluciji, ki jo je sprejel v četrtek, pozval k prepolovitvi količine živilskih odpadkov
do leta 2025 in k izboljšanju dostopa do hrane za državljane EU v stiski.
Hrana se v EU odvrže na vseh stopnjah vzdolž prehranjevalne verige – od proizvajalcev do
predelovalcev, trgovcev, gostincev in potrošnikov. Evropski poslanci zato pozivajo h
koordinirani strategiji, ki bo združevala ukrepe na nacionalni in evropski ravni za izboljšanje
učinkovitosti verige preskrbe s hrano po sektorjih. Rešitev za zmanjšanje količine odvržene
hrane je treba najti takoj, opozarjajo, sicer se lahko do leta 2020 količina odvržene hrane, po
podatkih študije, ki jo je pripravila Evropska komisija, poveča za 40 odstotkov. Kako želijo
poslanci EP zmanjšati količino živilskih odpadkov si lahko preberete tukaj. (Vir: EP, mm)
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