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NOVIČKE SOS
PREDLOGI ZA SPREMEMBO SISTEMSKE ZAKONODAJE
V skladu s sklepom Vlade RS, v skladu s katerim so ministrstva zadolžena, da pripravijo
predloge za spremembo sistemske zakonodaje je Skupnost občin Slovenije ministre nove
vlade seznanila s predlogi za spremembo zakonodaje na njihovih področjih. V dopisih smo
poudarili, da je Skupnost občin Slovenije o nujnosti zakonodajnih sprememb na številnih
področjih matična ministrstva že večkrat opozarjala, prav tako pa tudi izrazila
pripravljenost, da pri pripravi nujnih sprememb sodeluje. V drugi polovici preteklega leta se
je tudi na strani Vlade RS pokazala večja pripravljenost za zmanjševanje očitno previsokih
stroškov občin. Tako sta nekdanja Služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko in
Ministrstvo za finance skupaj z obema reprezentativnima asociacijama opravila številne
pogovore s predstavniki nekaterih ministrstev , na katerih jim je bilo predstavljenih mnogo
predlogov za nujne spremembe, ki bi lahko v relativno kratkem časovnem okviru vplivale na
zmanjševanje stroškov občin. Opisani način skupnega iskanja poti za zmanjševanje
obremenitev občin ter posledično nižanja stroškov delovanja občin je bil po našem
prepričanju ustrezen in zapisali smo, da si želimo, da bi se takšen način dela ohranil še
naprej. (jv)

O NEJASNOSTIH GLEDE SUBVENCIJE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je včeraj, 27.2.2012 potekal sestanek na
temo izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in nejasnosti glede
pojasnil za znižano plačilo vrtca.
V preteklih tednih so občine prejele pojasnila in priporočila ministrstva glede uveljavitve
ZUPJS z ozirom na subvencije staršem za znižano plačilo vrtca. Predstavnice in predstavniki
občin smo opozorili, da so pojasnila nejasna, ko v primeru dodatnih ugodnosti za starše, ki
jih občine določijo v svojih občinskih aktih, in se priznajo le, če se na podlagi ustreznih
dokazil s strani staršev ugodnosti dejansko ugotovijo. Nekatere občine teh dodatnih znižanj
nimajo določenih s sklepom občinskega sveta, temveč preko odločb. V teh primerih bodo
morali občinski sveti sprejeti ustrezne sklepe. Nastala pa bodo težave zaradi prepovedi
retroaktivnosti sklepov, saj občine v teh primerih nimajo podlage za upoštevanje dodatnih
ugodnosti za znižano plačilo vrtcev od 1. 1. 2012 do datuma sprejetja sklepa. Na sestanku je
bilo dogovorjeno, da bo ministrstvo za delo poskušalo poiskati ustrezno rešitev.
Na sestanku je bil izpostavljeno tudi vprašanje, kdo na občini bo dejal mnenja na podlagi 37.
člena ZUPJS, ki določa, da ima občina pravico prijaviti stransko udeležbo v postopku. To
vprašanje bo potrebno urediti znotraj občine s statutom. Glede izmenjave podatkov med
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občinami, vrtci in CSD so na ministrstvu povedali, da se je začelo tehnično testiranje
izmenjave podatkov med aplikacijama ministrstva za delo in ministrstva za šolstvo. (bh)

PREDSEDNIK SOS O PODALJŠANJU ZAMRZNITVE CEN KOMUNALNIH
STORITEV
Včeraj, 1. Marca je potekal pogovor med predsednikom Skupnosti občin Slovenije, Leom
Kremžarjem in predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva, Ministrstvom za
kmetijstvo in okolje, Ministrstvom za gospodarstvo in infrastrukturo ter predstavniki
izvajalcev komunalnih javnih služb.
Vlada RS je na redni seji 23.2.2012 izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih
storitev in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Nova Uredba o določitvi
najvišjih cen komunalnih storitev je vsebinsko podobna prej veljavni Uredbi. Z njo so
dosedanje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
določene kot najvišje za največ šest mesecev. Predsednik SOS je izpostavil težave s katerimi
se zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev izvajalci komunalnih storitev in njihove
ustanoviteljice soočajo ter nakazal pot naprej, k postopni sprostitvi cen. (bh)

SESTANEK S PREDSTAVNIKI SORS
Sindikat občinskih redarjev Slovenije (SORS) je v mesecu februarju na občine posredoval
pogodbe, s katerimi bi občine sindikalnim zastopnikom omogočile do 876 ur (5 mesecev)
opravičene odsotnosti z dela, zagotovljeno bi imeli tudi letno oceno najmanj prav dobro, ne
glede na kakovost opravljenega dela. Glede na dejstvo, da so nas občine prosile za mnenje,
ter da imamo do navedenih obveznosti pomisleke, smo o njih obvestili z dopisom tudi ostale
občine, v katerem smo odsvetovali podpis pogodbe s sindikatom v takšni obliki. Na podlagi
obvestila so nas predstavniki sindikata prosili za sestanek, na katerem bi uskladili besedilo
členov v tej meri, da Skupnosti občin Slovenije oz. njene članice ne bi imele zadržkov. Glede
na dejstvo, da občine, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, niso dolžne podpisati
pogodbe s sindikati, smo pričakovali, da bo sestanek potekal v pozitivnem vzdušju, ter da
bomo brez težav uredili člene pogodbe tako, da občine ne bi imele nerazumnih obveznosti.
Žal pa je sestanek potekal v grobem in napadalnem tonu, zaradi česa nam ni uspelo uskladiti
pogodbe. Upamo, da bodo predstavniki SORS-a pri usklajevanju pogodbe s posameznimi
občinami ubrali drugačen pristop in s pozitivnim razmišljanjem ter s ciljem izboljšati pogoje
dela občinskih redarjev pristopili k županom in županjam. Na Skupnosti občin Slovenije smo
se in se bomo vedno zavzemali za dobro in tvorno sodelovanje, za kar pa je potrebna
pozitivna energija na obeh straneh. (MM)
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PREDLOGI ZA VARČEVALNE UKREPE
Ministrstvo za finance v času priprave rebalansa proračuna prejema veliko predlogov, na
kakšen način naj država varčuje. V širšo javno razpravo, v kateri že sodelujejo ekonomisti,
gospodarstveniki, predstavniki sindikatov, želijo vključiti tudi mnenja državljanov.
Ministrstvo za finance je v razpravo glede varčevanja države vključilo tudi širšo javnost in bo
v ta namen na e-naslov Mf.varcujmo-pametno@mf-rs.si, prejemalo pobude vseh, ki čutijo
odgovornost do skupnega denarja, vidijo inovativne možnosti za prihranke ali pa morda
zaznavajo negospodarno trošenje na nivoju države oziroma lastne javne ustanove. Več
informacij je na voljo na spletni strani Ministrstva za finance. V skladu s pozivom so zelo
dobrodošli tudi predlogi občin. (sp)

MODERNIZACIJA POSLOVANJA OBČINSKIH SVETOV
V četrtek, 23. februarja smo občine članice SOS in komisijo za e-poslovanje zaprosili za
pomoč občini članici SOS, ki je v fazi odločanja o modernizaciji delovanja občinskega sveta,
ki temelji predvsem na nabavi prenosnih računalnikov ali tabličnih računalnikov.
Občine smo zaprosili za izkušnje ter prakso na tem področju z naslednjimi vprašanji:
Ali posredujete gradiva za delo občinskega sveta v klasični papirnati obliki, ali ste prešli na
elektronsko posredovanje gradiv?
Ali objavite gradiva pred sejo obč. sveta na spletu? (dodatno vprašanje v opomniku)
Ali elektronsko komunicirate s člani občinskih svetov?
Ali ste občinskim svetnikom nabavili prenosne računalnike, morda tablične?
V 211 občinah je 3376 svetnic in svetnikov občinskih ali mestnih svetov. Vsem občinam smo
poslali vprašalnik, prejeli smo odgovore 96 občin. V teh občinah je skupaj 1709 svetnic in
svetnikov, kar predstavlja 50,6 % vseh svetnic in svetnikov v Sloveniji. V sekretariatu smo
pripravili povzetke odgovorov, ki jih bodo prejele vse občine, ki so na vprašalnik odgovorile.
(sk)

VZPOSTAVITEV EVIDENCE PROGRAMSKIH REŠITEV
21. februarja smo vse občine obvestili, da želimo na Skupnosti občin Slovenije vzpostaviti
evidenco oz. pregled nad različnimi programskimi rešitvami, ki jih pri svojem delu
uporabljate v občinskih upravah na različnih področjih. Cilj takšne evidence, ki do sedaj ne
obstaja, nam ponuja možnosti za pomoč občinam pri optimizaciji stroškov nabave in
vzdrževanja, primerjave zadovoljstva z uporabo in odzivnostjo ponudnikov, ki so lahko v
primeru iskanja novih ponudnikov s strani kakšne občine, koristno vodilo. Morda se odprejo

Od 24.2.2012 do 2.3.2012

4
TN št. 9

možnosti za skupno javno naročilo licenc ali razvoja nove aplikacije. Da bi občinam delo pri
pripravi podatkov kar najbolj olajšali, smo v sodelovanju s Komisijo za e-poslovanje pri SOS
pripravili anketni vprašalnik. Do sedaj smo prejeli izpolnjen vprašalnik le iz 17 občin, zato
smo rok podaljšali do 9. marca (prihodnji petek) in z opomnikom občine še enkrat zaprosili,
da nam izpolnjen vprašalnik pošljejo v kakršni koli obliki (word – po e-pošti, skenirano po epošti, ali izpolnjenega »na roko« po navadni pošti na Sekretariat SOS, Partizanska 1, 2000
Maribor ali e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. V kolikor se vam pri izpolnjevanju porodijo
kakršna koli vprašanja ali dvomi, nas brez zadržkov kontaktirajte. Kontaktna oseba je Saša
Kek, tel. 02 234 15 00, e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. (sk)

PREDSEDNIK SOS O POVEZOVANJU IZOBRAŽEVANJA IN LOKALNIH
SKUPNOSTI
V sredo 29.2.2012 se je predsednik SOS, Leo Kremžar, mudil na sestanku s predstavniki
gospodarstva, občin, izobraževanja in JAPTI, kjer so se pogovarjali o aktivnostih za
povezovanje lokalnih skupnosti z akademskimi sferami, kakšno pomoč lahko ponudijo
podporna okolja ter primerih dobrih praks, kot pokazateljih učinkovitosti sodelovanja. (bh)

POSLOVNA PARTNERSTVA SOS

Projekt

»Otroško igrišče v vsako slovensko vas«

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

PREDLOG UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO
Tukaj lahko najdete predlog Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode

in

javno

kanalizacijo.

Vabimo

vas,

da

nam

pripombe

pošljete

na

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 10.03.2012.

POJASNILA MINISTRSTEV
IMENOVANJE DIREKTORJEV OU V NAZIV
Na tem mestu lahko najdete uradno pojasnilo MJU glede tega, ali se direktor občinske
uprave z odločbo imenuje v naziv ali ne.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
06.03. / TRAJNOSTNA MOBILNOST
V okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« vabimo na dogodek Trajnostna
mobilnost, predstavitve in posvet, ki bo potekal 6. marca 2012, Mestna hiša, Mestni trg 1,
Ljubljana. Predstavitev s posvetom je namenjena predstavnikom občin (odgovornim za
promet, prostor, okolje in zdravje), resornih ministrstev in agencij (promet, prostor, zdravje,
okolje), podjetjem (predvsem javnim in tistim, ki delujejo na področjih prevozov in
informacijskih tehnologij), regionalnim razvojnim in energetskim agencijam, raziskovalcem
in konzultantom s področja prometnega in prostorskega planiranja, strokovnjakom in
nevladnim organizacijam. Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« poteka v okviru
partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado
Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Več v vabilu. Udeležba na dogodku je
brezplačna. Prosimo za predhodno prijavo, sprejemamo jih do zapolnitve oz. do 2. 3. 2012 na
prijavnici.
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07.03. / NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN
Vabimo vas na delovni posvet NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN,
Pomen notranje revizije. Posvet bo v sredo, 7.3.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Knjižnice v Domžalah, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Vabilo in prijavnica
Pomen in smiselnost izvajanja notranjih revizij pri poslovanju občin je velik, saj na ta način
lahko lokalne skupnosti s pomočjo in ob sodelovanju z izkušenim notranjim revizorjem ter z
določitvijo predmeta revidiranja občutno zmanjšajo tveganje, da bi organi nadzora, še
posebej pa Računsko sodišče pri njihovem poslovanju odkrilo pomembne napake.
Odgovorna vodstva občin se dovolj zgodaj odločijo za sodelovanje in angažiranje kvalitetne
notranje revizije, saj s tem dobijo kvalitetno strokovno pomoč, s pomočjo katere zagotovijo,
da pri njihovem širokem in razvejanem poslovanju ne bo prihajalo do negospodarnega ali
nezakonitega poslovanja. Predavala bo mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in
sodna izvedenka, direktorica Inštituta za javno finančno pravo iz Ljubljane.

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. Vabilo in prijavnica

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
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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
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

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
06.03. / KONFERENCA »UREDBA O ZELENIH JAVNIH NAROČILIH,
PRILOŽNOST IN IZZIV ZA LESARJE IN GRADBINCE«
Les je nesporno slovenski naravni strateški obnovljivi surovinski vir. Imamo veliko
zmogljivost na področju znanja in kadrov v predelavi lesa ter mednarodno uveljavljene
blagovne znamke na celotnem področju gozdarstva in lesarstva. Večja uporaba lesa
nedvomno prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb in občutno pripomore h
kakovosti življenja. Vlada je sprejela 13.12.2011 Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS št. 102/2011), ki določa okoljske zahteve za 11 predmetov javnega naročanja, med
katerimi so tudi stavbe. S sprejemom Uredbe o ZeJN s predpisanim najmanj 30-odstotnim
deležem lesa v javnih zgradbah je vlada dala jasno sporočilo o vsestransko koristni in tudi
nujni večji rabi lesa. Da bi se bolje seznanili s konceptom ZeJN in s tem izboljšali njegovo
izvajanje ter vas seznanili s pripravljenostjo lesne industrije na potrebe ZeJN vas GZSZdruženje lesne in pohištvene industrije in UL BF Oddelek za lesarstvo, Sekcija Slovenski
proizvajalci lesenih montažnih stavb, Lesarski grozd, DIT Lesarstva Ljubljana, Zveza lesarjev
Slovenije vabimo na: konferenco »Uredba o zelenih javnih naročilih, priložnost in izziv za
lesarje in gradbince«, ki bo v torek, 6. marec 2012 ob 10.00 uri, v dvorani Urška na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18. Vabilo s programom in elektronska
prijava (do 1. marca) sta objavljena tukaj.
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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.

NOVICE DRUGIH
12. VESTNIK KPK
V dvanajsti številki KPK Vestnika se je Komisija za preprečevanje korupcije v osrednji temi
posvetila vprašanju dojemanja korupcije. Rezultati najnovejšega Eurobarometra so
zaskrbljujoči in nosijo jasno sporočilo – ukrepi so nujni – tako posameznih držav kot tudi na
ravni celotne EU. Izmerjeno stanje odraža (ne)zaupanje državljanov, ki je povezano tudi z
vprašanjem dojemanja in prevzemanja odgovornosti nosilcev javnih funkcij.
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4. REDNA SEJA VLADE, 29.02.2012
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA 2012
Vlada RS je sprejela Izhodišča za pripravo predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 2012.
Osnovni razlog za pripravo rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 so nerealno
načrtovani odhodki in preoptimistično ocenjeni prihodki v sprejetem proračunu za leto 2012.
Sprejeti proračun namreč temelji na na povedi UMAR iz septembra 2010. Največji vpliv na
primankljaj imajo obveznosti trajnega značaja, predvsem izdatki za financiranje z zakoni in
drugimi predpisi določenih obveznosti. Iz navedenega razloga je v Izhodiščih določeno, da
morajo vsa ministrstva preučiti veljavne predpise in predlagati spremembo zakonov tako,
da se bodo le-ti posredovali v sprejem državnemu zboru hkrati s predlogom rebalansa
proračuna države v največji možni meri. Na ta način se bodo izdatki blagajn javnega
financiranja trajno znižali, takšna ureditev pa je tudi v skaldu z zahtevami Evropske
komisije, ki zavzema stališče, da z interventnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti dolgoročne
vzdržnosti javnih financ.
Ministrstvo za finance je v razpravo glede varčevanja države vključilo tudi širšo javnost in bo
v ta namen na e-naslov Mf.varcujmo-pametno(at)mf-rs.si, prejemalo pobude vseh, ki čutijo
odgovornost do skupnega denarja, vidijo inovativne možnosti za prihranke ali pa morda
zaznavajo negospodarno trošenje na nivoju države oziroma lastne javne ustanove. Več
informacij je na voljo na spletni strani Ministrstva za finance. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI RAZPISI
Na tem mestu lahko najdete nekaj aktualnih razpisov kot je razpis za ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeželja, obnova in razvoj vasi, povečanje gospodarske vrednosti
gozdov ali izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva in čezmejno
sodelovanje Slo-Hr IPA. Napovedan pa je tudi razpis za sofinanciranje projektov razvoja estoritev 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.

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

projektom
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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
KOMISIJA PREDLAGA HITREJŠI DOSTOP BOLNIKOV DO ZDRAVIL
Evropska komisija je predlagala poenostavitev in skrajšanje nacionalnih postopkov odločanja
o cenah zdravil in njihovi vključitvi v sisteme povračil, da bi zagotovila njihov hitrejši vstop
na trg. V prihodnje bodo morale biti odločitve o inovativnih zdravilih praviloma sprejete v
120 dneh, odločitve o generičnih zdravilih pa le v 30 namesto v 180 dneh, kot je veljalo doslej.
Komisija predlaga tudi stroge izvršilne ukrepe pri neupoštevanju rokov, saj se jih države
članice pogosto ne držijo. Z novo direktivo, ki je pomemben poenostavitveni ukrep, bo
razveljavljena in nadomeščena direktiva iz leta 1989, ki ni več ustrezala vedno zapletenejšim
postopkom določanja cen in povračil v državah članicah. Ta sprememba direktive je
povezana s poročilom Komisije o farmacevtskem sektorju iz leta 2009 (Preiskava
farmacevtskega sektorja), ki je razkrilo zamudne in obremenilne postopke odločanja o cenah
in povračilih. Študije kažejo, da zamude pri odločanju znašajo do 700 dni za inovativna
zdravila in do 250 dni za generike. Več informacij o javnem posvetovanju Komisije pri
pripravi predstavljenega predloga tukaj. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NEPOVABLJENIH GOSTIH?
Poznamo veliko primerov, ko so bile živali in rastline vpeljane v okolje, ki ni njihovo
naravno, in se zdaj širijo tako hitro, da začenjajo ogrožati biotsko raznovrstnost. Nekatere
„tujerodne“ vrste, na primer paradižnik in krompir, so bile v preteklosti vpeljane brez težav.
Številne druge, med njimi kanadska gos, volovska žaba, japonski dresnik in alge iz rodu
Caulerpa, pa se zdaj širijo v našem okolju in ogrožajo domače živalstvo in rastlinstvo ter
povzročajo znatno škodo ekosistemom in biotski raznovrstnosti. Takšni primeri „invazivnih
tujerodnih vrst“ lahko tudi ogrožajo javno zdravje, škodujejo pridelkom in živini ter
pomembno vplivajo na gospodarstvo. Evropska komisija preučuje načine za spopadanje s
tem problemom, vključno s sprejetjem novega, namenskega zakonodajnega instrumenta, in v
okviru spletnega posvetovanja zbira mnenja o najučinkovitejših načinih reševanja tega
vprašanja. Doslej je bilo v evropskem okolju odkritih več kot 11 000 tujerodnih vrst, od
katerih jih je 10 do 15 odstotkov postalo invazivnih. Obstoječi ukrepi za preprečevanje
njihovega vstopa na naše ozemlje in širjenja so razdrobljeni in ne zadostujejo za bistveno
zmanjšanje tveganj. Spletno posvetovanje je namenjeno pridobivanju mnenj o tem, kako ta
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pristop prilagoditi dejanskemu stanju na terenu, in pokriva vprašanja, kot so morebitne
trgovinske omejitve, sistemi označevanja, nadzorni mehanizmi, ukrepi za izkoreninjenje in
obnova poškodovanih ekosistemov. V okviru tega posvetovanja vabimo zainteresirane
strani, vključno s posamezniki, predstavniki industrije in potrošnikov, skupnostjo nevladnih
organizacij in nacionalnimi organi, naj podajo svoje mnenje do 12. aprila 2012. V raziskavi
lahko sodelujete na: http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm. (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)

PARTNERSTVA ZA INOVACIJE
Evropska komisija je predlagala odločno ukrepanje za odgovor na tri ključne izzive naše
družbe na naslednjih področjih, ki so bistvena za rast in delovna mesta: dobava surovin,
trajnostno kmetijstvo ter dejavno in zdravo staranje. Vsa tri področja zahtevajo bolj usklajena
prizadevanja za inovacije v celotnem javnem in zasebnem sektorju, da bi izboljšali kakovost
življenja in položaj Evrope kot svetovne voditeljice. Komisija je zato vzpostavila dve novi
evropski partnerstvi za inovacije, in sicer za surovine ter za trajnost in produktivnost
kmetijstva, in potrdila štiriletni akcijski načrt evropskega partnerstva za inovacije za dejavno
in zdravo staranje (pilotni projekt, ki se izvaja od februarja 2011 dalje). Evropska partnerstva
za inovacije uporabljajo nov pristop, s katerim se obravnava celotna veriga od raziskovanja
prek razvoja do inovacij, za pospešitev sprejemanja inovacij pa povezujejo javne in zasebne
zainteresirane strani preko meja in sektorjev. Vsa partnerstva naj bi do leta 2020 dosegla
visoko zastavljen cilj, njihove prve rezultate pa lahko pričakujemo v enem do treh letih.
Evropsko partnerstvo za inovacije je nov koncept, ki je bil uveden v okviru vodilne pobude
Unija inovacij v strategiji Evropa 2020. Cilj partnerstva je odpraviti šibke točke, ozka grla in
ovire v evropskem sistemu raziskav in inovacij, ki preprečujejo ali upočasnjujejo razvoj
dobrih zamisli in njihov vstop na trg. Navedeno vključuje pomanjkanje investicij, zastarelo
zakonodajo, pomanjkanje standardov in razdrobljenost trgov. Evropska partnerstva za
inovacije določijo, kaj je treba storiti za odpravo ozkih grl (od nadaljnjega razvoja tehnologij
do pravilnega oblikovanja tržnih okvirov in vzpodbujanja povpraševanja), ter spodbudijo
ukrepanje v celotnem javnem in zasebnem sektorju. Njihova naloga ni, da nadomestijo
programe financiranja ali zakonodajne postopke, ampak da zagotavljajo skupno platformo
za sodelovanje. (Vir: Obvestila za javnost EU, jv)

EVROPSKA FILMA UMETNIK IN ŽELEZNA LADY OSVOJILA SEDEM
OSKARJEV
Film Železna lady, britansko-francoska koprodukcija, je prejel 1,5 milijona evrov
distribucijske podpore za spodbudo kinematrografom za predvajanje filma zunaj države, v
kateri je bil narejen. Umetnik (Francija/Belgija) je z istim namenom prejel 17.000 evrov. Za
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oskarje je bilo nominiranih še sedem filmov, ki jih je podprla EU: Kotlar, Krojač, Vojak,
Vohun, Albert Nobbs, Mačje življenje, Chico in Rita Bullhead, Jane Eyre, Pina. Znesek
finančne pomoči, ki ga distributerji prejmejo iz programa MEDIA, je odvisen od različnih
meril, med drugim od števila predhodno prodanih vstopnic za tuje filme. Finančna pomoč se
ponovno vloži za kritje prihodnjih distribucijskih stroškov in izravnavanje tveganj. Iz
programa MEDIA lahko filmi prejmejo tudi predprodukcijsko razvojno finančno pomoč.
MEDIA (francoska kratica za „Mesure pour le Développement de l’Industrie Audiovisuelle“)
je program EU za obdobje 2007–2013, ki podpira evropsko filmsko industrijo in
avdiovizualni sektor. V obdobju 2014–2020 je Evropska komisija za program Ustvarjalna
Evropa predlagala proračunska sredstva v višini 1,8 milijarde evrov. Od tega bo več kot 900
milijonov evrov dodeljenih programu MEDIA. (Vir: Obvestila za javnost EU, jv).
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