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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NOVA POGAJANJA O POVPREČNINI ZA LETO 2010
Predstavnice in Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v petek na ministrstvu za
finance sestali z ministrom, dr. Francetom Križaničem in njegovimi sodelavkami in sodelavci
in obravnavali predlog višine povprečnine za leti 2010 in 2011. Predstavnice in Predstavniki
SOS so na sestanku predstavili številne argumente, s katerimi so dokazovali, da je
predlagana višina povprečnine (542,99 EUR) neustrezna, saj ne zagotavlja pokritje tekočih
stroškov občin pri izvajanju nalog, ki jih morajo občine izvajati na osnovi novih zakonskih in
podzakonskih predpisov. Predvsem so opozorili na izjemna povečanja na področju
predšolske vzgoje, kjer se je pokazalo, da so bile vse projekcije, še celo najbolj optimistične
neustrezne. Število novorojenih otrok se je izjemno povišalo, to dejstvo pa pri predšolske
vzgoji bremeni samo občine. Po daljši razpravi je minister predvsem zaradi razlogov vezanih
na predšolsko vzgojo predlagal novo višino povprečnine za leto 2010 ‐ 547,57 EUR. O
predlagani ponudbi se ni rapravljalo, pogajanja pa se bodo v kratkem nadaljevala. (jv)
SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN ZOS
Dne, 14.09.2009 je v Spodnji Slivni pri Vačah potekala 3. Skupna seja Predsedstev Združenja
občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS). Na skupni seji so člani obeh
predsedstev obravnavali problematiko v zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2010 in
2011, ki jo mora vlada upoštevati ob sprejetju proračuna za leti 2010 in 2011.
V zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2010 in 2011 je bilo sklenjeno, da bo okvirna
zahteva obeh združenj 581,20 €, povišana za inflacijo. Člani predsedstev so predstavili svoja
stališča in vladi sporočili, da se s predlagano višino povprečnine ne strinjajo. Soglasno sta
bila sprejeta dva sklepa, prvi, po katerem združenja od vlade pričakujeta, da se bo
predsednik Vlade RS sestal s predsednikoma obeh združenj, kjer bi se pogovorili o
sodelovanju med predstavniki občin in Vlado. Drugi soglasno sprejeti sklep pa je, da se
skliče skupna seja predstavnikov občin z ministrico za lokalno samoupravo, ministrom za
finance in ministrom za razvoj in evropske zadeve v dvorani Državnega zbora. Obenem je
bilo večkrat poudarjeno, da vlada ni izpolnila obljub, danih na pogajanjih o povprečnini za
leto 2009, in sicer prenosa kmetijskih in stavbnih zemljišč na občine, poenostavitve postopka
določanja cen komunalnih storitev (izločitev predhodnega soglasja vlade je sicer bilo, vendar
tudi trenutna ureditev ni primerna) in znižanja cen električne energije za občine na raven
gospodinjstev.
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Člani obeh predsedstev so bili seznanjeni s predlogom sprememb zakona o kmetijskih
zemljiščih in zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS in sklenili, da pripravljen
predlog novele zakona občinam ne ustreza, ter da ga bo potrebno spremeniti.
Kot ključen problem se je med sejo z vseh strani večkrat izpostavil predvsem problem, da
dogovora o povprečnini za leto 2009 ni bil uresničen, s predlagano zakonodajo na področju
kmetijskih zemljišč in sklada kmetijskih zemljišč pa je jasno, da rešitev te točke na način, ki bi
občinam ustrezal s strani Ministrstva za kmetijstvo gospodarstvo in prehrano, ni predviden.
Glede te teme je bil zato predlagan še tretji sklep, in sicer, da se predsednika združenj s
predstavniki ponovno sestaneta z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
ponovno predstavita svoje mnenje glede sprememb zakonodaje, kot predstavnika vseh
slovenskih občin. (SP)
EVIDENCA KAZENSKIH TOČK
Ministrstvo za pravosodje je sklicalo sestanek, ki je bil v četrtek, 17.09.09, ker nova
zakonodaja predvideva, da občinska redarstva na Ministrstvo za pravosodje pošiljajo
poročila o dodeljenih točkah za prometne prekrške. Sestanka so se udeležili tudi
predstavniki SOS. Vzpostavljen je že informacijski kanal za posredovanje informacij za uvoz
(dve kriptirani datoteki). Ta sistem izmenjave že deluje ‐ uporablja ga policija. Zahteva je, da
partner posreduje natančno tehnično dokumentacijo za uporabo storitve skupaj z delujočimi
primeri. Ponudniki storitev za občine prilagodijo svoje rešitve tem zahtevam. Tehnični del
tveganj je s tem odpravljen. Temeljna tveganja te vzpostavitve pa so vsebinske narave. V
času procesiranja redarstvo nima vpogleda v vse podatke, ki jih ministrstvo za pravosodje za
obravnavo potrebuje. Občine so že večkrat podale zahtevo na pristojna ministrstva, da bi
pridobila dopolnilne podatke iz registra MRVL. Neuspešno. Ministrstvo za pravosodje se ne
čuti odgovorno za vodenje te zadeve in poziva SOS ali ZOS, da prevzame iniciativo.Dejstvo
je, da je posredovanje zahtev in zagotovitev podatkov v izključni domeni državnih organov,
zato so prisotni predlagali, da se sklepe zapisnika in vsa pojasnila priloži k sklicu
koordinativnega sestanka v širši sestavi, kjer bo vključena tudi informatika in skrbnik
registra MRVL. Na tem sestanku bodo opredeljeni koraki za vzpostavitev pretoka potrebnih
informacij za redarje, da bodo lahko svoje sisteme polnili z zadostnim obsegom informacij.
(Samo Bertoncelj)
SEMINAR MREŽE NALAS ZA EVROPSKO INTEGRACIJO

V četrtek 17. septembra in v petek 18. septembra se je na Dunaju odvijal seminar za boljšo
evropsko integracijo. Seminar je v okviru mreže NALAS, organizirala avstrijska KDZ
(www.kdz.org.at). Seminarja so se zraven predstavnika Skupnosti občin Slovenije udeležili
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še predstavniki združenj iz Kosova, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Romunije, Bolgarije in
Turčije. Namen seminarja je bil udeležencem, kateri v večini prihajajo iz držav nečlanic,
predstaviti evropske inštitucije ter predstaviti načine lobiranja v EU. Prisotni so se spoznali s
programom Evropa za državljane, programom TAIEX (Technical assistance ad information
exchange), s katerim se lahko financirajo izobraževanja in poslovni obiski, predstavljen je bil
portal www.europa.eu, na katerem so vse informacije o Evropi. Udeleženci so imeli možnost
podrobneje se spoznati z programom energijske učinkovitosti v mestu Dunaj, z izzivi in
težavami s katerimi se srečuje mesto in z načini reševanja in soočanja. (MM)
OBČINE IŠČEJO POBRATENE OBČINE V SLOVENIJI

Na Skupnost občin Slovenije sta v tem tednu prišli dve prošnji za pobratenje z slovenskimi
občinami. Na spodnjih povezavah si lahko pogledate predstavitev
‐
‐
‐

italijanske občine Comune di palmariggi
nizozemske občine Haren (Groningen) ter
Latvijska občina Dagda

Angleška občina Suffolk iz Anglije, katera išče občino z izkušnjami pri izgradnji
širokopasovnih povezav na podeželju. Ta bi temeljila na švedskem modelu, ki se vse bolj
uporablja tudi v Angliji. Gre za izgradnjo infrastrukture, katera je v lasti občine, ta pa se daje
v leasing oziroma v najem ponudnikom širokopasovnih storitev. Zanimajo se predvsem za
povezavo z občino, ki je že izpeljala takšno izgradnjo širokopasovnih povezav ter informacije
o zmogljivostih za učinkovito delovanje po izgradnji. V kolikor ste v občini vzpostavili
takšno povezavo in bi želeli sodelovati z občino Suffolk se lahko obrnete na
miha.mohor@skupnostobcin.si in vas bomo povezali med seboj. Občina Suffolk išče tudi
občino z izkušnjami s programom LEAPs (Learning and Enterprise Access Points) oziroma z
kakšnim drugim projektom, ki se ukvarja z izboljšanjem sposobnosti zaposlenih na delovnih
mestih, spodbujanjem šolanja mladih do višjega nivoja ter spodbuditi podjetja, da
izobražujejo svoje zaposlene. V kolikor ima vaša občina izkušnje na tem področju in bi želeli
svoje izkušnje deliti z navedeno občino se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
(MM)
TEDEN MOBILNOSTI ZA OKOLJU PRIJAZNO MESTNO OKOLJE

Številna evropska mesta bodo za en dan motornim vozilom zaprla svoje najprometnejše ulice
in pozvala prebivalce k drugačnim načinom potovanja na delo in v šolo. Za številne meščane
je dan brez avtomobila najboljši del tedna mobilnosti, uveljavljene pobude EU za okolju
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prijaznejši promet. Avtomobili in tovorna vozila so krivi za večino hrupa, onesnaženja in
prometnih zamaškov v urbanih okoljih. So tudi glavni vir izpustov CO2, enega glavnih
razlogov za podnebne spremembe. Med 16. in 22. septembrom bodo različnih dogodki
evropske meščane spodbujali k zmanjšanju uporabe avtomobila in povečanju uporabe
drugih načinov prevoza. Mnoga mesta bodo to priložnost izkoristila za uvedbo novih ali
boljših storitev javnega prevoza, območij za pešce in kolesarskih stez. EU bo najboljšemu
programu podelila posebno nagrado in finančno pomoč.
Namen tedna mobilnosti, ki letos poteka pod geslom „Dobra klima mojega mesta“, je poleg
spodbujanja trajnostnega prevoza tudi ozaveščanje o vlogi lokalnih organov pri boju proti
globalnemu segrevanju. Več kot 70 % Evropejcev živi v urbanih okoljih. Če bi mestnim
oblastem uspelo prepričati prebivalce, naj se odpovejo uporabi avtomobila, bi s tem lahko
močno zmanjšali delež izpustov toplogrednih plinov. (vir: EK,MM)

NAPOVEDNIK DOGODKOV
22.09. / SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

V torek 22. septembra se bosta sestali Delovna skupina za zaščito in reševanje ter Delovna
skupina za pripravo predlogov in usmeritev pri sanaciji vodotokov in plazov pri Skupnosti
občin Slovenije. Na sestanku bosta delovni skupini govorili o aktualni problematiki na
področju zaščite in reševanja ter problematiki vzdrževanja hudourniških vodotokov. (MM)
23.09. / REDNA SEJA PREDSEDSTVA
V Kopru bo v sredo, 23. septembra 2009 potekala redna seja predsedstva Skupnosti občin
Slovenije. Glavne teme seje bodo predvsem problematika zagotavljanja prostorskih kapacitet
v vrtcih, naravne nesreče in prilagajanje ter reševanje njihovih posledic ter številne druge.
23.09. / 1. SEJA DELOVNE SKUPINE ZA TURIZEM
v sredo 23. septembra 2009 ob 10.00 uri se bo v Ljubljani prvič Delovna skupina za turizem
pri Skupnosti občin Slovenije. Delovna skupina se bo seznanila s pobudo SOS za izvedbo
projekta »Turistični managerji mikro destinacij«, ter s vseevropskim projektom socialnega
turizma “Calypso”. Prisotni bodo dobili tudi informacije o investicijskih priložnostih v
grajske objekte v Sloveniji. Po predstavitvah bodo oblikovali smernice za delovanje skupine
in imenovali predsednika ali predsednico delovne skupine. Ob članicah in članih delovne
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skupine se seje lahko udeležijo tudi drugi zainteresirani predstavniki občin članic SOS, ki jih
vsebina zanima, vendar po predhodnem dogovoru s sekretariatom (info@skupnostobcin.si
ali 02 234 15 00).(SK)
23.09. / KOMISIJA DSRS ZA LOKALNO
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta se bo v sredo, 23.
septembra ob 15. uri sestala na svoji 28. seji. Obravnavali bodo problematiko umeščanja
srednjega dela 3. razvojne osi v prostor. K udeležbi so vabljeni tudi predstavniki SOS. Interes
za udeležbo sporočite prosimo v sekretariat SOS (info@skupnostobcin.si ali 02 234 15 00)
23.09. / VKLJUČEVANJE V E‐UPRAVO
Predstavnice in predstavniki občin so vabljeni na brezplačno praktično delavnico v okviru
katere bo predstavljen proces prijave v sistem e‐uprava in na praktičnem primeru prikazali
izdelavo ter objavo storitve in vloge. Delavnica bo potekala v sklopu 18. posvetovanja
DOK_SIS 2009 (Sistemi za upravljanje z dokumenti http://www.media‐doc.si), ki bo v Hotelu
Larix, v Kranjski Gori od 23. – 25.9.2009. Prvi dan posvetovanja, se pravi 23.9.2009 od 14:30
do 16:00 bo organizirana delavnica z naslovom »Praktična izdelava dokumenta življenjskega
dogodka za sistem e‐vloge«. Delavnica sodi v sklop usposabljanja lokalne samouprave in
organov javne uprave za vključitev v e‐upravo. Na delavnici bo udeležencem predstavljen
praktičen prikaz izdelave enega od dokumentov življenjskega dogodka, s praktičnimi
nasveti, kako se vključiti v sistem e‐vlog. Organizatorja delavnice sta Ministrstvo za javno
upravo in podjetje ZASLON TELECOM d.o.o. Na delavnico se lahko prijavite TUKAJ, na
telefon 01 563 43 30 ali po elektronski pošti na naslov prijava@zaslon‐telecom.si. Udeležba je
brezplačna. Prijave na delavnico sprejemamo do 21. septembra 2009. Da bi lahko zagotovili
ustrezen prostor glede na število udeležencev, je prijava obvezna.
24.,25.09. / SEMINAR OBČINA IN MLADI
Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI v sodelovanjem s Skupnostjo občin
Slovenije pripravlja seminar »OBČINA IN MLADI: EU podpora za razvoj področja
mladine na občinski ravni.« Seminar bo potekal 24. in 25. septembra v Hotelu Metropol,
Portorož. Namenjen je predvsem zaposlenim v občinskih upravah, ki so odgovorni za
področje mladine in si želijo poglobiti strokovno poznavanje svojega delovnega področja.
Seminara se bo udeležilo 25 udeležencev iz 18 občin. (SK)
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24.,25.09. / RAZVOJNI IZZIVI SLOVENIJE
SVLR vabi na Slovenske regionalne dneve 2009 z naslovom: RAZVOJNI IZZIVI SLOVENIJE
in osrednjo temo VMESNO VREDNOTENJE STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE. Slovenski
regionalni dnevi bodo v četrtek, 24. 9. in petek, 25. 9. 2009 v Hotelu Šport na Otočcu. Na
prireditev
se
lahko
prijavite
na
spletni
strani
http://odmev.zrc‐
sazu.si/rrs/prijava_simpozij.asp. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 21. 9. 2009. Prijava velja
ob plačilu kotizacije. Študentje (omejeno število) in aktivni udeleženci (referenti,
moderatorji) imajo vstop prost. Več informacij o simpoziju lahko dobite na spletni strani
simpozija http://odmev.zrc‐sazu.si/rrs/ ali prek elektronske pošte rrs@zrc‐sazu.si.
28.09. / O PREDLOGU ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
Skupnost občin Slovenije je na ministrstvo za finance naslovila zahtevo po sestanku, na
katerem bi obravnavali predlog sprememb in dopolnitev zakona o javnem naročanju. Na
osnovi naše zahteve bo sestanek s predstavnicami in predstavniki ministrstva za finance v
ponedeljek, 28.9.2009 ob 12. uri.
29.09. / DELOVNI POSVET ‐ CENE STORITEV GJS VARSTVA OKOLJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, vljudno vabi
na delovni posvet: »CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB VARSTVA OKOLJA PO NOVEM«, ki bo v TOREK, dne 29.09.2009, s pričetkom ob
10.00 uri,v Austria Trendhotelu Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana. Gre za izredno
pomembne spremembe v sistemu določanja cen komunalnih storitev, zato so na posvet v
prvi vrsti vljudno vabljeni župani ter občinski uslužbenci, ki se vsakodnevno srečujejo s
predmetno problematiko. Prav tako so vabljeni uslužbenci javnih podjetij oziroma drugih
podjetij, ki opravljajo komunalne storitve. Vljudno vabljeni!
Vabilo.

Prijavnica

09.10. / POSVET »USTVARJALNO OKOLJE‐ KAKOVOST ŽIVLJENJA«
Skupnost občin Slovenije in Občina Dravograd vas v sodelovanju s STINIUS‐om, Stičiščem
inovativnosti in ustvarjalnosti na Koroškem, ki ga predstavlja regijska koordinacija
Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti, vabimo na posvet, ki bo v hotelu Korošica v
Otiškem vrhu, Dravograd, v petek, 9. oktobra 2009 ob 10.00 uri. Posvet je del osrednjega
dogodka “Dnevi ustvarjalnosti in inovativnosti na Koroškem”, s katerim bomo proslavili
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ustvarjalnost in zaokrožili prizadevanja tega leta, da bi se inovativnost in ustvarjalnost kar
najbolje vključili na različna področja našega življenja in dela. Srečanje, ki sovpada tudi v čas
Evropskega tedna regij in mest, je namenjeno nosilcem razvoja v lokalnih in regijskih
skupnostih v Sloveniji, da bi izmenjali različne oblike pristopov k izgradnji kakovostnih
življenjskih okolij. Vabimo vas k tovrstnemu aktivnemu sodelovanju občin, ki daje možnosti
za nadaljnjo izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks z vidika razvoja in prepoznavnosti
območij. Vabilo; prijavnica; zemljevid 1; zemljevid 2.
14.,15.10 / KONFERENCA O TERITORIALNEM SODELOVANJU V JV EVROPI
Letna konferenca programa Jugovzhodna Evropa bo v času od 14. do 15. oktobra v Sarajevu
(Bosna in Hercegovina). Konferenca pod nazivom ʺSpodbujanje razvoja s pomočjo
transnacionalnega sodelovanja v Jugovzhodni Evropiʺ ima naslednje cilje:
‐ Ponuditi pregled programa JV Evropa.
‐ Predstaviti in okrepiti vlogo programa JV Evropa v regiji.
‐ Razširiti informacije o finančni podpori, ki je na voljo v okviru drugega razpisa programa
JV Evropa in promovirati relevantne vsebine.
‐ Zagotoviti platformo za mreženje, izmenjavo dobrih praks in oblikovanje partnerstev med
glavnimi uporabniki programa na območju JV Evrope.
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. (Več informacij.)
MJU VABI K PRIJAVI NA SEMINARJE
Ministrstvo za javno upravo vabi k prijavi na seminarje:
Uvajanje in upravljanje sprememb ‐ 25.9.2009
Učinkovito vodenje sodelavcev ‐ 29.9.2009
Vodenje in razvoj timov ‐ 2.10.2009
Podrobnejše podatke o seminarjih najdete na tej povezavi. Prijave sprejemamo na priloženi
prijavnici do 3 dni pred posamično izvedbo. Študijsko gradivo, urnik in točne podatke o
kraju izvedbe (v Ljubljani) bomo prijavljenim poslali nekaj dni pred vsakim seminarjem..
44. SEJA VLADE RS, 17.09.2009
MNENJE
K
PREDLOGU
FUNKCIONARJEV

ZAKONA

O

JAVNOSTI

PREMOŽENJA

Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu zakona o javnosti premoženja funkcionarjev.
Skupina poslancev s prvo podpisanim poslancem Jožetom Tankom je Državnemu zboru
predložila Predlog Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev. Vlada RS, ki je predlog
zakona dobila v mnenje, ga je preučila in nanj podala odklonilno mnenje ker:
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se s predlaganim besedilom posredno ukinja Komisija za preprečevanje korupcije, kar
je v nasprotju z obstoječo zakonodajo in mednarodnimi akti, ki jih je sprejel Državni
zbor in so veljavni v Republiki Sloveniji;
 se v predlogu Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev nalagajo naloge nadzora
pristojni komisiji Državnega zbora in računskemu sodišču RS, kar pa je z vidika
načela delitve oblasti protiustavno kot je ugotovilo ustavno sodišče v svoji odločbi
številka U‐I‐57/06‐28;
 Vlada RS pri opredelitvi vsebinskega zajema ter personalni veljavnosti predloga
Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev ocenjuje, da je predlagana vsebina v
neskladju z Ustavo RS in sicer z vidika načela sorazmernosti posega v pravico
ustavnega varstva osebnih podatkov funkcionarjev, kar je že ugotovilo ustavno
sodišče v zgoraj citirani odločbi pri ustavni ocenitvi določb ZNOJF‐1;
 predlog Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev zgolj partikularno ureja
področje, ki ga je vlada in zakonodajalce dolžna urediti v skladu s citirano odločbo
ustavnega sodišča in mednarodnimi akti.
Predlagano vsebino Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev bo Vlada RS sistemsko in
celoviteje, in z upoštevanjem odločb ustavnega sodišča, uredila v Zakonu o integriteti, ki bo
uredil sestavo, delovanje in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije, zaščito
prijaviteljev, preprečevanje nasprotja interesov in nadzor nad sprejemanjem daril, nadzor
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, načrte integritete, nadzor nad uresničevanjem
predpisov o financiranju političnih strank, lobiranje, vodenje in uporabo evidenc ter
prekrške in globe. Predlagani Zakon o javnosti premoženja funkcionarjev predstavlja
spreminjanje enega poglavja bodočega Zakona o integriteti v nov samostojen zakon, kar je v
nasprotju s politiko te vlade, da je potrebno vsebinsko zaokrožena področja življenja in
ravnanja oblikovati čimbolj jasno in pregledno, sistemsko na enem mestu, s čimer se
zmanjšuje zasičenost z zakoni, ki vsebinsko povezano tematiko nepregledno brez
utemeljenih razlogov razpršijo in na ta način zmanjšujejo pravno varnost. (Vir: Vlada RS)
SPREMEMBA UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.
S predmetno spremembo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se ukinja Direktorat za plače v
javnem sektorju in ustanavlja Direktorat za javni sektor, Ministrstva za javno upravo pa bo
od dosedanjih štiri po novem imelo tri direktorate:
 Direktorat za organizacijo in kadre,
 Direktorat za e‐upravo in upravne procese in
 Direktorat za investicije in nepremičnine.
(Vir: Vlada RS)
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VLADA UKREPA Z AKTIVNO POLITIKO ZAPOSLOVANJA
Posledice globalne ekonomske in finančne krize se kažejo v izrazito povečani brezposelnosti,
saj se je število brezposelnih v zadnjem letu povečalo za približno 30.000. Z drugim
rebalansom proračuna za leto 2009 so bila zato zagotovljena dodatna sredstva za izvajanje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se bodo financirali iz sredstev državnega proračuna RS
in sredstev Evropskega socialnega sklada. V letu 2009 bo tako za izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja namenjenih za 33.691.248,00 EUR več kakor v sedaj veljavnem Načrtu
izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Povečana sredstva bodo omogočila 17.000 neposrednih prehodov brezposelnih oseb iz
programov aktivne politike v trajnejše zaposlitve, skupaj pa 44.000 vključitev v različne
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, poleg tega pa bo v ukrepe usposabljanja vključenih več
kakor 15.000 zaposlenih. Povečan obseg sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja bo torej omogočil znaten odliv iz brezposelnosti v trajne ali začasne zaposlitve,
kar je eden poglavitnih ciljev Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
NOVIČKE DRUGIH
POSVET V OBČINI SEŽANA
Iz Občine Sežana smo prejeli vabilo, ki je namenjeno VSEM DRUŠTVOM v občini Sežana (in
širše) in drugim organizacijam ter tudi drugi zainteresirani javnosti na POSVET s
predavanjem: MOTIVACIJA ZA VKLJUČEVANJE MLADIH V ORGANIZIRANE OBLIKE.
Posvet bo v ponedeljek, dne 28.09.2009 OB 19H V VELIKI SEJNI SOBI Občine Sežana.
Vljudno vabljeni, da se posveta udeležite in s svojim prispevkom v razpravi pomagate
sooblikovati skupno strategijo za spodbujanje aktivnega vključevanja mladih in da skupaj
poiščemo nove možnosti povezovanja in sodelovanja za doseganje boljših učinkov pri
projektih in programih.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

KULTURNI PROJEKTI
Podpora kulturnim projektom v okviru EACEA – ukrep Multi annual cooperation projects
Predmet razpisa: sofinanciranje daljših (3‐5 let) oz. krajših projektov (do 24 mesecev) s
področja kulture.
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Upravičenci: organizacije in podjetja s področja kulture, ki se ne ukvarjajo z avdiovizualnim
področjem, v kolikor svoje kulturne dejavnosti izvajajo v neprofitne namene.
Upravičeni stroški:
‐ stroški osebja,
‐ potni stroški in dnevnice in/ali nadomestila za osebje, vključeno v delovanje in
izvajanje akcije;
‐ stroški najema ali nakupa trajne opreme (nove ali rabljene);
‐ stroški potrošnega materiala in zalog;
‐ stroški pridobitve potrdila o končnih finančnih poročilih in stroški revizijskega
poročila letnih računovodskih izkazov, če je primerno;
‐ stroški, ki izhajajo iz pogodb, ki jih dodeli upravičenec ali soorganizatorji za namene
izvajanja akcije (oddajanje del podizvajalcem in dodelitev pogodb za javna naročila
ali pogodb o storitvah);
‐ stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev, ki jih nalaga izvajanje akcije (razširjanje
informacij, posebno ocenjevanje akcije, revizije, prevodi, razmnoževanje itd.), po
potrebi vključno s stroški vseh finančnih storitev (zlasti stroški finančnih garancij).
‐ administrativni stroški (do 7 % pavšal).
Višina sofinanciranja: upravičenec mora zagotoviti tudi druge vire, saj sofinanciranje ni
100%.
Rok za objavo: 1. 10. 2009 do 12:00 (CET). Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
GLOBALIZACIJA EVROPSKIH KINEMATOGRAFOV
Evropska komisija je sporočila, da bo za leto 2009 namenila 5 milijonov EUR sredstev za
krepitev kulturnih in trgovinskih odnosov med evropsko filmsko industrijo in filmskimi
ustvarjalci iz tretjih držav. Sredstva EU bodo evropskim filmskim ustvarjalcem, animatorjem
in drugim strokovnjakom v avdiovizualnem sektorju omogočila, da se bodo naučili novih
veščin ter spodbudili industrijo s sodelovanjem s strokovnjaki zunaj Evrope in obratno. 40
projektov bo prejelo podporo EU. Ti vključujejo skupno usposabljanje, vzajemno promocijo,
distribucijo in predvajanje filmov ter druge ukrepe za spodbujanje gledalcev v Evropi in
drugod k odkrivanju tujih filmov. Financiranje se izvaja v okviru pobude MEDIA
International, ki od leta 2008 financira mednarodno filmsko sodelovanje. V primerjavi z
letom 2008 so se letos sredstva in število izbranih projektov več kot podvojili (lani je EU
financirala 18 projektov z 2 milijonoma EUR. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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KOMISIJA SPREJELA SMERNICE ZA ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA
Evropska komisija je sprejela smernice za uporabo pravil o državni pomoči iz Pogodbe ES v
zvezi z javnim financiranjem širokopasovnih omrežij. Smernice dajejo vsem zainteresiranim
stranem jasen in predvidljiv okvir, državam članicam pa bodo pomagale pospešiti in razširiti
postavljanje širokopasovnih omrežij. Vsebujejo tudi posebne določbe v zvezi s postavljanjem
dostopovnih omrežij naslednje generacije, ki dopuščajo državno podporo za spodbujanje
naložb v ta strateški sektor brez neupravičenega izkrivljanja konkurence. Smernice
upoštevajo pripombe, prejete med javnim posvetovanjem (več na IP/09/813). (Vir: obvestila
za javnost EU,jv)
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2009: „DOBRA KLIMA MOJEGA MESTA“
Od 16. do 22. septembra 2009 bodo stotine evropskih mest in krajev sodelovale na osmem
evropskem tednu mobilnosti in vabile svoje prebivalke in prebivalce, da se udeležijo
velikega izbora dejavnosti za pospeševanje trajnostne mobilnosti. Tema kampanje v letu 2009
– Dobra klima mojega mesta – poudarja pomembnost prizadevanja za boj proti podnebnim
spremembam in izboljšanje kakovosti življenja na lokalni ravni s promocijo alternativnih
načinov mobilnosti, ki nadomestijo avtomobil, kot so kolesarjenje, hoja in javni prevoz, ter
sheme, kot sta sistem solastništva in souporaba avtomobila. V akciji bodo sodelovale tudi
številne slovenske občine in mesta. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
POBUDA ZA INOVATIVNA ZDRAVILA
Pobuda za inovativna zdravila (IMI), tj. javno‐zasebno partnerstvo med Evropsko komisijo
in Evropsko zvezo združenj farmacevtske industrije, ki jo predstavlja zveza EFPIA, je
razglasila svoj prvi večji uspeh sodelovanja. IMI je objavila teme raziskav svojega drugega
razpisa za zbiranje predlogov. Z njimi namerava pospešiti odkrivanje in razvoj novih zdravil
za zdravljenje raka, vnetij in nalezljivih bolezni. Finančna sredstva, ki so voljo za drugi
razpis, bodo znašala 156,3 milijonov EUR, od tega bo 76,8 milijonov EUR zagotovila
Evropska komisija, 79,5 milijonov EUR naj bi v naravi zagotovile družbe članice zveze
EFPIA. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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NAPOVED ZA EU: IZHOD IZ RECESIJE, VENDAR NEGOTOVOST ŠE
VELIKA
Gospodarsko stanje se je od drugega četrtletja znatno izboljšalo, zato so predvidevanja glede
rasti v drugi polovici leta boljša. Vendar bo, kot je bilo napovedano spomladi, BDP
predvidoma kljub temu letos upadel za 4 %, tako v EU kot v območju evra, ker je bila
gospodarska dejavnost konec leta 2008 in začetek leta 2009 slabša od prvotnih pričakovanj.
Negotovost pa je še vedno velika. Kratkoročno bo morda okrevanje presenetilo, vendar zdaj
še ni mogoče vedeti, ali bo trajno. Napovedi Komisije glede inflacije v letu 2009 se prav tako
niso spremenile: 0,9 % za EU in 0,4 % za območje evra, saj učinek osnove drastičnega
zvišanja cen energije in hrane, ki je nižal cene, slabi, zaznati pa ni nobenega drugega večjega
inflacijskega pritiska. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
NOVA PODOBA PORTALA EUROPA

Europa je uradno spletišče Evropske unije, kjer se ponavadi najprej iščejo informacije o
Evropski uniji. Portal poleg informacij o evropskih institucijah in zakonodaji ponuja tudi
praktične nasvete, na primer pri selitvi v drugo državo EU ali kako do finančnih sredstev
EU. Na spletišču so tudi informacije o ukrepih EU in njihovih koristih. Z več kot 6 milijoni
strani je portal Europa med največjimi portali na svetu. Zato je včasih težko najti določeno
informacijo. Vstopne strani portala so zdaj uporabniku prijaznejše, postavitev strani je
enostavnejša, spletišče ima 6 glavnih tem, ki upoštevajo potrebe uporabnikov. Vse strani
portala zdaj vsebujejo navigacijski meni za lažje in preglednejše premikanje po spletišču. S
klikom logotipa portala se lahko hitro vrnete na domačo stran s katerega koli mesta na
portalu. Na voljo bo pomoč v živo v angleščini, francoščini in nemščini. Vsebino portala smo
želeli uporabnikom predstaviti na preglednejši način, zato smo zakonodajo in zahtevnejše
strokovne vsebine ločili od splošnejšega gradiva, da bi obiskovalci lažje našli, kar iščejo. Še
naprej si bomo prizadevali za izboljšanje spletišča, zato bomo veseli povratnih informacij
glede morebitnih težav pri uporabi novih strani ali novosti, ki vam niso všeč. Z vašim
sodelovanjem bomo lahko pripravili takšne strani, kot si jih želite ali jih potrebujete. Med
prehodom na novo postavitev boste mogoče naleteli na kakšno neprijetnost, vendar upamo,
da bo čim manjša. (vir: EK,MM)
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