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Delovni sestanek z MOP glede projekta 3d javne razgrnitve
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Seja Komisije za varstvo okolja

KAZALO
spremembe uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagališčih
vrste ukrepov za sanacijo okoljske škode

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Vlada ne upošteva svojih zakonov
3. seja DS za kmetijstvo
SOS o spremembi zakona o davčnem
postopku
S seminarja o odpadkih
Predstavitveni seminar – e‐uprava

NOVIČKE DRUGIH
1. seja Sveta Vlade RS za mladino
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
Odprt razpis Slovenija ‐ Italija

MEDRESORSKA OBRAVNAVA
Izredni prevozi
Zakon o infrastrukturi za prostorske
informacije

MEDNARODNE NOVIČKE
Odprta prijava na dogodek Open Days
MLADI Z GLASBO PROTI REVŠČINI
100 EUR brezposelnim za ustanavlajnje malih
podjetij
spodbujanje učne mobilnosti za mlade
še strožja protikadilska zakonodaja?

NAPOVEDNIK DOGODKOV
11.7.‐ 13.7. Sestanek koordinatorjev mreže
NALAS
15.07. / seja komisije za varstvo okolja
15.07. / Podnebne spremembe in poletni čas
24.07. / EDZ VABI na informativno delavnico
35. SEJA VLADE RS, 09.07.2009
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
VLADA NE UPOŠTEVA SVOJIH ZAKONOV
Na včerajšnji seji Vlade RS je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagališčih, brez predhodnega sodelovanja reprezentativnih
asociacij lokalnih skupnosti, kot to določa 2. odstavek 94. člena Zakona o lokalni samoupravi.
Omenjena uredba v celoti zadeva pristojnost oziroma delovanje občin (saj je odlaganje
odpadkov izvirna pristojnost občin) in financiranje občin (uredba uvaja finančna jamstva)
zato je v danem primeru ravnanje Vlade oziroma pristojnega ministrstva v nasprotju z
Zakonom o lokalni samoupravi. Skupnost občin Slovenije ostro protestira proti takšnemu
odnosu Vlade do lokalne samouprave in nespoštovanju zakonskih določil! (SK)
3. SEJA DS ZA KMETIJSTVO
V Ljubljani se je v sredo, 8. julija sestala delovna skupina za kmetijstvo pri SOS. Bogdan
Pungartnik iz MKGP je predstavil spremembe podzakonskih aktov, ki bodo urejali
dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu. To so Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji; Pravilnik o registraciji in Pravilnik o vsebini vloge. Med
spremembami je omenil, da se bodo po novem tudi zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev lahko odločali za dopolnilno dejavnost; spremeni se
definicija velikosti kmetije, z novim pravilnikom bo vezana na GERK; površina gozda se bo
določila na podlagi zemljiško knjižnih listin; dodali so obveznost izdajanja računov in
definirali so lastno pridelavo, ki jo mora nosilec dopolnilen dejavnosti letno prijaviti upravni
enoti. Delovna skupina za kmetijstvo pri SOS ni imela posebnih pripomb k predstavljenim
podzakonskim aktom, predlagali so dopolnitev delovnega gradiva Uredbe v 2. odstavku 5.
člena in sicer, da se kot enega od možnih kriterijev za opravljanje gostinskega dela turizma
na kmetiji, poleg površine doda tudi reja živali. Glede problematike sofinanciranja LAS s
strani občin, so se prisotni predstavniki MF, Slavko Tekavčič in Špela Perme ter predstavnika
MKGP, Bogdan Pungartnik in Breda Kovačič dogovorili za sestanek v juliju, na katerem
bodo poiskali rešitve za težave, na katere opozarjajo občine. Kot možno rešitev so
predstavniki MF omenili spremembe Zakona o izvrševanju proračuna RS in predlagali
MKGP, da pripravijo osnutek sprememb. O rešitvah bodo obvestili sekretariat SOS, ki bo
informacijo posredoval občinam. V primeru morebitnih vprašanj ali potreb bo delovna
skupina za kmetijstvo pri SOS na voljo obema ministrstvoma. (SK)
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SOS O SPREMEMBI ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance prejela dopis, v katerem jo le to
poziva k mnenju na predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku.
Skupnost občin Slovenije je MF posredovala odgovor v katerem navaja, da razume in
podpira težnjo Ministrstva za finance po zniževanju stroškov. Vsekakor pa je potrebno
upoštevati učinke, ki bi jih predlagana sprememba Zakona o davčnem postopku imela
neposredno na proračune lokalnih skupnosti. Upoštevati je potrebno, da temeljijo številni
prihodki občinskih proračunov na obremenitvi velikega števila zavezancev z relativno
nizkimi zneski, kar pomeni da so ti viri občinskih proračunov zelo občutljivi na izločanje
zavezancev za nizke zneske. Kot je bilo omenjeno, dolgoročno in širše gledano z vidika
občanov pa tak predlog podpira, saj to predstavlja korak naprej. Zato je SOS predlagal, da se
glede na dejstvo, da gre predvsem v sedanjih kriznih časih za občutljivo področje, s
predmetno spremembo zakona ne hiti in da se ob primernem času (mogoče po koncu letnih
dopustov) organizira na to temo sestanek s predstavniki lokalnih skupnosti, saj v končni fazi
gre v danem primeru za direktno poseganje v že tako oslabljene proračune lokalnih
skupnosti. (SP)
S SEMINARJA O ODPADKIH
MOP je v sredo, 8. julija organiziral seminar, na katerega so povabili predstavnike slovenskih
občin in javnih gospodarskih služb za ravnanje z odpadki. Na seminarju so udeležence
seznanili z novostmi pri obratovanju obstoječih odlagališč ter z upravnimi postopki, ki se
nanašajo na izvajanje Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Minister za okolje in
prostor Karl Erjavec je strnil cilje regijskega ravnanja s komunalnimi odpadki. Poudaril je, da
bi morala biti naša temeljna skrb pri ravnanju z odpadki namenjena zniževanju količine
odloženih odpadkov. Komunalni odpadki v Sloveniji predstavljajo več kot 84 % vseh
odpadkov, ločeno pa nam jih uspe zaenkrat zbrati le dobrih 11 odstotkov. Eden od največjih
razlogov za to je dejstvo, da veliko občin še vedno nima zgrajenih ustreznih zbirnih centrov,
zbiralnic in sortirnic, kar pa je predpogoj za uspešno izvajanje operativnega programa in
doseganje okoljskih ciljev. Sicer pa je v zvezi z odlaganjem odpadkov že dolgo znano, da
lahko po 16. juliju 2009 obratujejo samo odlagališča, ki imajo IPPC dovoljenja. Novosti po
tem datumu pa bodo: uvedba finančnih jamstev za upravljavce odlagališč nevarnih in
nenevarnih odpadkov, 4‐letno podaljšanje cilja iz 5. člena Direktive o odlaganju odpadkov na
odlagališčih; možnost obratovanja odlagališč po 16. 7. 2009 tudi za tista, ki niso opredeljena
kot regijska, in s tem tudi dokončna umestitev vseh občin v regijski koncept ravnanja s
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komunalnimi odpadki. Kot končno ugotovitev so na spletni strani MOP zapisali, da bo
potrebno sprejeto zakonodajo začeti izvajati, , saj glede na določbe Direktive o odlaganju
odpadkov ni več možnosti podaljševanja rokov! (vir in več: izjava za javnost MOP; SK)
PREDSTAVITVENI SEMINAR – E‐UPRAVA
Ministrstvo za javno upravo je organiziralo predstavitveni seminar o vključevanju občin na
portal e‐uprave. Predstavitveni seminar, ki je potekal od torka do četrtka v treh enakih
ponovitvah je bil namenjen predstavnikom lokalne samouprave in vsem drugim javnim
ustanovam, ki se bodo vključile v elektronsko poslovanje uprave oz. v e‐upravo, ne glede na
to ali imajo le‐te svoje pisarniško poslovanje informacijsko podprto ali ne. Na predstavitvi je
bil med drugim poudarek na pilotnem projektu, s katerim so v e‐upravo uspešno vključene
prve občine. E‐uprava (elektronska javna uprava) je oblika izvajanja poslovnih procesov v
organih javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko komunikacijske
tehnologije in je usmerjena h končnim uporabnikom. Cilj e‐uprave je državljanom in
podjetjem v vseh življenjskih situacijah zagotoviti prijazne, enostavne, dostopne in varne e‐
upravne storitve in informacije, ki bodo preko interneta na voljo kadarkoli in kjerkoli. Občine
so na seminarju prejele zeleno luč za vključevanje svojih stroritev na portal in po
informacijah iz MJU, že prihajajo prve prijave za vključitev občin v e‐upravo Vse, ki se
seminarja niste uspeli udeležiti lahko gradiva najdete tukaj. (SK)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
IZREDNI PREVOZI
Ministrstvo za promet je izhajajoč iz dejstva, da so izredni prevozi izrednega pomena tako za
domače kot evropsko gospodarstvo, pristopilo k spremembam in dopolnitvam pravnih
aktov s področja izrednih cestnih prevozov. Namen sprememb in dopolnitev tako
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o
tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, kakor tudi Uredbe o povračilu za
izredne cestne prevoze je odprava administrativnih, logističnih in drugih ovir na področju
izrednih prevozov ter uskladitev področja z evropskimi smernicami o najboljši praksi za
izredne cestne prevoze. Varstvo cestne infrastrukture, kot javni interes, predstavlja glavni cilj
predlaganih sprememb in dopolnitev obeh pravnih aktov. V prilogi vam v obravnavo
posredujemo osnutek »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in
načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne
prevoze v Republiki Sloveniji« in »Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu
za izredne cestne prevoze«. Naprošamo vas, da gradivo proučite ter vaše pripombe in
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predloge posredujete na elektronski naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do
petka 17.07.2009. Predlog pravilnika.; Predlog uredbe.
ZAKON O INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
S strani MOP smo prejeli predlog Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije, ki ga je
pripravila delovna skupina Ministrstva za okolje. Spodaj se nahaja tudi predlog tabele za
izdelavo seznama zbirk (5. člen predlaganega zakona) in prosimo, da v času obravnave
pomagate izoblikovati navedeni seznam zbirk. V prilogi se nahaja tudi Direktiva – INSPIRE.
Prosimo, da nam najkasneje do 17.07.2009 pošljete pripombe oziroma predloge na
elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si,.
Predlog zakona.

Seznam zbirk.

Direktiva.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
11.7.‐ 13.7. SESTANEK KOORDINATORJEV MREŽE NALAS
V času od 11. julija do 13. julija so bodo v Dubrovniku sestali koordinatorji mreže NALAS
(Mreža asociacij lokalnih skupnosti v jugo‐vzhodni Evropi). Na sestanku bodo prisotni
potrdili ustanovitev delovne skupine za turizem. Ustanovitev delovne skupine za turizem je
predlagala Skupnost občin Slovenije, saj je mnenja, da se v državah članicah na tem področju
lahko veliko naredi. Pri ideji so Skupnost občin Slovenije takoj podprle še Združenje lokalnih
skupnosti regije Marmara in Združenje makedonskih občin.
15.07. / SEJA KOMISIJE ZA VARSTVO OKOLJA
V sredo, 15. julija se bo v Ljubljani sestala komisija za varstvo okolja. Tokrat so bili pobudniki
za sestanek predstavniki MOP, ki so prejeli pisne pripombe SOS k Operativnem programu
varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 in izrazili željo, da bi se o vsebini
uskladili na sestanku. Zato so ob članicah in članih komisije na sejo komisije za varstvo
okolja vabljeni tudi vsi predstavniki občin, ki so posredovali predloge in pripombe k
omenjenem dokumentu. (SK)
15.07. / PODNEBNE SPREMEMBE IN POLETNI ČAS
Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije vabi na 3. nacionalno konferenco
ʺVreme, podnebje in zdravje v novih klimatskih razmerahʺ z delovnim naslovom ʺPoletno
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vreme in počutje ljudi v času podnebnih spremembʺ. Namen konference je spoznati in
predstaviti tiste dejavnike, ki prizadenejo zdravje in okolje poleti ter vzpodbuditi njihovo
obvladovanje. Zato vabljeni vsi, ki želijo spoznati probleme in sodelovati pri reševanju le‐teh.
Vsak dan smo priča izrednim, neobičajnim vremenskim in drugim pojavom. Le skupaj lahko
nekaj spremenimo in naredimo, če začnemo pri sebi, v lokalni skupnosti. Konferenca bo 15.
julija 2009 od 9.00 do 13.00 v Prostovoljnem gasilskem društvu Žalec (Heroja Staneta 1,
Žalec). Več informacij najdete tukaj! (AJ)
24.07. / EDZ VABI NA INFORMATIVNO DELAVNICO
Informacijska pisarna programa Evropa za državljane (EZD), ki je 1. junija v okviru MOVIT
NA MLADINA pričela delovati, načrtuje 24. julija 2009 informativno delavnico za
potencialne prijavitelje projektov za ukrepa 1.1 Srečanja državljanov na podlagi pobratenja
mest in 1.2 Mreže pobratenih mest. Začetek delavnice bo ob 10.00 uri v prostorih MOVIT
NA MLADINA, Dunajska 22, Ljubljana. Na delavnici bo na kratko predstavljen program
EZD s poudarkom na ukrepih 1.1 in 1.2, kjer bodo natančno pojasnjeni pogoji za prijavo
projektov (rok za oddajo le‐teh je 1. september 2009) ter pravila za njihovo izvajanje. Vse, ki
bi se želeli udeležiti delavnice, udeležbo sporočite na naslov info@ezd.si ali na telefonsko
številko 01/ 430 47 47. V primeru, da bo interes majhen, bo na voljo individualno svetovanje.
Več informacij najdete na spletni strani www.ezd.si . (AJ)
35. SEJA VLADE RS, 09.07.2009
SPREMEMBE UREDBE O ODLAGANJU ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagališčih, ki uvaja:


finančna jamstva za upravljavce odlagališč nevarnih in nenevarnih odpadkov; v
skladu z zahtevami Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih morajo vsi
upravljavci predložiti finančno jamstvo s katerim zagotavljajo ustrezno zaprtje
odlagališča in izvajanje potrebnih ukrepov po zaprtju odlagališča (za komunalne
odpadke najmanj 30 let). Ministrstvo unovči finančno jamstvo, če na podlagi letnega
poročila upravljavca odlagališča o izvajanju zapiranja odlagališča oziroma o izvajanju
ukrepov po zaprtju odlagališča ugotovi, da se ukrepi niso izvajali v skladu z
zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja ali v primeru stečaja upravljavca. Vse
našteto posledično pomeni, da bo odlaganje odpadkov postalo precej dražje in bodo
izvajalci javnih služb prisiljeni uvesti vse ukrepe, da bo odloženih odpadkov čim
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manj‐ torej izboljšati ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in preusmeritev le‐teh v
postopke predelave, prednostno v recikliranje;
4‐letno podaljšanje cilja iz 5. člena Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih;
zaradi zamika pri izgradnji infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov je
Republika Slovenija izkoristila možnost odloga uresničitve zadnjega cilja, ki ga
omogoča 5. člen Direktive Sveta o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Ta določa, da
države članice, ki so leta 1995 ali zadnje leto pred letom 1995, za katero so na voljo
standardizirani podatki Eurostat, na odlagališča odložile več kakor 80 % svojih
zbranih komunalnih odpadkov, lahko odložijo uresničitev ciljev za največ štiri leta.
Slovenija uveljavlja možnost podaljšanja pri izpolnitvi zadnjega cilja‐ zmanjšanja
količin biološko razgradljivih sestavin v odloženih komunalnih odpadkih na 35 %
glede na izhodiščno leto 1995;
možnost obratovanja odlagališč po 16. 7. 2009 tudi za tista, ki niso opredeljena kot
regijska in s tem tudi dokončna umestitev vseh občin v regijski koncept ravnanja s
komunalnimi odpadki; novelirana uredba daje pod določenimi pogoji možnost
pridobitve okoljevarstvenih dovoljenj tudi upravljavcem odlagališč, ki niso v uredbi
opredeljena kot regijska in sicer do operativnosti regijskih centrov. Pogoji za
pridobitev dovoljenja:
o upravljavec ima izdano okoljevarstveno dovoljenje z veljavnostjo do 15. 7.
2009;
o upravljavec obstoječega odlagališča ima za celotno obdobje nameravanega
odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje obdelanih odpadkov,
o zagotovljena je obdelava mešanih komunalnih odpadkov na način, da količina
biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih ne presega
predpisane vrednosti,
o se za obstoječe odlagališča izvaja monitoring onesnaževanja podzemne vode;
za odlagališča na kraškem terenu pa tudi monitoring površinske vode, v
katero se izliva podzemna voda iz vplivnega območja obstoječega odlagališča,
o na posameznem območju še ne obratuje regijski center za ravnanje s
komunalnimi odpadki,
o je priloženo finančno jamstvo, in
o če upravljavec odlagališča za občine, za katere izvaja obvezno javno službo
odlaganja ostankov po predelavi ali odstranjevanju, predloži podpisane
pogodbe o uvrstitvi v enega od regijskih centrov. (Vir: Vlada RS)

VRSTE UKREPOV ZA SANACIJO OKOLJSKE ŠKODE
Vlada RS je izdala Uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode.
Zakon o varstvu okolja (ZVO) ureja tudi odgovornost za preprečevanje oziroma sanacijo
okoljske škode. Tako je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva Evropskega
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parlamenta in Sveta 2004/35/ES z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, razen Prilog I in II, za katere je zakon predvidel
izdajo izvršilnih predpisov. Priloga I je prenesena v slovenski pravni red s Pravilnikom o
podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode (Uradni list RS, št. 46/09, z dne
19.6.2009), ki določa podrobnejša merila za ugotavljanje škodljivosti vpliva na zavarovane
živalske in rastlinske habitate.
S sprejeto Uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode bodo v slovenski pravni red
prenesene zahteve Priloge II, ki vsebuje skupni okvir za izbiro najustreznejših ukrepov za
sanacijo okoljske škode. S sprejemom obeh navedenih predpisov bo Republika Slovenija
izpolnila obveznosti iz Direktive 2004/35/ES. Sodišče Evropskih skupnosti je v sodbi št. C‐
402/08 z dne 12. marec 2009 razsodilo, da Republika Slovenija s tem, da v predpisanem roku
ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2004/35/ES, ni
izpolnila obveznosti iz te direktive. (Vir: Vlada RS)

NOVIČKE DRUGIH
1. SEJA SVETA VLADE RS ZA MLADINO
Svet Vlade RS za mladino, ustanovljen 24. junija 2009 na seji Vlade RS, se je dne 7. julija 2009
sestal na svoji prvi seji. Za predsednika Sveta Vlade RS je bil imenovan minister za šolstvo in
šport dr. Igor Lukšič, za obdobje štirih let. Svet šteje 20 članov, vanj pa so bili imenovani
predstavniki Vlade RS in predstavniki mladinskih organizacij ter združenj. Strokovno
tehnična opravila pa bo zanj opravljal Urad RS za mladino. Svet Vlade RS za mladino naj bi
spremljal, ugotavljal in ocenjeval položaj mladih v družbi, njihovo delo ter mladinsko
politiko. Prav tako bi predlagal ukrepe in spremljal upoštevanje interesov mladine v drugih
politikah na državni ravni, dajal mnenja k ukrepom Vlade RS, ki se nanašajo na področje
mladine, vzpodbujal sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih
na državni ter lokalni ravni in opravljal še mnoge druge dotične naloge. Ustanovitev in
delovanje Sveta je pomemben poudarek možnosti uveljavljanja glasu in interesov mladih v
javnih politikah. (vir: MŠŠ, AJ)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

ODPRT RAZPIS SLOVENIJA ‐ ITALIJA
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 (v sklopu OP Slovenija‐
Italija)
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, t.j. ʺPovečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območjaʺ.
Prednostne naloge :
1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija;
2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba;
3: Socialna integracija.
Upravičenci:
1: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove,
nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije,
inštitucije, ki upravljajo zavarovana območja, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske
zbornice, strokovna združenja in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo
prednostne naloge;
2: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove,
znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, industrijske cone, gospodarske
zbornice, strokovna združenja, ustanove za strokovno usposabljanje in druge upravičence, ki
delujejo v skladu z naravo prednostne naloge;
3: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove,
nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije,
podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove za strokovno usposabljanje in
druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge.
Upravičeni stroški: neposredno povezani s projektnimi aktivnostmi
Rok za oddajo: 15.10.2009 do 12:00 ure. Več info TUKAJ.
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MEDNARODNE NOVIČKE
ODPRTA PRIJAVA NA DOGODEK OPEN DAYS
Odbor regij je omogočil elektronsko prijavo na dogodek Open Days 2009 Evropski teden
regij im mest, ki bo v času od 5. do 8. oktobra v Bruslju. Prijava in udeležba na seminarju je
brezplačna. Odbor regij bo v času Odprtih vrat organiziral 124 različnih seminarjev, ki so
razdeljeni v štiri glavne teme. V prvem tematskem sklopu z naslovom Obnavljanje rasti:
inovativnost v evropskih regijah in mestih bo organizirano 54 seminarjev, v drugem sklopu z
naslovom Regije in podnebne spremembe: Evropska pot k trajnostnem in regionalnem
razvoju bo organiziranih 19 seminarjev, v tretjem sklopu bo organiziranih 29 seminarjev v
tematskem sklopu z naslovom Teritorialno sodelovanje: čezmejno sodelovanje, medtem ko
bo v četrtem sklopu organiziranih 22 seminarjev, ki bodo organizirani pod tematskim
sklopom Doseganje rezultatov v prihodnosti, ocenjevanje kohezijske politike in obeti za
prihodnost. Elektronsko prijavo in več o seminarjih si lahko preberete tukaj. (MM)

MLADI Z GLASBO PROTI REVŠČINI
Generalni direktorat Evropske komisije, EuropeAid, pristojen za izvajanje
programov in projektov zunanje pomoči po svetu, organizira evropsko glasbeno
tekmovanje za mlade, namenjeno boju proti revščini. Mladi evropski državljani, stari
med 15 in 30 let, imajo tako možnost, da skozi glasbo izrazijo svoje poglede na boj
proti revščini. Glasovanje za najboljšo skladbo bo potekalo preko spleta, zmagovalec
pa bo dobil profesionalni posnetek svoje pesmi in priložnost, da le‐to zaigra na
evropskih razvojnih dnevih, ki bodo od 22. do 24. oktobra v Stockholmu. Na teh se
bo združilo več kot 4000 članov razvojne skupnosti in okoli 1500 organizacij, ki se
ukvarjajo z razvojem in pomočjo državam po svetu. Evropski razvojni dnevi si z
gradnjo globalnega zavezništva proti revščini prizadevajo za bolj učinkovito
dodeljevanje razvojne pomoči in hitrejše doseganje Milenjskih razvojnih ciljev. Rok
za oddajo prispevka je 31. avgust 2009. Povezave: Spletna stran boja proti revščini
(anl.); Spletna stran tekmovanja v angleščini Spletna stran tekmovanja (angl.);
Evropski razvojni dnevi Evropski razvojni dnevi (angl.). (vir: MŠŠ, AJ)
100 EUR BREZPOSELNIM ZA USTANAVLAJNJE MALIH PODJETIJ
Evropska komisija je v začetku julija predlagala vzpostavitev novega mikrofinančnega
instrumenta za zagotavljanje mikrokreditov malim podjetjem in ljudem, ki so ostali brez
zaposlitve in bi želeli ustanoviti svoja mala podjetja. Mikrokrediti so v EU posojila pod 25
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000 EUR. Prilagojena so mikropodjetjem, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb (91% vseh
evropskih podjetij), brezposelnim ali neaktivnim osebam, ki bi se želele samozaposliti,
vendar nimajo dostopa do tradicionalnih bančnih storitev. Začetni proračun instrumenta bo
po pričakovanjih znašal 100 milijonov EUR, v okviru skupne pobude z mednarodnimi
finančnimi institucijami, kot je skupina Evropska investicijska banka (EIB), pa bo
zagotovljenih za okoli 500 milijonov EUR kreditov. To bi lahko pomenilo okrog 45 000
posojil v obdobju do osmih let. Več informacij lahko najdete tukaj. (BA)
SPODBUJANJE UČNE MOBILNOSTI ZA MLADE
Evropska komisija je 8. julija objavila zeleno knjigo« Spodbujanje učne mobilnosti za mlade«,
s katero želi spodbuditi razpravo o tem, kako na čim boljši način ustvariti čim več možnosti
za mlade, da lahko razvijajo znanje in spretnosti z učenjem v tujini. S to zeleno knjigo
Komisija začenja javno posvetovanje, ki bo odprto do 15. decembra 2009. Zelena knjiga
postavlja številna vprašanja in išče povratne informacije glede vprašanj kot npr.: kako lahko
prepričamo več mladih, da gredo v tujino po novo znanje, spretnosti in izkušnje?, katere
ovire pri mobilnosti moramo premagati?, kako lahko vse zainteresirane strani – Komisija,
države članice, regije, zavodi za izobraževanje in usposabljanje , nevladne organizacije –
združijo moči v novem partnerstvu za učno mobilnost? Komisija bo nato analizirala
povratne informacije in pripravila predlog za nadaljnje ukrepanje v praksi. Komisija vabi vse
zainteresirane strani, da dajo svoje pripombe k vprašanjem, ki jih obravnava zelena knjiga in
pošljejo svoje prispevke po e‐ pošti na naslov eac‐green‐paper‐mobility@ec.europa.eu. Od 15.
julija bo spletni vprašalnik z izbirnimi odgovori dostopen na tej povezavi. Zeleno knjigo
»Spodbujanje učne mobilnosti za mlade« najdete tukaj. (BA)
ŠE STROŽJA PROTIKADILSKA ZAKONODAJA?
Komisija poziva vse države članice, naj do leta 2012 prepovejo kajenje v javnih prostorih. Vse
države članice EU so že sprejele takšne in drugačne predpise za zaščito ljudi pred pasivnim
kajenjem in njegovimi škodljivimi učinki za zdravje. Vendar se predpisi med držami
članicami zelo razlikujejo. Zato je Evropska komisija pozvala države članice k enotni
zakonodaji, v kateri bi bilo kajenje v javnih prostorih prepovedano tudi v posebnih zaprtih
prostorih. Združeno kraljestvo in Irska imata najstrožje predpise, in sicer popolno prepoved
kajenja na delovnih mestih in v zaprtih javnih prostorih, tudi v restavracijah in barih.
Podobno ureditev naj bi leta 2010 uvedla Bolgarija. Zakonodaja Grčije, Italije, Malte, Švedske,
Latvije, Finske, Slovenije, Francije in Nizozemske dopušča kajenje v posebnih zaprtih
prostorih. Evropska komisija zato predlaga sprejetje enotne zakonodaje v vseh 27 državah
članicah za strožjo ureditev kajenja v javnih prostorih in na delovnem mestu. Izpostavljenost
tobačnemu dimu iz okolja ali pasivno kajenje je nevarno za zdravje in povzroča bolezni srca
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in raka na pljučih. Po ocenah naj bi v EU leta 2002 zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu
doma in na delovnem mestu umrlo 19 000 nekadilcev. Kajenje je glavni preprečljivi vzrok
smrti v EU, saj zaradi njega umre približno 650 000 ljudi na leto. Tobačne izdelke uporablja
tretjina Evropejcev (približno 170 milijonov ljudi). V okviru nove kampanje proti kajenju EU
poziva evropske državljane, naj posnamejo svoje pričevanje o tem, kako so se odvadili
kajenja. Zamisel ima velik odziv – več sto posameznikov je že objavilo svoje videoposnetke
na spletišču kampanje. (vir:EK, MM)
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