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PODPISAN DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA 2009

V petek je predsednik Skupnosti občin Slovenije, Franc Kangler z Vlado RS, ki jo je zastopal
minister za finance, dr. Franc Križanič, v imenu skupnosti sopodpisal dogovor o višini
povprečnine, ki bo za leto 2009 znašala 538,45 EUR Po usklajevanjih, ki so potekala kar dober
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mesec sta obe asociaciji in vlada uskladili možnosti in pričakovanja za leto 2009. Gre za prvi
tovrstni sporazum in prva tovrstna pogajanja, ki so pokazala možnosti za večje in pozitivno
sodelovanje obeh nivojev. Občine so sicer pričakovale več, predvsem v kontekstu številnih
nalog, ki so jih nanje prenesli novi zakonski in podzakonski predpisi v preteklem letu,
vendar

so bile pripravljene upoštevati

izjemne finančne težave, s katerimi se zaradi

svetovne krize sooča tudi Slovenija. Podpisan dogovor vključuje tudi nekaj dodatnih
pričakovanj, kot so uskladitev cen električne energije za občine z ravnjo tistih za
gospodinjstva, prenos kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč na občine, kar sta
pričakovanji na katerih skupnost opozarja že nekaj let ter možnost avtonomnega oblikovanja
cen komunalnih občinskih storitev. (jv)


POMEMBEN POZIV OBČINAM‐SODELOVANJE V AKCIJI VARNOSTI
NIVOJSKIH PREHODOV

Ministrstvo za promet je na sekretariat Skupnosti občin Slovenije posredovalo obvestilo o
akciji: »Stop! Prednost ima življenje.«, ki je namenjena povečanju varnosti na nivojskih
prehodih ceste preko železniške proge. Namen akcije je med drugim tudi vplivanje na
vedenje voznikov in drugih udeležencev in udeleženk cestnega prometa ter posredno
zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic na nivojskih prehodih ceste preko
železniške proge. Ministrstvo v kontekstu te akcije poziva občine, da opravijo inšpekcijski
nadzor nad vzdrževanjem predpisane prometne ureditve in pripadajoče signalizacije v
območju nivojskih prehodov lokalnih cest preko železniške proge. Prav tako prosijo, da se
opozori latnike zemljišč ob prehodih, o pomenu urejenosti okolice prehodov za varnost
železniškega prometa (čiščenje rastja ob progovnem pasu in ob prehodih). (jv)


SODELOVANJE NA DNEVIH ODPRTIH VRAT

Odbor regij in Evropska komisija letos v Bruslju skupaj organizirata dneve Open Days ‐
Evropski teden regij in mest‐ in sicer od 5 .do 8. oktobra. Open Days ali ʺDnevi odprtih vratʺ
presegajo časovni okvir prvega tedna v oktobru in bodo tako z vrsto spremljajočih dogodkov
na lokalni ravni po vsej Evropi potekali ves mesec oktober.
Slovenija namerava oddati prijavo za organizacijo seminarja „Teritorialno sodelovanje na
področju razvoja kulturne dediščine – kreativnost na podeželju“. Na dogodek se je
prijavila Skupnost občin Slovenije, in vas vabimo k sodelovanju. Kolikor bi v vaši občini
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želeli pripraviti dogodek v oktobru, katerega bi želeli promovirati tudi v Bruslju, vas
pozivam, da posredujete izpolnjen obrazec na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)

template_local_even
ts2009.doc



MINISTER LUKŠIČ O RAZŠIRITVI SVETOV ŠOL

Na srečanju Republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in
glasbenega šolstva Slovenije je minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič predstavil
možnost, da naj bi v svete šol dodatno vključili dva predstavnika oz. predstavnici
učiteljskega zbora. Po spremenjenem ZOFVI naj bi svete sestavljali po 5 predstavnic in
predstavnikov učiteljskega zbora 3 lokalnih občin in 3 staršev. Novela zakona naj bi bila
pripravljena za obravnavo v roku dveh mesecev. Predlog vzbuja pomembne dileme in
vprašanja, saj zmanjšuje možnosti in pravice ustanoviteljev in financerjev, tj. občin. Skupnost
občin Slovenije bo natančno spremljala spremembe zakona in nove rešitve in bo
nasprotovala rešitvam, ki bodo krnile pravice teh v organih odločanja. (jv)


DELOVNI POSVET NAPREDOVANJE JU V PLAČNE RAZREDE – PRVO
OCENJEVANJE

V sredo, dne 04.03. 2009 je v Ljubljani potekal delovni posvet na temo napredovanja javnih
uslužbencev v plačne razrede, kjer je predvsem bil poudarek na prvem ocenjevanju, ki ga je
po novem plačnem sistemu potrebno izvesti najkasneje do 15. marca. V prvem delu posveta
je predavateljica Mojca Fon Jager, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, natančneje
predstavila samo Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ter ostalo
zakonodajo, ki se posredno oziroma neposredno nanaša na predmetno problematiko. Nakar
je v nadaljevanju podrobno prikazala kako izpeljati ocenjevanje na praktičnem primeru, s
čimer je udeležencem v veliki meri pripomogla k pravilnem izvrševanju ocenjevanja, ki jih
čaka v tem tednu, v kolikor tega niso opravili že prej. (SP)
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DELOVNI POSVET IZPOLNJEVANJE M4 OBRAZCEV

V četrtek, dne 05.03.2009 je v Domžalah potekal delovno posvet na temo elektronskega
posredovanja M4 obrazcev, ki ga je SOS organiziral v sodelovanju s predstavniki ZPIZ.
Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko
posredovanje podatkov na obrazcih M‐4, kar velja za vse dajalce podatkov. V ta namen je
spremenjen tudi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer
brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05‐popravek in 75/08 –
v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih). Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov
velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje. V prvem delu posveta je bil predstavljen predvsem
vsebinski del oziroma predpisi ter navodila v zvezi z elektronskim posredovanjem obrazcev,
v nadaljevanju pa je bila predmetna problematika predstavljena s praktičnega vidika na
posamičnih primerih. (SP)


REDNA DELOVNA USPEŠNOST V LETU 2009 ZA DIREKTORJE

Ministrstvo za javno upravo je poslalo pojasnilo v zvezi z omejitvijo izplačila redne delovne
uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2009 v povezavi z Dogovorom o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009‐
2010.(SP)
Pojasnilo MJU.


ZBORNIK O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Zbornik o delovanju skupnih občinskih upravah Skupne občinske uprave so konec leta 2008
vključevale kar 158 posameznih občin v 37 Skupnih občinskih upravah. V zadnjem obdobju
se je bistveno povečalo število skupnih občinskih uprav, kar je delno tudi posledica
sofinanciranja države v višini 50 %. Sedaj je po mnenju Mojce Skale, potrebno pozornost
nameniti organiziranosti, da bodo skupne občinske uprave ostale racionalne, torej smotrno
urejene ter učinkovite. Cilj je manjša poraba za enak učinek na nivoju skupne javne porabe. V
okviru skupnih občinskih uprav se izvajajo specializirane strokovne naloge. Dodatno je
potrebno zagotoviti podporne službe, to so strokovno tehnična dela, ki se nanašajo na
predstojništvo, vodenje dokumentarnega gradiva, računovodska, kadrovska ter upravno –
administrativna dela. Sedaj veljavna zakonodaja sofinanciranja teh stroškov ne prizna kot
upravičene, če jih izvaja sedežna občina. Več o tej problematiki je bilo povedano na
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seminarju o delovanju SOU v Sloveniji, ki smo ga v sodelovanju organizirali SVLR, SOS in
ZOS. Na voljo vam je tudi Zbornik. (SK)

IN MEMORIAM
Nenadoma je preminil Miran Zrimec, dolgoletni član komisije za e‐poslovanje pri
Skupnosti občin Slovenije, zaposlen v Centru za informatiko Mestne občine
Ljubljana. Miran Zrimec je bil vedno nosilec naprednih idej s področja
informatizacije občin. S svojim znanjem in izkušnjami je bistveno prispeval k uspehu
prizadevanj za poenoteno informacijsko podporo slovenskim občinam. Prav tako je
nepogrešljiv njegov prispevek k oblikovanju vloge komisije za e‐poslovanje kot
pomembnega subjekta informatizacije občin. S svojo prijazno človeško naravo ter
odprtim posluhom za težave drugih je bil zmeraj pripravljen pomagati, za kar smo
mu hvaležni. V naših vrstah ga bomo zelo pogrešali.
Sekretariat SOS

MEDRESORSKA OBRAVNAVA


DELOVANJE NEPROFITNIH STANOVANJSKIH ORGANIZACIJ

Na podlagi novele 151. Člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08), so na MOP
pripravili predlog Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih
organizacij ter ga poslali v medresorsko obravnavo. Prosimo, da nam pripombe in predloge
pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 10. 03.2009.
Predlog pravilnika.


VPISI V KATASTER STAVB

V prilogi se nahaja predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v
kataster stavb, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS in ga bo izdal minister za okolje in
prostor. Pravilnik o vpisih v kataster stavb je treba spremeniti oziroma dopolniti, saj se je
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pojavila potreba po natančnejši opredelitvi evidentiranja koordinat točk tlorisa in višin stavb,
predlagane spremembe in dopolnitve pa odpravljajo nedorečenost koordinatnega sistema za
določitev točk tlorisa stavbe in za določitev višin stavbe ter vključujejo rešitve, ki so se v
dosedanji praksi izdajanja potrdil pokazale kot koristne. Prosimo, da nam vaše pripombe in
predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 18.03.2009
Predlog pravilnika
DOPISNA SEJA VLADE, 03.03.2009


IZVRŠEVANJE PRORAČUNOV ZA LETI 2008, 2009

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009.
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel skupaj z obema proračunoma. Predlagani Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009 je zajet v Delovnem
programu Vlade, saj glede na volilno leto, spremembe proračuna za leto 2009 in proračun za
leto 2010 jeseni nista bila sprejeta.
Vlada Republike Slovenije je določila predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za
letošnje 2009, zato je posledično potrebno tudi ta zakon prilagoditi spremembam v
proračunu, ki so predvidene z rebalansom. V nasprotnem primeru bi med obema
dokumentoma obstajalo neskladje. Glede na pravno naravo državnega proračuna je
uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2008 neposredni pogoj za uveljavitev rebalansa proračuna.
16. SEJA VLADE RS, 05.03.2009


IZGRADNJA DALJNOVODA LENART – RADENCI

Vlada RS je izdala Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za izgradnjo daljnovoda Lenart–
Radenci. Uredba, s katero vlada sprejme državni lokacijski načrt, daje podlago za pripravo
projektne in tehnične dokumentacije po predpisih o graditvi objektov in predpisih o varstvu
okolja, na osnovi katerih se izda gradbeno dovoljenje in izvede parcelacija zemljišč.
V državnem lokacijskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko
ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) podrobne rešitve glede
funkcionalnega, tehničnega, oblikovalskega, prometnega, komunalnega, varnostnega in
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okoljevarstvenega urejanja prostora. Prikazane so v kartografskem delu na kartah ureditvene
situacije in situacije komunalne infrastrukture v merilu 1:5000 ter vzdolžnega profila v
merilu 1:1000/4000, opisane pa so v besedilu državnega lokacijskega načrta, katerega
sestavni del je tudi seznam parcel na ureditvenem območju tega načrta s podatki o lastništvu
in tehničnimi elementi za zakoličenje, na podlagi katerega bo opravljen prenos meje območja
v naravo. (Vir: Vlada, SP)


DODELJEVANJE REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI

Vlada RS je Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči in jo bo objavila v Uradnem listu RS.
S sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči, se pravni red Republike Slovenije prilagaja pravilom dodeljevanja
regionalnih državnih pomoči, ki jih je avgusta 2008 sprejela Evropska komisija. Večinoma
gre za tehnične prilagoditve in tudi nekatere manjše specifične prilagoditve na posameznih
področjih. (Vir: Vlada, SP)


ZAVRNJEN PREDLOG OBČINE KOPER

Vlada RS je na današnji seji zavrnila pobudo Mestne občine Koper za načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za II. tir železniške
proge na odseku Divača‐ Koper. Občina želi območje Bertoške bonifike, ki je v Državnem
lokacijskem načrtu za II. tir železniške proge na odseku Divača‐Koper opredeljeno kot
območje za deponiranje trajnih viškov materiala, urejati z občinskim podrobnim načrtom za
obrtno industrijsko cono Srmin.
Vlada je v skladu s tretjim odstavkom 36. člena Zakona o prostorskem načrtovanju preverila
možnost izvedbe in uporabe z državnim prostorskim načrtom določenih prostorskih
ureditev z vidika nameravane prostorske ureditve občine. Ugotovila je, da bi lahko bila v
primeru načrtovanja prostorskih ureditev lokalnega pomena onemogočena izvedba
prostorskih ureditev, določenih z državnim načrtom. Za zagotovitev prostora za deponiranje
vseh viškov materiala je navedeno območje nujno potrebno.
V kolikor bo Mestna občina Koper posredovala podatke o drugem območju, na katerem je na
podlagi veljavnih prostorskih dokumentov mogoče trajno deponiranje enakih količin
materiala, kot na območju Bertoške Bonifike, bo vlada lahko ponovno proučila morebitno
pobudo občine. (Vir: Vlada RS, SP)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV


10.03. / 2. SEJA DELOVNE SKUPINE ZA MLADINSKO POLITIKO

Po kratkem ogledu in predstavitvi Celjskega mladinskega centra Celje, o katerem bo
spregovoril Primož Brvar direktor CMLC, bo delovna skupina obravnavala položaj mladih v
Sloveniji. Ključne ugotovitve predstavljene v zborniku bo predstavila njegova urednica in
poslanka v DZ dr. Andreja Črnak Meglič. Članice in člani delovne skupine se bodo seznanili
s prioritetami Urada RS za mladino v letu 2009 ter ključni izzivi pri razvoju mladinske
politike v Sloveniji. Sogovornik bo Peter Debeljak, direktor URMS. Na osnovi predhodnih
predstavitev, bo delovna skupina oblikovala predlog programa dela. (SK)


11.03 / OBČINSKI TRANSFERI IN NJIHOVA VLOGA PRI POSLOVANJU
V OBČINAH

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Računskim sodiščem ter Komisijo za proračun
in javne finance Skupnosti občin Slovenije, vljudno vabi na delovni posvet: »OBČINSKI
TRANSFERI IN NJIHOVA VLOGA PRI POSLOVANJU V OBČINAH«, ki bo v SREDO,
dne 11.03.2009, s pričetkom ob 10.00 uri v Zdravilišču Laško (Srebrna dvorana),
Zdraviliška 4, 3270 Laško.
Na delovnem posvetu vam bosta predavateljici predstavili načine dodeljevanja transferov ter
vas bosta opozorili na najbolj pogoste postopkovne pomanjkljivosti in nepravilnosti
prejemnikov. Med drugim bodo predstavljene najbolj pogoste listine, ki so potrebne za
zagotavljanje transparentnosti dodeljevanja transferov, obvezne sestavine sklenjenih pogodb
in izvajanje nadzora. Predavateljice bosta poskušali odgovoriti tudi, kako država zagotavlja
namenskost porabe transferov in transparentnost njihovega dodeljevanja. Udeleženke in
udeleženci bodo imeli tudi priložnost sodelovati v razpravi s postavljanjem vprašanj ter
bodo tako lahko rešili marsikatero odprto vprašanje, ki se pojavljajo ob dnevni praksi.
Vabilo

Prijavnica
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DRUGE NOVIČKE


8. MAREC, MEDNARODNI DAN ŽENSK

8. marca leta 1857 so ženske, zaposlene v tekstilni industriji v New Yorku, protestirale zaradi
nečloveških delovnih razmer in nizkih mezd. Decembra 1977 je Generalna skupščina
Združenih narodov (ZN) sprejela posebno resolucijo, s katero je razglasila 8. marec za dan
ZN za pravice žensk in mednarodnega miru. V Sloveniji je konec septembra 2008 živelo
2.053.740 prebivalcev, žensk je bilo 50,1 %, moških pa 49,9 %. Čeprav se na leto vedno rodi
več dečkov kot deklic, je žensk v skupnem številu prebivalcev več kot moških, kajti stopnja
umrljivosti je za ženske zaradi genetskih, socioloških, zdravstvenih in drugih razlogov nižja
kot za moške. Konec junija 2008 so bile ženske v Sloveniji stare povprečno 42,8 leta, moški pa
povprečno 39,4 leta. Povprečna starost v letu 2007 umrlih moških je bila v Sloveniji za 9,1 leta
nižja od povprečne starosti v tem letu umrlih žensk; umrli moški so bili stari povprečno 69,1
leta, umrle ženske pa so bile stare povprečno 78,2 leta. Deklice, rojene v letih 2006–2007,
lahko pričakujejo 82 let življenja . (Vir: Statistični urad RS, jv)


SPLETNA STRAN O OMEJITVAH VOŽENJ V NARAVI

Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku februarja odprlo spletno stran o omejitvah
voženj v naravi www.mop.gov.si/voznja_v_naravi/. Stran je namenjena predvsem tistim, ki
si želijo voziti z motornimi vozili, na primer motornimi sanmi, štirikolesniki, motorji, izven
cest oziroma na zasneženih cestah.. MOP pričakuje, da bo z boljšo informiranostjo ljubiteljev
adrenalinske vožnje z motornimi vozili voženj v naravi manj, s tem pa bodo tudi manj motili
živali in poškodovali rastline. Vožnje pa ne povzročajo le škodo naravi, temveč so vse bolj
moteče tudi za planince, tekače na smučeh in druge ljubitelje narave. Na spletni strani so
navedeni predpisi, ki urejajo to področje v Sloveniji in sosednjih državah, pristojnosti
različnih ministrstev, organi nadzora, strokovne institucije, delovna skupina za ureditev
vožnje v naravnem okolju, poročila, publikacije, pobude poslancev in državnih svetnikov, pa
tudi seznam nevladnih organizacij in podjetij, ki so dali predloge oziroma pobude za
sodelovanje pri spremembi predpisa, ki ureja vožnjo v naravi. (SK)
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GRADEC‐MARIBOR: KULTURNA PRESTOLNICA

Razprave, ki vsak drugi torek v mesecu izmenično potekajo v galeriji Kunsthaus Graz in
Umetnostni galeriji Maribor, v tretji seriji nagovarjajo trenutno najaktualnejšo temo
mariborskega kulturnega dogajanja – projekt Evropske kulturne prestolnice. Tako kot
Gradec pred 5 leti in Linz letos, se bo Maribor čez 3 leta prelevil v osrednje mesto kulture v
Evropi (skupaj s portugalskim Guimarãesom). Priprave za laskavi naziv intenzivno potekajo,
načrti dobivajo vedno bolj otipljivo podobo, mesto je željno transformacije in glavni akterji
polni idej. Panelna diskusija z najpomembnejšimi predstavniki kulturnih prestolnic iz
Gradca, Linza in Maribora je namenjena predstavitvi dobrih praks, izmenjavi izkušenj in
prevetritvi smelih načrtov. Tretja panelna razprava z naslovom Evropska prestolnica kulture –
Gradec 2003, Linz 2009, Maribor 2012 bo potekala v torek, 10. marca 2009, ob 19.00 v
Umetnostni galeriji Maribor na Strossmayerjevi 6. O kulturnem prestolovanju se bodo
pogovarjali Emanuel Čerček, svetovalec župana MOM za investicije, Martin Heller, direktor
EPK Linz 2009, Helmut Strobl, član upravnega odbora EPK Graz 2003 in Vladimir Rukavina,
predsednik Začasnega sekretariata EPK Maribor 2012. Panelna razprava bo simultano
prevajana v slovenski oz. nemški jezik! (vir: Trajekt)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI



JAVNI RAZPIS NAGRAD
ŠOLSTVA ZA LETO 2009

REPUBLIKE

SLOVENIJE

NA

PODROČJU

Predmet razpisa: nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2009
Upravičenci: Nagrado lahko prejme posameznik (‐ica), skupina, zavod ali druga organizacija
s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva,
izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega
šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov,
šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva
pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka
slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu. Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe.
Roki za oddajo: 2. 6. 2009 do 13. ure. Več info TUKAJ.
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JAVNI RAZPIS ŠT. 430‐67/2007/9 ZA SOFINANCIRANJE KOMBINIRANE
TOČKE OSVEŠČANJA IN PRIJAVNE TOČKE V OKVIRU PROGRAMA
VARNEJŠI INTERNET PLUS

Predmet razpisa: aktivnosti na področju varne uporabe interneta
Upravičenci: vsi pravni subjekti – razen subjekti registrirani na podlagi Zakona o
gospodarski družbah
Upravičeni stroški: zagotovitve delovanja točk osveščanja za varnejšo uporabo interneta in
novih spletnih tehnologij in zagotovitve delovanja prijavnih točk za prijavo nelegalnih
spletnih vsebin
Roki za oddajo: 5.3.2009. Več info TUKAJ.


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE USPOSABLJANJA ZA VEČJO
ZAPOSLJIVOST 2009–2010

Predmet razpisa: sofinanciranje usposabljanja zaposlenih
Upravičeni stroški: V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje
upravičenih stroškov, ki so nastali z izvedbo:
1. programov usposabljanja za leto 2009 in
2. programov usposabljanja za leto 2010.
Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki
Rok za oddajo:
1. rok: 20. marec 2009 do 13. ure
2. rok: 19. junij 2009 do 13. ure
3. rok: 18. september 2009 do 13. ure
4. rok: 15. januar 2010 do 13. ure. Več info TUKAJ.
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MEDNARODNE NOVIČKE


VRH V PRAGI

Evropske regije in mesta bodo z obsežnim posvetovanjem, ki sta ga v petek v Pragi odprla
predsednik Odbora regij (OR) Luc Van den Brande in češki minister za regionalni razvoj
Cyril Svoboda, prispevali k oblikovanju prihodnje strategije EU za rast in delovna mesta. Ob
odprtju posvetovanja na evropskem vrhu regij in mest v češkem glavnem mestu je
predsednik Van den Brande dejal, da bodo predlogi OR zaradi obsega in razsežnosti
posvetovanja imeli večji vpliv na prihodnjo usmeritev lizbonske strategije. Posvetovanja, ki
bo potekalo do 20. aprila, se lahko udeležijo vse lokalne in regionalne oblasti, ki so vabljene,
da predložijo svoje pripombe o prihodnosti lizbonske strategije tako, da odgovorijo na
vprašalnik na spletni strani OR. Vprašalnik je na voljo v vseh jezikih EU. Rezultati
posvetovanja bodo predstavljeni v okviru tedna Open days (5.–8. oktober 2009), ko se bo o
njih tudi razpravljalo, in vključeni v novo mnenje o prihodnosti lizbonske strategije, ki ga
pripravlja članica OR Christine Chapman (UK/PES). To mnenje bo vsebovalo politično
sporočilo, ki ga bo OR predstavil na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta leta 2010,
kjer bo sprejeta končna odločitev o prihodnosti lizbonske strategije. (SK)


MINISTRICA MAG. ZLATA PLOŠTAJNER Z EVROPSKO KOMISARKO
DANUTO HÜBNER

Ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlata Ploštajner se
bo v ponedeljek, 9. marca 2009, v Bruslju prvič sestala z evropsko komisarko, pristojno za
regionalno politiko, go. Danuto Hübner. Ministrica bo ob tej priložnosti komisarko seznanila
s prihodnjimi aktivnostmi Republike Slovenije na področju evropske kohezijske politike in
predstavila sprejete vladne ukrepe za izboljšanje izvajanja omenjene politike in učinkovitejše
koriščenje evropskih sredstev v luči reševanja posledic finančne in gospodarske krize.
V okviru svojega obiska v Bruslju se bo ministrica z delegacijo na delovnem kosilu srečala
tudi z evropskim komisarjem, pristojnim za znanost in raziskave, dr. Janezom Potočnikom, s
katerim bosta izmenjala poglede na črpanje sredstev na področju znanosti in raziskav ter
priprave na novo finančno perspektivo. (Vir: obvestila za javnost SVLR, jv)
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TUDI NA PORTUGALSKEM PROBLEMI

Portugalsko združenje odprto kodnih podjetij aktivno proti monopolu Podoben problem, kot
ga ima Slovenija s svojim portalom e‐uprave (mnogo storitev deluje izključno z internet
explorerjem) imajo tudi na Portugalskem. Pri njih je obvezna uporaba elektronske nabave v
javnih organizacijah. Te postopke pa je na njihovem portalu Vortalgov mogoče opraviti le s
pomočjo Microsoftovega brskalnika in Microsoftovega operacijskega sistema. Po večih
neuspelih poskusih dogovora z upravljavcem portala so se odločili za sprožitev ustreznih
pritožbenih postopkov pri nacionalnem uradu za varovanje konkurence in Evropski
komisiji. Več o temi si lahko preberete tukaj. (VIR: COKS)


KAMPANJA EU ZA ODPRAVO RAZLIK MED SPOLOMA PRI PLAČILU

Evropska komisija je v okviru mednarodnega dneva žena, 8. marca, začela s kampanjo po
vsej EU za odpravo razlik med spoloma pri plačilu. Ženske v celotnem gospodarstvu EU v
povprečju zaslužijo 17,4% manj kot moški. Bistvo kampanje za ozaveščanje javnosti o
razlikah v plačilu, njihovih vzrokih in možnih rešitvah je preprost koncept »enakega plačila
za delo enake vrednosti«. Enako plačilo za enako delo je eno temeljnih načel EU, določeno v
Rimski pogodbi iz leta 1957. Je tudi predmet direktive iz leta 1975, ki prepoveduje vsakršno
diskriminacijo med ženskami in moškimi glede vseh vidikov plačila za enako delo ali delo
enake vrednosti. Posledično je število vidnih primerov neposredne diskriminacije znatno
upadlo zaradi učinkovite evropske in nacionalne zakonodaje o enakem plačilu. Razlike v
plačilu med spoloma (17,4% za celotno EU) predstavljajo razlike med povprečno plačilno
postavko pred obdavčitvijo za ženske in moške v gospodarstvu kot celoti. Odražajo
diskriminacijo in neenakost na trgu dela, ki v praksi v glavnem prizadeneta ženske. Delo
žensk se pogosto še vedno obravnava kot manjvredno od dela moških in ženske pogosto
delajo v sektorjih, v katerih so plače v povprečju nižje od plač v sektorjih, v katerih
prevladujejo moški. Blagajničarke v supermarketih npr. običajno zaslužijo manj kot delavci v
skladiščih. Razlike v plačilih prav tako zmanjšujejo zaslužek v celotni življenjski dobi in
pokojnine žensk, kar vodi do revščine v starosti. Na meji revščine živi 21%, žensk, starih 65
in več, v primerjavi s 16% moških. Več informacij najdete tukaj. (BA)
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LETNO POROČILO O ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH 2009

Poročilo o enakosti žensk in moških za leto 2009, ki ga je predstavila Evropska komisija,
kaže, da kljub določenemu napredku v zvezi z enakostjo spolov še vedno obstajajo znatne
razlike na več področjih. Enakost med spoloma je temeljna pravica in skupna vrednota EU
ter nujni pogoj za uresničitev ciljev EU v zvezi z gospodarsko rastjo, zaposlovanjem in
socialno kohezijo. Stopnja zaposlenosti žensk se v zadnjih letih sicer enakomerno zvišuje.
Zdaj je 58,3% za ženske v primerjavi z 72,5% za moške, vendar ženske še vedno pogosteje
delajo s skrajšanim delovnim časom kot moški (31,2% za ženske in 7,7% za moške). Prav tako
ženske prevladujejo v sektorjih, v katerih so plače nižje. Več kot 40% žensk dela v zdravstvu,
šolstvu in javni upravi. Vendar pa ženske predstavljajo okoli 59% vseh univerzitetnih
diplomirank in diplomirancev. Več informacij najdete tukaj. (BA)


POTREBEN JE BOLJŠI DOSTOP DO
EVROPSKIH PODEŽELSKIH REGIJAH

HITREGA

INTERNETA

V

Po mnenju Evropske komisije bi morala biti priključitev 30% podeželskega prebivalstva EU,
ki nima hitrega internetnega dostopa, prednostna naloga pri doseganju »širokopasovnega
dostopa za vse« do leta 2010. Medtem ko ima dostop do visoko hitrostnih internetnih
povezav v povprečju na voljo 93% državljank in državljanov EU, znaša ta delež na
podeželskih območjih samo 70%. Boljša internetna povezava je močno orodje za spodbuditev
hitre oživitve gospodarstva. Komisija pojasnjuje, kako bo uporabila svoje programe pomoči
za spodbuditev internetnih omrežij in storitev na podeželskih območjih, ter pozvala države
članice EU, naj sledijo njenemu zgledu. Zaradi dobrega internetnega dostopa so kmetije in
podjetja na podeželskih območjih, zlasti mala in srednje velika podjetja manj izolirani in bolj
konkurenčni, saj so jim omogočeni dostop do mednarodnih trgov ter učinkovitejši načini
poslovanja. Evropski parlament in Svet medtem razpravljata o predlogu Komisije, da bi bila
v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva na voljo dodatna milijarda evrov za
nadaljnjo hitro širitev dostopa do interneta po vseh evropskih regijah. (BA)
Več informacij najdete tukaj.


ZASTOPANOST SPOLOV PRI ODLOČANJU

Novo strokovno poročilo, pripravljeno za Evropsko komisijo, potrjuje, da so ženske prav
tako občutno premalo zastopane pri odločanju v gospodarstvu in evropski politiki.
Centralne banke vseh 27 držav članic upravljajo guvernerji. Zastopanost žensk na vodilnih
položajih je slabša v velikih podjetjih. V vodilnih družbah, ki v vsaki državi predstavljajo
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indeks prvovrstnih delnic, je v upravnem odboru skoraj 90% moških, kar se v zadnjih letih ni
bistveno spremenilo. Delež poslank v nacionalnih parlamentih (enodomni parlament/spodnji
dom) se je v zadnjem desetletju povečal za približno polovico, in sicer s 16% leta 1997 na 24%
leta 2008. Evropski parlament je z 31% žensk tik nad to mejo. V povprečju je na ministrskih
položajih v nacionalnih vladah več moških kot žensk, in sicer je razmerje 3:1 v korist moških.
(BA)
Več informacij najdete tukaj.


KORISTI ŠIRITVE EU 2004 IN 2007

Širitvi Evropske unije leta 2004 in 2007 pomenita mejnik v procesu združevanja Evrope in sta
koristili državljankam in državljanom po vsej Evropi. Po gospodarski plati je širitev
omogočila povečanje življenjskega standarda v novih državah članicah, starim članicam pa
odprla nove možnosti za izvoz in naložbe. Omogočila je tudi utrditev demokracije,
stabilnosti in varnosti na celini. Razširjena EU ima večji vpliv pri reševanju globalnih
vprašanj, kot so podnebne spremembe ali svetovno gospodarstvo in njegovo upravljanje. Po
petih letih EU ni samo večja, ampak tudi močnejša, bolj dinamična in kulturno bogatejša.
Največji izziv v sedanjem obdobju svetovne krize je odpoved skušnjavam po
protekcionizmu, ki bi državljanke in državljane prikrajšal za velike koristi, nastale z
vzpostavitvijo enotnega trga brez meja za 500 milijonov ljudi.Več informacij najdete tukaj.
(BA)


IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE EU

Evropska komisija je opravila strateški pregled zakonodaje EU, ki kaže, da je boljša
zakonodaja ključna pri odzivu EU na gospodarsko in finančno krizo. Pregled prav tako kaže,
da zaradi poenostavljenih ukrepov in prihrankov, povezanih z administrativnimi stroški,
državljanke in državljani in podjetja, zlasti mala in srednja (MSP) že imajo koristi. V okviru
obsežnega poenostavljanja je bilo doslej za približno 1 300 predpisov, to je 10 % pravnega
reda ali 7 800 strani Uradnega lista, predlagano, da se jih odpravi. Prihranki zaradi že
predstavljenih ali predvidenih ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen znašajo več
kot 30 milijard evrov. Z današnjim predlogom se bo samo v zvezi z DDV prihranilo 18
milijard evrov. Način, kako Komisija upravlja administrativna bremena, je navdihnil večino
držav članic in 21 izmed njih jih je na državni ravni vzpostavilo velikopotezne nacionalne
programe za zmanjšanje administrativnih bremen. Komisija bo z nadaljnjo nadgradnjo ocen
učinka še naprej izboljševala kakovost vse nove zakonodaje, ki jo pripravlja. To bo opravila z
okrepitvijo preverjanja subsidiarnosti, izboljšanjem posvetovanja z zainteresiranimi stranmi
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in z natančnejšim ocenjevanjem učinka na mala in srednja podjetja, administrativna
bremena, temeljne pravice, potrošnike in regije. Več informacij najdete tukaj. (BA)


STOCKHOLM PRVA EVROPSKA ZELENA PRESTOLNICA

Mesti Stockholm in Hamburg sta nedavno prejeli naziv Evropska zelena prestolnica.
Švedska prestolnica bo naziv nosila leta 2010, leta 2011 pa ji bo sledil Hamburg.
Stockholmske mestne oblasti so si med drugim zadale ambiciozen cilj, da bodo v mestu do
leta 2050 popolnoma opustili uporabo fosilnih goriv. Nagrada za zeleno evropsko
prestolnico, ki jo podeljuje Evropska komisija, naj bi evropska mesta spodbudila k
izboljšanju kakovosti življenja za svoje meščane in k upoštevanju okoljskih vidikov in
trajnostnega razvoja pri mestnem upravljanju. Celoten članek si lahko preberete tukaj. (vir:
EP)


NALOGE IN OBVEZNOSTIH EVROPSKIH POSLANCEV

Manj kot sto dni pred junijskimi evropskimi volitvami so v njihovem novinarskem centru
sestavili kratek seznam nalog in obveznosti evropskih poslancev, ki jih volite. Preberite več o
pravicah, mandatih, neodvisnosti, imunitetah, privilegijih 736 evropskih poslancev. V
Bruslju potekajo dvodnevna plenarna zasedanja ter seje parlamentarnih odborov in
političnih skupin.
Imuniteta: Poslanci uživajo imuniteto, vendar jim je ta lahko odvzeta, če so poslanca zalotili
pri kaznivem dejanju.
Navzočnost: Poslancem se razprav in sej sicer ni treba nujno udeleževati, vendar do povračil
določenih stroškov in nadomestil niso upravičeni, če se ne udeležijo najmanj polovico vseh
plenarnih zasedanj.
Neodvisnost: Poslanci ne smejo biti vezani na nobena navodila držav članic ali privatnih
oseb.
Plača: Vse do lanskega leta so evropski poslanci prejemali enako plačilo kot poslanci v
njihovih državah, plačnik pa je bila nacionalna vlada. Tako je denimo madžarski evropski
poslanec mesečno prejel manj kot 1000 evrov bruto, nemški pa okoli 7000 evrov bruto. Z
letom 2009 dobijo vsi poslanci enako plačo, ki znaša okoli 7000 evrov, plačnik pa je EU.
Strasbourg: Alzaška prestolnica, kjer evropski poslanci preživijo 12 delovnih tednov v letu,
ko potekajo plenarna zasedanja.
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Vedenje na zasedanjih: Predsednik Parlamenta lahko evropskega poslanca finančno
kaznuje, če se ta neprimerno vede in moti zasedanja.
Združljivost: Evropski poslanec ne mora biti hkrati tudi poslanec v nacionalnem parlamentu,
evropski komisar ali sodnik na Evropskem sodišču. (vir: EP)


ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU

Vas zanima delo pri eni od institucij Evropske unije? Preden se prijavite na enega od
objavljenih razpisov, se lahko najprej preskusite na poskusnem testu na spletišču Evropskega
urada za izbor osebja (EPSO). Urad je pred kratkim popolnoma prenovil svoje spletišče, na
katerem lahko najdete tudi enostavnejši prijavni obrazec in pomoč na spletu. Prvič so na
voljo tudi obvestila o prihodnjih javnih razpisih v 23 uradnih jezikih EU. Prenovljena spletna
stran je prvi korak h kandidatom prijaznejšemu zaposlovanju v institucijah EU. EPSO želi s
spremembo svojega načina dela skrajšati postopke prijave in izbire ter pridobiti kandidate, ki
imajo kar največ znanja in izkušenj. Vsako leto se za delovna mesta v evropski javni upravi
prijavi več deset tisoč ljudi. Med njimi so tolmači, prevajalci, pravniki, tajnice in uradniki.
Celoten postopek je naporen, začne se z nizom preskusov in lahko traja eno do dve leti. Vse
to lahko številne kandidate odvrne, institucije EU pa zato prejmejo manj prijav zelo dobrih
kandidatov kot drugi delodajalci. „Zavedamo se, da delodajalci za najboljše kandidate zelo
tekmujejo, zato smo se odločili svoje postopke pospešiti, jih optimizirati ter naš trud posvetiti
predvsem privabljanju in izbiranju najboljših posameznikov,“ je dejal direktor urada EPSO
David Bearfield. Urad zdaj prenavlja izbirne teste. Od leta 2010 kandidatom ne bo treba več
na pamet poznati številnih podatkov in številk iz zgodovine EU, pomembnejše bodo njihove
poklicne izkušnje in znanje. Spremenili bodo tudi časovni potek razpisov in jih skrajšali.
Tako bodo razpisi organizirani v letnih ciklusih, trajali pa bodo samo pet do devet mesecev.
Celotno izjavo lahko najdete tukaj. (vir: EK)


PRAVICA ZA DARFUR

Mednarodno kazensko sodišče je izdalo zaporni nalog za sudanskega predsednika Omarja
al Baširja, zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu v Darfurju. Nalog pa ne vsebuje
obtožb o genocidu, saj sodišče v gradivu, ki so ga prejeli ni našlo ustreznih razlogov za to, da
je sudanska vlada delovala s posebnim namenom iztrebiti Fure, Masalite in Zagave. (jv)
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