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Posvet: Najpogostejše napake in nepravilnosti upravnega
poslovanja v občinah

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SOS NASPROTOVALA PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA

O

SKLADU

KMETIJSKIH

ZEMLJIŠČ

IN

GOZDOV

REPUBLIKE

SLOVENIJE

Vlada RS in Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS ocenila, da predlog zakona
ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Skupnost občin Slovenije je v okviru občin članic ter v okviru delovne skupine za kmetijstvo
Skupnosti občin Slovenije (slednja je vsebino predloga zakona obravnavala v četrtek,
6.5.2010) pristopila k aktivni obravnavi Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Vladi RS in DZ RS smo
naslovili stališča ter izpostavili nasprotovanje v okviru predlaganih sprememb, v skladu s
katerimi naj bi se vsem slovenskim občinam ukinila koncesijska dajatev v višini 7 odstotkov
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iz naslova letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz
koncesijskih gozdov.
Predlog zakona je z vidika občin vnašal spremembe predvsem na področju finančnega vira
za občine, saj je predlagal ukinitev tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 10.a člena, ki
določa finančni vir za občine v višini 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan
les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Predvidenemu črtanju
navedenih odstavkov 10a člena smo nasprotovali, saj ukinja še kako potreben finančni vir
vsem slovenskim občinam.
Koncesijska dajatev v višini 7 odstotkov iz naslova letne realizacije za posekan in prodan les
po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov je seveda od občine do občine
različna in se giblje v različnem finančnem razponu. Tako prejmejo ene občine iz tega
naslova več, druge manj.
Vse spravilo lesne mase gozdov močno obremenjuje gozdne, državne, predvsem pa občinske
lokalne ceste. Do zadnjih sprememb omenjenega zakona občine niso prejele nikakršnih
sredstev za odpravo škode na cestnem omrežju oziroma cestni infrastrukturi, ki ga povzroča
težki tovorni promet koncesionarja. Škoda je predvsem posredna ter jo je težko oceniti,
predvsem z vidika obremenitve prometa s težkimi tovornimi vozili, omejena pa ni zgolj na
gozdne ceste temveč na celotno prometno infrastrukturo lokalnih skupnosti skozi katere je
urejena pretočnost prometa. Obremenitev cest v lokalnih skupnosti s težkimi tovornimi
vozili je torej ne samo moteča temveč predvsem škodljiva.
Tudi dosedanji del upravičenih sredstev iz naslova koncesnine ne pokrije vseh stroškov
vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja ter bi po mnenju nekaterih občin le ta moral biti celo
višji, če naj bi lokalne skupnosti odpravile vse posledice težkega tovornega prometa.
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo kateremu smo priča v zadnjem času, saj država občinam
neposredno ali posredno nalaga vse več novih finančnih bremen in obveznosti, slednje pa
niso upoštevane in zajete ob vsakokratni določitvi primerne porabe.
Na podlagi navedenega smo predlagali, da se k 4. členu predloga zakona (10a člen) ponovno
dodajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek ter tako zgoraj omenjena koncesnina ostane v
veljavi.
Slednje je podprla tudi Vlada RS, saj je 6.5.2010 objavila mnenje, v skladu s katerim ne
podpira predloga sprememb in dopolnitev ter meni, da predlog zakona ni primeren za
nadaljnjo obravnavo. Predlog zakona je obravnaval tudi Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano DZ RS na 18. seji 4.5.2010 kot matično delovno telo. Slednji je po opravljeni
obravnavi prav tako zaključil in sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo
obravnavo.
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LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE IN LETNI IZVEDBENI NAČRTI

V četrtek, 6.5.2010, se je sestala delovna skupina za kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije. Na
dnevnem redu obravnave je bila tematika Lokalne akcijske skupine (LAS) ter s tem v zvezi
odprta vprašanja. Glede na zadnje aktivnosti in srečanja, ki jih je organiziralo ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s ciljem pospešitve in poenostavitve postopka, delovna
skupina za kmetijstvo skupnosti ponovno ugotavlja, da letnih izvedbenih načrtov lokalnih
akcijskih skupin, kljub temu, da smo že v mesecu maju 2010, ministrstvo še ni poslalo. SOS je
izrazila zaskrbljenost, da je ministrstvo pozabilo na dano obljubo, saj ob upoštevanje
nepotrebnih LIN-ov lahko predpostavljamo, da zaradi birokratskih postopkov, ne bomo
mogli črpati. Ministrstvo smo pozvali k povratnim informacijam.
SPODBUDA

ZA

DELODAJALCE,

KI

IMAJO

ZAPOSLENE

PROSTOVOLJNE

GASILCE?

V prostorih občine Logatec se je sestala Delovna skupina za zaščito in reševanje pri SOS. Na
sestanku so člani n članice obravnavali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Člani in članice so pozdravili
izboljšave na nekaterih točkah, saj bo v skladu s predlogom države prevzela zdravniške
preglede za gasilce napadalce in bo s tem olajšala njihovo delo. Po drugi strani so člani in
članice opozorili na povečane finančne posledice za občine, saj bodo v skladu s predlogom
delodajalci za nadomestilo za delavca zahtevali, ki so ga pustili na intervencijo ali vajo,
dodatnih 20% njegove bruto II plače. Tako je bil sprejet sklep, da bo Skupnost občin Slovenije
opozorila na povečano porabo, ter se bo zavzemala, da bo le-ta tudi upoštevana v
povprečnini za naslednje leto. S tem želi država motivirati delodajalce, da bi le-ti omogočili
delo zaposlenih v brigadah prostovoljnih gasilcev. Člani delovne skupine so mnenja, da je
status prostovoljcev potrebno rešiti v celoti in ne po delih, kot to predvidevajo spremembe
zakona.
Pod naslednjo točko so člani in članice obravnavali Državni načrt pred jedrskimi nesrečami.
Prisotni so bili enotni, da morajo državni načrti biti uporabni in učinkoviti, kar pa predlagani
načrt ni. V načrtu je poudarek na hirarhiji in pristojnosti, v delu kjer bi pa morale biti
navedeni konkretni učinki pa je napisano, da bo to rešeno v prilogi ali pa v načrtu na nižji
ravni. Člani in članice so ponovno ponudile Uradu za zaščito in reševanje pomoč pri pripravi
načrta. (MM)
PREGLEDNIK SOS - APRIL 2010

Obveščamo vas, da si lahko ogledate novi izvod našega časopisa PREGLEDNIK SOS, za
mesec april.

3
Tedenske novice SOS / 10.5- 14.5.2010
Št. 18

NOVIČKE DRUGIH
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavlja majsko številko
Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih praks, najave dogodkov
in druga obvestila. Kohezijski E-kotiček.
SOS SVETUJE
DOLOČITEV LETNEGA DOPUSTA JU

Občina članica se je na sekretariat obrnila z vprašanjem v zvezi z določitvijo dopusta za javne
uslužbence. Iz članka v strokovni reviji Pravna praksa z dne 18.3.2010 , je v članku navedeno:
»Glede na to, da ZDR določa dodaten letni dopust za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, v praksi
državni organi to tudi upoštevajo. ZDDO je omejil število pripadajočih dni letnega dopusta v 38.
Členu, in sicer na največ tri dni (…) Uslužbenka bi bila pri drugem delodajalcu morda res upravičena
do treh dni dodatnega dopusta za tri otroke, ki še niso dopolnili 15 let (ZDDO, pri čemer se
starostna meja otrok poviša v skladu z ZDR), vendar pa je potrebno upoštevati časovno omejitev
iz 38. Člena ZDDO, ki določa največ tri dni, zato bi bilo potrebno uslužbenki v državnem organu
priznati tri dodatne dneve letnega dopusta.«
Več pojasnil najdete na:
•
•

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/doc/dol_i
na_letnega_dopusta.doc
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/doc/LETN
I_DOPUST.doc. (jt)

POGODBA O VZDRŽEVANJU HIDRANTNEGA OMREŽJA

Občina članica se je pred kratkim obrnila na SOS s prošnjo, da bi pri drugih občinah članicah
povprašali po vzorcu pogodbe o vzdrževanju hidrantnega omrežja. Na povpraševanje sta se
z vzorcem odzvali 2 občini, za kar se jim zahvaljujemo. V kolikor tudi vaša občina potrebuje
vzorec omenjene pogodbe se obrnite na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
AKTIVNOSTI SOS
−

ZAKONODAJA

NAČRT RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V RIBIŠKEM OBMOČJU
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V skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) in Pravilnikom o
načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/2008), Zavod za ribištvo Slovenije
na podlagi mnenja izvajalca ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti, pripravi osnutke
načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih.
V postopku priprave osnutkov načrtov so bili le ti usklajeni z naravovarstvenimi smernicami
Zavoda RS za varstvo narave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v gornje-savskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v novomeškem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v obalno-kraškem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v pomurskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v savinjskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v soškem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v spodnjedravskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v spodnjesavskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v srednjesavskem ribiškem območju
načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v zgornjedravskem ribiškem območju

V kolikor imate k predlogom kakšne pripombe, vas vljudno prosimo, da nam to sporočite na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA GRADITEV STANOVANJSKIH STAVB
IN STANOVANJ

V vpogled vam posredujemo Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ter vas
prosimo, da nam vaše predloge oziroma pripombe posredujete najkasneje do 10.06.2010.
Osnutek pravilnika.
POJASNILA MINISTRSTEV
IZPLAČILO DELNEGA PLAČILA ZA IZGUBLJENI DOHODEK ZA DRUŽINSKE
POMOČNIKE
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S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve smo prejeli odgovor na vprašanje v
zvezi plačevanja prispevkov za socialna zavarovanja za družinske pomočnike v povezavi z
višino delnega plačila za izgubljeni dohodek za družinske pomočnike.
Obrazložitev ministrstva dobite v sekretariatu SOS.
EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE V STANOVANJSKI SVET

SOS prejela predloge za imenovanje članov stanovanjskega sveta. Obveščamo vas, da bo
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije v postopku evidentiranja in v korespondenčni seji
določilo kandidata za imenovanje.
ZADEVA: IMENOVANJE ČLANIC IN ČLANOV V UPRAVNI ODBOR SKLADA ZA
NVO

IN

SKLADA

ZA

PARTNERSKE

PROJEKTE

V

OKVIRU

PROGRAMA

»ŠVICARSKI PRISPEVEK«

Republika Slovenija je 21.12.2007 podpisala Okvirni sporazum med Vlado RS in Švicarskim
zveznim svetom o izvajanju slovensko‐švicar skega programa sodelovanja za zmanjševanje
gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji
‐na kratko imenovan Švicarski
prispevek. Del sredstev v okviru »Švicarskega prispevka« je dodeljen Skladu za NVO in
Skladu za partnerske projekte, za katera sta Švica in RS dne 26.3.2010 podpisali poseben
sporazum o obeh skladih. Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve je skladno z določili
Okvirnega sporazuma pooblaščena, da deluje kot nacionalni koordinacijski organ (NKO), ki
je odgovoren za izvajanje slovensko‐švicarskega programa sodelovanja v celoti, medtem ko
je za izvajanje Sklada za NVO in Sklada za partnerske projekte zadolženo posredniško telo.
To sta v mesecu aprilu 2010 uradno postala Regionalni center za okolje (REC) s partnerjem
Pitija d.o.o., ki sta z delom že pričela. Skladno s terminskim načrtom, je objava prvega
razpisa za oba sklada predvidena konec maja 2010. Usmerjevalni odbor se mora zato
oblikovati čim prej.
Obveščamo vas, da je predsedstvo Skupnosti občin Slovenije v postopku evidentiranja in v
korespondenčni seji za članico upravnega odbora »Švicarskega prispevka« imenovalo Suzi
Kvas, direktorico javnega zavoda Socio Celje Mestne občine Celje.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
19.05. / 3D JAVNE RAZGRNITVE – PREDSTAVITEV ZUNANJIM IZVAJALCEM
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Zunanje

izvajalce

občin

s

področja

urbanizma,

planiranja,

projektiranja... Skupnost občin Slovenije vabi na delovni sestanek v
okviru projekta 3D javne razgrnitve, ki bo v sredo, 19. maja 2010 ob
11.00 uri v dvorani F (1. nad.) Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.
Skupnost občin Slovenije s projektom 3D javne razgrnitve razvija spletni portal z vgrajeno
napredno platformo za prikaz realističnega prostora RS. Predstavljal bo centralno bazo vseh
prostorskih razgrnitev – vseh dokumentov v postopku razgrnitev in umeščen 3D model
objekta v realistično okolje RS, ki ga bo mogoče urejati s strani občin. Na sestanku bo
projektna skupina predstavila projekt, predstavnike podjetij obvestila o možnostih
sodelovanja in prisluhnila njihovemu mnenju ter
priporočilom za čim boljše rezultate. Vse zainteresirane
vabimo,

da

se

s

projektom

seznanijo

na

www.3dprostor.si ter sporočijo interes za udeležbo na
sasa.kek@skupnostobcin.si. Predstavitev za občine, bomo organizirali posebej. (SK)
19.05. / SESTANEK KOMISIJE ZA KULTURO

V sredo, 19. maja 2010 se bo ob 11.00 uri v prostorih MO Celje (Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje), sestala Komisija za kulturo pri SOS. Dobimo se v pisarni g. Vlada Kožela. V
obravnavi bodo teme s področja ljubiteljske kulture, sodelovanje Komisije za kulturo z MK v
okviru priprave sprememb Zakona o varstvu kulturne dediščine, predlog Nacionalnega
programa za kulturo (delovna verzija), načrt dela komisije do konca leta 2010, nato pa bo na
razpolago čas za razne druge teme, o katerih bi želeli govoriti.
Prisotnost ali odsotnost lahko sporočite na sekretariat SOS na telefon: 02 2341 500 ali po
elektronski pošti: jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
20.05. / 6. SEJA DS ZA MLADINO

Vabimo vas na 6. sestanek Delovne skupine za mladinsko politiko, ki bo v četrtek, 20. maja
2010 ob 10.00 uri, v Konigundi – regijskem multimedijskem centru, Prešernova 8, 3320
Velenje. Osrednja tema sestanka bo Resolucija o vzpostavljanju boljših pogojev (so)delovanja
mladih pri oblikovanju lokalnih skupnosti, ki so jo mladinski sveti lokalnih skupnosti
sprejeli na 17. redni koordinaciji mladinskih svetov lokalnih skupnosti, 16. januarja 2010.
Vašo prisotnost prosimo obvezno sporočite na sasa.kek@skupnostobcin.si do torka 18. maja.
Seje delovnih teles SOS so odprtega tipa, zato se seje po predhodnem dogovoru s
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sekretariatom SOS (da ne bi bilo prostorske stiske) lahko udeležijo tudi predstavniki občin
članic SOS, ki nimajo imenovane člane v delovni skupini.

VABILO ;

GRADIVO -

RESOLUCIJA (SK)
21.05. / NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE IN NEPRAVILNOSTI UPRAVNEGA
POSLOVANJA V OBČINAH

Prostih le še nekaj mest, zato pohitite s prijavo na delovni posvet o najpogostejših napakah in
nepravilnostih upravnega poslovanja v občinah.
Ravnanje z dokumentarnim gradivom, odprava gradiva, vročanje, hramba dokumentarnega
gradiva, roki hrambe, uničenje gradiva, zahteve za evidentiranje z informacijskim sistemom
so le en majhen sklop določil uredbe, ki ureja upravno poslovanje. Stalno strokovno
izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo konkretnih napak in
kršitev.
Zato vas Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom za javno upravo vabi na
delovni posvet Najpogostejše napake in nepravilnosti upravnega poslovanja v občinah, ki
bo v petek, 21. maja 2010 v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, Ljubljana(dvorana
Andromeda, I. nadstropje), s pričetkom ob 10.00 uri. Delovni posvet bo usmerjen v praktičen
del, predstavniki Inšpektorata za javno upravo pa bodo udeleženkam in udeležencem
predstavili najpogostejše napake in nepravilnosti v sklopu upravnega poslovanja v občinah.
Vabilo
Prijavnica
02.06. / PONAVLJAMO DELOVNI POSVET: "VSE O LOKALNIH VOLITVAH"

Skupnost občin Slovenije zaradi velikega povpraševanja ponavlja seminar z naslovom: "VSE
O LOKALNIH VOLITVAH". Seminar bo v sredo, 02.06.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v
Kongresni dvorani Epicenter, v hotelu Epicenter, Kozarje 10, 6230 Postojna. Delovni posvet je
namenjen
predstavnicam
in
predstavnikom
občin
(županjam/županom,
podžupanom/podžupanjam, direktoricam/direktorjem občinskih uprav, ostalim javnim
uslužbencem in strokovno tehničnim delavcem), občinskim svetnicam in svetnikom,
članicam in članom nadzornega odbora ter komisijam za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Vabilo. Prijavnica.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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17.05 / ZAKLJUČNA PRIREDITEV »OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU"

Vabimo Vas, da se udeležite zaključne prireditve OSVED, ki bo v ponedeljek, 17. maja, ob
19h, v Festivalni dvorani v Ljubljani. Vabilo velja za dve osebi. Prosimo, da ste na prireditvi
15 minut pred pričetkom programa - ob 18.45.
Vašo udeležbo potrdite do ponedeljka, 17.5.2010, do 10h, in sicer na: sabina.ogric@ocistimo.si
VABILO
18.05 MESTA-URBANI IZZIV PRIHODNOSTI

Združenje zgodovinskih mest Slovenije vabi na posvet MESTA - URBANI IZZIV
PRIHODNOSTI, ki bo 18. maja 2010 v Državnem svetu. Tema je predvsem aktualna za
zaposlene in vodstva občin, ki iščejo rešitve programskega oživljanja in gospodarske,
podjetniške oživitve naših mest v imenu Združenja zgodovinskih mest Slovenije in Fakultete
za arhitekturo vas vabimo, da se brezplačnega posveta udeležite. Prijave niso potrebne, tudi
kotizacije ni. Vabilo.
18.05. / NAČRT UPRAVLJANJA VODA ZA OBDOBJE 2009-2015

Ministrstvo za okolje in prostor organizira prvega v nizu srečanj, posvečenih predstavitvi
strateškega nacionalnega dokumenta na področju upravljanja voda - Načrta upravljanja
voda za obdobje 2009-2015. Prvo srečanje z naslovom "Načrt upravljanja voda in lokalne
skupnosti", bo v torek, 18. maja 2010, ob 12. 00 uri, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
(dvorana Povodni mož).

Vabilo na srečanje

Sporočilo za javnost. Osnutka načrtov

upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja sta objavljena na spletni
strani ministrstva. (SK)
25.05 / POSVET: PRAVILNA ZASNOVA, IZVEDBA IN VZDRŽEVANJE DIMNIKOV

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Zbornica
gradbeništva in industrije gradbenega materiala organizirata in vabita na posvet »Pravilna
zasnova, izvedba in vzdrževanje dimnikov«, ki bo v torek, 25. maja 2010 od 9.00 do 12.00, v
prostorih GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, dvorana B. Dodatne informacije
lahko dobite telefonsko (01/5898 291) ali elektronsko (dejan.papez@gzs.si).

Prijavnica.

Program.

Članek.
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26.05. OKROGLA MIZA »PODEŽELJE NA PREIZKUŠNJI«

Univerza v Ljubljani,natančneje Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, vabi ob upokojitvi
izr. prof. dr. Antona Prosena na okroglo mizo z naslovom »Podeželje na preizkušnji«, na
kateri bodo osvetliti aktualno problematiko urejanja in razvoja slovenskega podeželja. Ob tej
priložnosti bodo objavili tudi jubilejni znanstveni zbornik z 31 prispevki, ki se navezujejo na
problematiko in razvoj podeželskega prostora. Okrogla miza bo v sredo, 26. maja 2010 ob 17.
Uri v veliki dvorani Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, Ižanska cesta 12. Okroglo
mizo bodo z uvodnimi prispevki odprli: Dr. Pavel Gantar, Dr. Davorin Gazvoda, Dr. Božena
Lipej, Dr. Marija Markeš ter Dr. Dušan Plut.
Prijava na okroglo mizo je možna do 14.05.2010 na naslov alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si, saj je
število mest omejeno.
27.05 / MLADI DIPLOMANTI NA TRGU DELOVNE SILE

Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor in EURES Slovenija vabita na posvet Mladi
diplomanti na trgu delovne sile, ki bo dne 27. 5. 2010, v Veliki dvorani Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, s pričetkom ob 9.30 uri. Vljudno vas prosimo, da zaradi omejenega števila
mest svojo udeležbo na brezplačnem posvetu potrdite do 24.5.2010 na elektronski naslov:
mirica.zver@ess.gov.si
16−22.09 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010 - „POTUJ SKROMNEJE, ŽIVI
BOLJE“

Danes začenja Ministrstvo za okolje in prostor s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti
2010, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. K sodelovanju vabijo vse slovenske občine.
Osrednja tema letošnjega tedna mobilnosti se glasi „Potuj skromneje, živi bolje“. Prostorsko
načrtovanje, trajnostna mobilnost in skrb za zdravje so tista kombinacija, ki izboljšuje
kakovost življenja v mestih, saj zmanjšuje onesnaženost zraka, obremenjenost s hrupom,
manjša število prometnih nesreč, odpravlja cestne zastoje ter omogoča več prostora za
srečevanje ljudi. S sodelovanjem v kampanji "Potuj skromneje, živi bolje", boste tudi vi
prispevali k izboljšanju telesnega in duševnega počutja in življenju v manj onesnaženem
zraku. Podrobnejše informacije o pripravah na evropski teden mobilnosti 2010 lahko najdete
na http://www.mobilityweek.eu/, o aktivnostih v Sloveniji pa bodo informacije na voljo na
spletnih straneh Ministrstva (www.tedenmobilnosti.si). (Vir: Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za okolje in prostor)
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POSEBNA SEJA VLADE
POSEBNA SEJA VLADE - SLOVENSKI TURIZEM

Posebna seja vlade, ki je v torek, 11. maja 2010 potekala v Lipici, se je osredotočila na
turizem, s katerim se premalo ukvarjamo, ustvari pa 12 odstotkov bruto domačega
proizvoda. Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi strateškega sveta za turizem, v katerem bodo
sodelovali vsi ministri s področij, povezanih s turizmom. Imel bo nalogo nadzora,
spremljanja in priporočanja ukrepov za izboljšanje slovenskega turizma. To bo neodvisno
telo pri predsedniku vlade, ki ga bo vodil sam premier. Med sklepi je tudi naloga vsem
ministrom, da v 60 dneh pripravijo načrte rešitev nekaterih problemov v turizmu. Eden od
dogovorov je tudi, da se pripravi nova strategija turističnega razvoja od leta 2012 do 2016.
Do leta 2020 pa si je vlada zastavila ambiciozen cilj, deset milijonov prenočitev, tri milijone
prihodov turistov in povečanje neposrednega turističnega priliva na 2,5 milijarde evrov. Še pred
počitnicami bodo predstavili kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, do poletne
sezone pa nameravajo sprejeti nekaj ukrepov za blaženje učinkov svetovne gospodarske
krize. V kratkem bo objavljen razpis za dodatno promocijo v višini milijona evrov, objavili
bodo triletni razpis za razvoj destinacijskega menedžmenta v višini 4,3 milijona in na koncu
še razpis za obnovo planinskih domov za poldrugi milijon evrov. Dodatnih 130.000 evrov bo
vlada namenila STO za projekt predstavitve Slovenije kot turističnega cilja v Južni Afriki.
Včeraj so se dogovarjali tudi o spremembah operativnega programa črpanja evropskih
sredstev. (SK)
82. SEJA VLADE, 13.05.2010
VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLAD ZA JAVNE USLUŽBENCE

Vlada RS je sprejela spremembe Pravil Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne
uslužbence in predložila dopolnitev Zahteve za izdajo soglasja k spremembam Pravil
Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Agenciji za trg vrednostnih
papirjev.
Spremembe Pravil se začnejo uporabljati od dne, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev
izda soglasje k njihovim spremembam. Vlada RS je dne 28. 1. 2010 že sprejela predlagane
spremembe Pravil. Glede na to, da je za njihovo uporabo potrebno še soglasje Agencije za trg
vrednostnih papirjev k spremembam Pravil, je Vlada RS, skladno s sklepom Vlade RS z dne
25. 3. 2010, vložila Zahtevo za izdajo soglasja k spremembam Pravil pri Agenciji za trg
vrednostnih papirjev.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 3. 5. 2010 pozvala Vlado RS, da dopolni Zahtevo
11
Tedenske novice SOS / 10.5- 14.5.2010
Št. 18

za izdajo soglasja k spremembam Pravil tako, da bodo določbe Pravil usklajene s Sklepom o
izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja vzajemnega
pokojninskega sklada in načinu določitve datuma konverzije.
S predlaganimi spremembami Pravil se te usklajujejo s sklepom. Gre za manjše popravke, ki
ne vplivajo na vsebino že sprejetih Pravil. (Vir: Vlada RS)
IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Vlada RS je sprejela program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za
izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2010.
Program sledi izvajanju finančnih instrumentov Nacionalnega akcijskega načrta za
energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016. S predvidenimi 18 milijoni evrov bo prihranek
energije 3,7-krat večji kot je predviden v akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije. Z
realizacijo dodeljevanja načrtovanih nepovratnih finančnih spodbud občanom za leto 2010
bomo letno prihranili 107,190 MWh energije, emisije CO2 pa se bodo zmanjšale za 19.383
t/leto. (Vir: Vlada RS)
ODGOVOR NA VPRAŠANJE ŽUPANA IN POSLANCA MIRKA BRULCA

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog odgovora na pisno poslansko vprašanje Mirka
Brulca v zvezi z dopolnitvijo Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja.
Vlada RS v odgovoru pojasnjuje, da je prostorsko načrtovanje z upoštevanjem naravnih
omejitev prostora, kar poplave so, najcenejši oziroma stroškovno najbolj učinkovit ukrep. Pri
tem je ključno, da se pripravi poplavne karte na območjih obstoječe poplavne ogroženosti,
predvsem pa na območjih nove poselitve kot podlage za upoštevanje pogojev in omejitev
gradnje. Glede na to, da je načrtovanje rabe prostora v pristojnosti lokalne skupnosti, bi
moral biti njihov primarni interes, da se pri izvajanju dejavnosti in posegov v prostor, ne
povečuje poplavne ogroženosti.
Sprejetje prostorskih aktov, ki so dolgoročen instrument načrtovanja rabe prostora, brez
prostorskih podatkov o poplavah, bi pomenilo, da se problematika rešuje interventno po
poplavah, kot doslej ali pa, da bi se problematika gradnje na poplavnih območjih še naprej
morala reševati na ravni posameznih investitorjev, ki bi morali poplavne karte naknadno in
razdrobljeno naročati. To pa je neracionalno in lahko tudi strokovno vprašljivo.
Odločitev o »odpustkih« za načrtovanje rabe prostora v postopku priprave OPN brez
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upoštevanja poplavnih razmer bi pomenila torej velik korak nazaj pri prizadevanjih za
preventivno varstvo pred poplavami ter istočasno tudi nespoštovanje zakonodaje Evropske
skupnosti. V posameznih primerih bi to bi lahko pomenilo tudi zavrnitev financiranja
gradenj iz evropskih strukturnih skladov. Predvsem pa bi to pomenilo negativno sporočilo
tistim lokalnim skupnostim, ki so z vso odgovornostjo že pristopile k pripravi poplavnih
kart za potrebe OPN ali OPPN in s tem zagotovile prvi korak k zmanjševanju poplavne
ogroženosti na območju svoje lokalne skupnosti.
Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da lokalne skupnosti nimajo zakonsko določenega
roka za sprejem OPN ali OPPN, zato menimo, da imajo lokalne skupnosti za pripravo
poplavnih kart na območjih načrtovanja rabe prostora dovolj časa. (Vir: Vlada RS)
MNENJE VLADE O ZAHTEVI ZA OCENO USTAVNOSTI ZOS

Vlada RS je na sprejela Mnenje o zahtevi Združenja občin Slovenije za začetek postopka za
oceno ustavnosti prvega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti.
Združenje občin Slovenije v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbija ustavnost
in zakonitost prvega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011, ki je po oceni Združenja v neskladju z 9., 138. in 140. členom
Ustave Republike Slovenje ter z 9. členom Zakona o ratifikaciji Evropske listine lokalne
samouprave.
Drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin namreč določa, da mora Vlada
Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) pred predložitvijo državnega proračuna v
Državni zbor Republike Slovenije z reprezentativnimi združenji skleniti dogovor o višini
povprečnine. Pri pripravi proračunov za leti 2010 in 2011 z Združenjem občin Slovenije
dogovora ni bilo mogoče skleniti, saj je bila zahteva združenj o višini povprečnine
postavljena nerealno in v višini, ki so presegale podlage za določitev povprečnine. Iz
navedenega razloga je bilo potrebno v letnem zakonu določiti pravno podlago, ki je
omogočila, da vlada določi povprečnino, če z združenjem dogovora ni mogoče doseči. V
nasprotnem primeru proračuna ne bi bilo mogoče pravočasno posredovati v proceduro
Državnemu zboru.
Ker letni zakon povzema vse kriterije za določitev povprečnine, ki so vsebovani v Zakonu o
financiranju občin in ker je bila povprečnina določena na način, ki je upošteval vse finančne
posledice, ki bodo nastale občinam pri izvajanju zakonskih nalog v letu 2010, Vlada RS
ocenjuje, da prvi odstavek 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 ni v nasprotju z 9., 138. in 140. členom Usstave RS. (Vir: Vlada RS)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
WWW.OIKOS.SI

UREJA

INTELLIGENT ENERGY CALL FOR PROPOSALS 2010

Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetske učinkovitost in racionalna raba virov (izboljšanje energetske učinkovitosti
ter podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje);
- novi in obnovljivi viri energije (promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo elektrike, gretje; biogoriva; podpora diverzifikaciji energetskih virov);
- energija v prometu (diverzifikacija goriv, promocija obnovljivih goriv in učinkovite
rabe energije v prometu, podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje).
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.
ECO-INNOVATION – POZIV 2010

Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko-inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
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Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OP IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, tj. ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih
akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.
Predmet razpisa sta 2 prednostni nalogi z naslednjimi ukrepi:
• prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj (turizem in razvoj podeželja,
razvoj podjetnišva, socialna integracija);
• prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo okolja, ohranjanje
območij varstva naravne in kulturne dediščine).
Upravičenci: neprofitne pravne osebe (regionalne in lokalne oblasti, skladi, zavodi, agencije,
raziskovalne in razvojne ustanove, nevladne organizacije, gospodarske, kmetijske, obrtne
zbornice…), pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofiten status (društva,
regionalne agencije, zasebni zavodi, turistična društva…). Programsko območje zajema
naslednje regije:
• v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osrednjeslovenska (20
%) regija;
• v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko‐Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20 %).
Minimalno število partnerjev v projektu: 2 (po eden iz Slovenije in Hrvaške).
Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, investicijski stroški,
administrativni stroški.
Višina sofinanciranja: EU bo financirala 85 % upravičenih stroškov projektov, višina
upravičenih stroškov od 75.000,00 do 1.000.000,00 EUR za 1. prednostno nalogo ter od
75.000,00 do 1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo.
Trajanje projektov: največ 27 mesecev.
Rok za oddajo: 30.06.2010 do 15:30. Več info TUKAJ.
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JAVNI

RAZPIS

ZA

SOFINANCIRANJE

OPERACIJ

PRENOVE

IN

OBNOVE,

CELOSTNE REVITALIZACIJE IN MODERNIZACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V
LASTI OBČIN IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ, V OKVIRU
OPERATIVNEGA

PROGRAMA

KREPITVE

REGIONALNIH

RAZVOJNIH

POTENCIALOV

Predmet javnega razpisa: večje investicije, katerih vrednost znaša najmanj 1.500.000 EUR
upravičenih stroškov (brez davka na dodano vrednost) in so nacionalnega pomena, kar
pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki razglašeni za spomenik državnega pomena oz.
morajo biti vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012, ki je največji projekt na
področju kulture.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: izdelava dokumentacije, gradbena dela in instalacije, nakup opreme,
informiranje in obveščanje javnosti.
Višina sofinanciranja: upravičencu bo sofinanciranih največ do 100% izkazanih upravičenih
javnih izdatkov operacije v deležu 85% sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15%
namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo.
Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja po tem razpisu ne sme biti večja od 3.000.000,00
EUR.
Trajanje projektov: operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2012.
Rok za oddajo: do 7. 6. 2010. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV - LIFE+ CALL FOR PROPOSALS 2010

Namen: Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
- informiranje in obveščanje.
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni
organi, subjekti ter institucije.
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Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja projektov znaša od 50-75% (pri projektih, ki se
nanašajo na prednostne habitate je delež sofinanciranja 75%). Za slovenske prijavitelje so
predvidena sredstva v višini 5,2 mio EUR.
Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
STRATEGIJA EU ZAGOTAVLJA FINANČNO POMOČ SOSEDNJIM DRŽAVAM IN
KREPI DRUGE REFORMNE POBUDE

Pregled evropske sosedske politike je pokazal, da je politika omogočila krepitev trgovine in
drugih vezi med državami EU in državami na jugu in vzhodu Evropske unije. Vendar je bila
uspešnejša pri spodbujanju gospodarske prenove kot pri krepitvi demokratskih sprememb.
Politika je bila uvedena leta 2004, torej istega leta, ko se je 10 držav – večinoma iz Srednje
Evrope – pridružilo Uniji. Meja EU se je tako prestavila za skoraj 1 000 kilometrov na vzhod
in po desetletjih hladne vojne je prišlo do ponovne združitve Evrope. EU se je povezala s
svojimi sosedami, da ne bi prišlo do novih ločnic v Evropi in da bi njene meje ostale varne in
stabilne.
Politika ponuja tudi možnost prostotrgovinskih sporazumov, finančno pomoč, pomoč pri
zanesljivi oskrbi z energijo ter potovanja brez vizumov po EU. Uporablja se za vse najbližje
južne in vzhodne sosede EU, razen kandidatk za članstvo v EU. Sosednje države vedno bolj
uporabljajo možnost finančne pomoči EU na področju reform. Odkar je bila ta možnost
uvedena, se je pomoč povečala za 32 %. Za obdobje 2007–2012 je politiki namenjenih 12
milijard EUR proračunskih sredstev. (vir: EK)
OBČINE O PODNEBNIH SPREMEMBAH
"Smo na pragu zelene revolucije, v tej revoluciji pa so župani naših mest v prvih bojnih
črtah," se je ob srečanju županov več kot 1600 mest iz 36 držav v Evropskem parlamentu
slikovito izrazil njegov predsednik Jerzy Buzek. V torek, 4. maja, se je namreč sestala
Konvencija županov, katere člani so se zavezali k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida
in povečanju energetske učinkovitost v svojih mestih. V Bruslju so predvsem izmenjevali
izkušnje, potrebne za doseganje teh ciljev.
Srečanje se je končalo s podpisom prvega sporazuma ELENA (European Local Energy
Assistance), katerega cilj je finančno podpreti projekte na področju energetske učinkovitosti
in obnovljivih virov energije. (vir: EP)
NOGOMETNA EKIPA ŽUPANOV SOS V ROMUNIJI
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Nogometna ekipa županov in podžupanov Skupnosti občin Slovenije je v organizaciji s
„Slovensko-Romunskim Poslovnim Klubom TRIGLAV-CARPATI“, pod pokroviteljstvom
Veleposlaništva RS v Bukarešti in v sodelovanju s turistično agencijo Adeona Tour iz
Bukarešte, ki je največji promotor Slovenije in njenih turističnih zmogljivosti v Romuniji,
obiskala pokrajino Dobrogea, ki leži na jugo-vzhodnem delu Romunije. Delovni obisk je bil
osredotočen na mesti Constanta ter Mangalija, kjer sta bila naša gostitelja župan Constante g.
Radu Mazare in župan Mangalije g. Mihai Claudiu Tusac.
Ob prihodu v mesto je slovenskim gostom dobrodošlico izrekel g. Liviu Tramudana, vodja
službe za mednarodne odnose občine Constanta.
Program naslednjega dne se je začel s svečanim sprejemom, ki se ga je udeležil g. Mihaia
Darabana, predsednik GZ Constanta in gospodarstveniki regije. V kratkih pozdravnih
nagovorih sta g. Branko Grgič, ekonomski svetovalec Veleposlaništva Slovenije v Romuniji
ter g. Marko Simić, predsednik slovensko-romunskega poslovnega kluba predstavila
predvsem možnosti, ki se podjetjem obeh regij odpirajo in poudarila vlogo poslovnega
kluba, ki postaja vse močnejša vez pri povezovanju slovenskih in romunskih podjetij. Sledila
je kratka predstavitev Skupnosti občin Slovenije ter posameznih občin s poudarkom na
možnostih sodelovanja v prihodnje. V popoldanskem času se je druženje nadaljevalo s
prijateljsko nogometno tekmo, ki pa se je na žalost vseh slovenskih navijačev končala z
izidom 5:2 za domačine. Prepričani smo, da bo bolje na povratni tekmi jeseni v Sloveniji.
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Ekipa od leve proti desni:
Zgoraj: Danilo Burnač (direktor Mariborskega vodovoda), Stanko Glažar (direktor mestne
uprave MO Ptuj) Miran Jurkošek (župan Občine Štore), Peter Misja (župan Občine
Podčetrtek), Roman Richter (podžupan Občine Pesnica), Anton Zakrajšek (župan Občine
Velike Lašče), Marko Simić (slovensko-romunski poslovni klub Triglav-Carpati).
Spodaj: Ladislav Pepelnik (podžupan Občine Ruše), Jožef Škalič (župan Občine Kuzma),
Siniša Plavšić (Skupnost občin Slovenije), Branko Ledinek (župan Občine Rače-Fram), Alojz
Podgoršek (župan Občine Šmartno ob Paki).
V soboto, 8. 5. je delegacijo v Mangaliji sprejel župan, g. Mihai Claudiu Tusac ter podrobneje
predstavil in razkazal svoje mesto.
Obisk županov, srečanja v obeh mestih in neformalno druženje je bilo izpeljano brezhibno,
namen pa nedvomno dosežen: vzpostavile so se prijateljske vezi.
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
PET LET EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE

Letna poročila o evropski sosedski politiki ponovno kažejo, da Evropska unija sosedskim
državam prinaša nedvomne koristi. V zadnjih petih letih je EU povečala obseg trgovine in
pomoči, okrepila medosebne stike ter poglobila sodelovanje s sosedskimi državami pri
izvajanju njihovih gospodarskih, političnih in sektorskih reform. Pri partnerstvih na
področjih, kot so promet, energetika, okolje in podnebne spremembe, raziskave, zdravje in
izobraževanje, je bil dosežen pomemben napredek. V ta namen se je finančna pomoč v
veljavnem finančnem okviru povečala za 32 % in bo do leta 2013 presegla 2 milijardi EUR
letno (obvestila za javnost EU, jv)
"EVROPSKO

SREČANJE"

NA

MEDNARODNEM

FILMSKEM

FESTIVALU

V

CANNESU

Za predvajanje na 63. Mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu je bilo izbranih 20
evropskih filmov, financiranih v okviru programa Evropske unije MEDIA, vključno s šestimi
filmi, ki se potegujejo za zlato palmo (podrobnosti v prilogi). 17. maj je dan evropskega
srečanja v Cannesu, ko bodo na festivalu slavili najboljši evropski filmi. Komisarka
Androulla Vassiliou bo razglasila dobitnika letošnje evropske nagrade za talent, ki se
podeljuje za najboljši projekt za film z evropsko razsežnostjo. Prav tako se bo skupaj z
direktorjem festivala Gillesom Jacobom srečala s filmskimi strokovnjaki ter predstavniki
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evropskih in mednarodnih filmskih institucij, s katerimi bo razpravljala o financiranju
filmskih ustvarjalcev (obvestila za javnost EU, jv).
PROGRAM EU MLADI V AKCIJI

Nedavna raziskava Evropske komisije je pokazala, da je 95 % mladih, udeleženih v projektih
programa Mladi v akciji s podporo Evropske unije, izboljšalo svoje znanje jezikov, 66 % pa jih
meni, da so se zaradi teh izkušenj povečale njihove zaposlitvene možnosti. Na volitve v
Evropski parlament 2009 se jih je v primerjavi s splošno 29-odstotno udeležbo mladih
Evropejcev odzvalo 60 %.To so pomembnejši rezultati raziskave med 4 550 mladimi,
mladinskimi delavci in mladinskimi organizacijami, izvedene na začetku leta 2010. Raziskava
kaže, da evropsko financiranje mladinskih projektov pozitivno vpliva na udeležence.
Opravljena je bila v vseh državah članicah s posebnim poudarkom na udeležencih
nadnacionalnih projektov. Evropska komisija jo bo odslej redno izvajala v okviru ocenjevanja
učinka programa Mladi v akciji. Celotno poročilo o raziskavi in podatki o programu Mladi v
akciji so na voljo na:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm (obvestila za javnost EU, jv).
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