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NOVIČKE SOS
MLADIM PRIJAZNE OBČINE PREJELE CERTIFIKAT
Danes, 18. maja 2012 s pričetkom ob 11.30 uri je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala podelitev
certifikata Mladim prijazna občina.
Certifikate Mladim prijazna občina izdaja Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo
občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka tistim lokalnim
skupnostim, ki so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in
tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo
avtonomijo in hitreje vstopajo v odraslost.
Prejemnice certifikata s štiriletno veljavnostjo so v letu 2012 Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Velenje ter Občine Krško, Radlje ob Dravi in
Občina Sežana. Vsem prejemnicam certifikata izrekamo iskrene čestitke! (bh)

ALI VAŠA OBČINA POSLUJE ZAKONITO?
Skupnost občin Slovenije je pričela s projektom dodatnih storitev na področju izvedbe notranje revizije
občin in drugih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Slednje bo v imenu
SOS občinam članicam nudila skupina preizkušenih državnih revizorjev in državna notranja
revizorka, magistrica davčnega prava. Skupina revizorjev ima dolgoletne izkušnje s področja revizije
poslovanja, vsak izmed njih pa ima najmanj 3 leta praktičnih izkušenj z delom na občini, v podjetju
katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ali v javnem zavodu, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina. Vodja revizijske skupine je magistrica pravnih znanosti s področja
davčnega prava, Metka Cerar, ki ima revizorski naziv: Preizkušena državna revizorka, državna
revizorka in državna notranja revizorka. Je tudi sodna izvedenka ekonomske stroke, predavateljica
javnih naročil in soavtorica priročnika »Pojmovnik javnih financ«. Ima 16 let delovnih izkušenj v javni
upravi in 8 let delovnih izkušenj kot revizor. Za več informacij in ponudbo se lahko obrnete na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POSVET O ZUJF
Obveščamo vas, da smo na MJU posredovali pobudo za izvedbo delovnega posveta glede
predstavitve novega Zakona o uravnoteženju javnih financ. Sporočamo vam, da bo delovni posvet
predvidoma v začetku junija. (jt)

POSLOVANJE NO V OBČINAH
V sredo, 16.5.2012 je v Ljubljani potekal praktični delovni posvet o delovanju nadzornih odborov v
občinah. Posvet je bil dobro obiskan, predstavniki nadzornih odborov in občinske uprave pa so
izvedeli veliko koristnih in poučnih informacij. (jt)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog spremembe Zakona o zaščiti živali, ki ga
najdete tukaj. Prosimo vas, da morebitne komentarje, predloge in pripombe podate do 24. maja 2012
na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

SPREMEMBE UREDBE O RAVNANJU Z BATERIJAMI IN
AKOMULATORJI
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Prosimo, da vaše
pripombe in predloge posredujete do srede, 30.5.2012 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
22.05. / 7. REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
7. redna seja predsedstva SOS bo potekala 22.5.2012 od 10.00 ure dalje predvidoma v sejni sobi v
Termah Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče.

23.05. / PRIPRAVA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA
ZA OBDOBJE 2012-2021
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sklopu projektne skupine pripravilo Nacionalni
stanovanjski program za obdobje 2012-2021. ker želijo vključiti v pripravo vse pomembne akterje na
tem področju vas vabimo k udeležbi na sestanku, ki bo v sredo, 23. maja 2012 ob 14.00 uri, v sejni sobi
4-057 na Direktoratu za prostor, MzIP, Litostrojska 54, Ljubljana. Vljudno vas prosimo za vaše prijave
na naslov metka@skupnostobcin.si do 22.5.2012.
25.05. /

PRAKTIČNE DELAVNICE ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAV EZD -

VUKOVAR
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izvajata v letošnjem letu projekt
LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami, ki se financira iz programa
Evropa za državljane. Letni roki za prijavo projektov so 1. junij in 1. september.
Uvodna konferenca projekta je bila izvedena januarja v Mariboru. Na konferenci je bil predstavljen
program in primeri uspešnih projektov hrvaških in slovenskih občin in mest, kot tudi LOCPART in
njegove aktivnosti. V okviru projekta organiziramo dve delavnici za pripravo konkretnih projektnih
predlogov za prijavo na razpis programa Evropa za državljane.
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Delavnice bodo potekale, v Vukovarju 25. maja in v Podčetrtku 15. junija 2012. Delavnice so
enodnevne (od 9:30 do 17:00 ure). U okviru proračuna projekta so zagotovljena sredstva za 10
udeležencev iz vsake države za eno nočitev. Nočitev je zagotovljena v Hotelu Lav, J. J.
Strossmayera 18, Vukovar (www.hotel-lav.hr). Na delavnici lahko sodeluje več predstavnikov iste
občine. V primeru večjega povpraševanja od 10 oseb (velja samo za nočitve) bomo upoštevali prvih 10
prijavljenih (časovno). Število udeležencev na sami delavnici ni omejeno!
Prijazno vas prosimo, da svoje sodelovanje potrdite najkasneje do ponedeljka, 21. maja, po
elektronski pošti na info@skupnostobcin.si. Za več informacij se lahko obrnete na Sekretariat SOS na
02 234 15 00.
Prav tako vas prosimo, da v PRIJAVNICI navedete ime hrvaške občine ali mesta, s katerim imate
vzpostavljeno sodelovanje, ali pa projektno idejo, ki bi jo morda lahko izvedli v sodelovanju s kakšnim
hrvaškim partnerjem. V tem primeru vas prosimo, da idejo na kratko opišete.
S sofinanciranjem iz programa Evropa za državljane lahko občine financirajo aktivnosti svojih
občanov, športnih in kulturnih društev, programov za šolske in predšolske otroke, mladinske
organizacije in druge prostovoljne mreže. Cilj delavnice je definirati projektne ideje, najti partnerje za
sodelovanje in izdelati načrte projektnih predlogov.
Tukaj

najdete tudi

vprašalnik! Vljudno

vas prosimo,

da ga izpolnjenega pošljete

na

info@skupnostobcin.si.

15.06. / PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV V PODČETRTKU
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izvajata v letošnjem letu projekt
LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami. Uvodna konferenca projekta
je bila izvedena januarja v Mariboru. V okviru projekta pa v nadaljevanju organiziramo delavnico za
pripravo konkretnih projektnih predlogov za prijavo na razpis programa Evropa za državljane.
Delavnica bo potekala v Podčetrtku (Terme Olimia - Wellness hotel Sotelia), 15. junija. V okviru
proračuna projekta so zagotovljena sredstva za 10 udeležencev iz vsake države za eno nočitev. Na
delavnici lahko sodeluje več predstavnikov iste občine. V primeru večjega povpraševanja od 10 oseb
(velja samo za nočitve) bomo upoštevali prvih 10 prijavljenih (časovno). Št. udeležencev na sami
delavnici ni omejeno.
Vljudno vas prosimo, da vprašalnik ne glede na udeležbo na delavnici 5. junija izpolnjenega čim prej
pošljete na info@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
23.5. / SEMINAR STORITVE UČINKOVITE RABE ENERGIJE
V sredo, 23. maja 2012, bo na Reaktorskem centru v Podgorici pri
Ljubljani v organizaciji Centra za energetsko učinkovitost Instituta
»Jožef Stefan« potekal brezplačen seminar z naslovom Storitve
učinkovite rabe energije – Priložnosti in ovire. Premišljena uporaba
storitev učinkovite rabe energije (ES-URE) v kombinaciji z različnimi viri financiranja ukrepov
učinkovite rabe energije je eden od učinkovitih načinov za zmanjšanje rabe energije in stroškov zanjo
ter s tem škodljivih vplivov na okolje tudi v javnem sektorju, ki naj bi v skladu z zakonodajo in
različnimi akcijskimi načrti tako na evropski kot tudi nacionalni ravni postal vzorčni primer
učinkovitega ravnanja z energijo. V okviru seminarja bodo predstavili nekaj uspešnih primerov novo
razvitih storitev učinkovite rabe energije (ES-URE), osnovne smernice za pripravo projekta
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, praktične izkušnje dveh slovenskih projektov
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in nekatere dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvedbe
storitev učinkovite rabe energije (podpora države, financiranje, razpoložljivost podatkov itd.). Več
informacij o seminarju je dostopnih na spletni strani http://www.rcp.ijs.si/ceu/, prijave za seminar pa
sprejemamo do petka, 18. maja 2012, oz. do zasedbe mest na naslov barbara.visocnik@ijs.si.
Seminar je organiziran v okviru projektov
development

of

an

http://www.changebest.eu/)

energy
in

EESI

ChangeBest

efficiency
(European

(Promoting the

service

(EES)

market;

Energy

Service

Initiative;

http://www.european-energy-service-initiative.net/), ki sta namenjena promociji in
razvoju trga s storitvami učinkovite rabe energije in pogodbenim zagotavljanjem prihranka energije.
Projekta sta sofinancirana v okviru programa Inteligentna energija – Evropa (IEE) Evropske komisije.

31.5. / UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST SLOVENSKIH OBČIN
Posvet za direktorje občinskih uprav slovenskih občin z naslovom Upravljavska sposobnost
slovenskih občin, ki ga raziskovalci Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani ob podpori
Friedrich Ebert Stiftung organizirajo v okviru konference Slovenski politološki dnevi 2012 bo potekal
31.5.2012 ob 14.30 uri v konferenčnem centru Grand hotela Metropol v Portorožu. Na seminarju bodo
(med drugim) predstavili tudi primerjalne rezultate empirične raziskave, ki je potekala v marcu in
aprilu 2012 med direktorji občinskih uprav. Vse podrobnosti seminarja najdete v vabilu, ki se nahaja v
prilogi sporočila. Prijavite se lahko na miro.hacek@fdv.uni-lj.si. Vabilo

04.06. / INFORMATIKA V MESTIH
Vabimo vas na mednarodno konferenco namenjeno informatiki v mestih, ki bo od 4. do 6. junija na
Dunaju. Velika, srednja in mala mesta – vsa se srečujejo z enakimi izzivi: Proračuni so tesni, občani želijo
sodelovati v procesih odločanja, zahtevajo boljše storitve in nova delovna mesta. Lokalna podjetja je prizadela
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gospodarska kriza in potencial za rast pričakujejo v javnem sektorju. Kako se lahko lokalne skupnosti s podporo
svojih IT oddelkov odzovejo na te izzive?
MCE Konferenca 2012 se osredotoča na to vprašanje, in razpravlja o tej temi v luči inovativnih informacijskih in
komunikacijskih tehnologij. Slogan konference MCE je "Upravlja Mesta prihodnosti - IT?"
Pomembne teme konference so: odprta vlada, odprti podatki, socialna omrežja, računalništvo v oblaku in
pametna mesta. Različni strokovnjaki in menedžerji s področja IT iz avstrijskih in evropskih mest bodo na
konferenci izmenjali izkušnje in razpravljali na interaktivnih delavnicah. Dva večerna dogodka bosta
udeležencem ponudila možnosti mednarodnega mreženja in navezovanja medsebojnih stikov v sproščenem
vzdušju.
Kotizacija, ki zajema gradiva, kosila & napitke, večerne dogodke in simultano prevajanje (samo
angleško in nemško) znaša 400 € za posamezne udeležence iz javnega sektorja. Iz SOS smo
kontaktirali organizatorja in se dogovorili za večji popust, kot je objavljen na spletu. Zagotovili so nam
vsaj 20 % popust za prijavo več udeležencev, ki pa je lahko ob večjem številu prijavljenih večji. Cene
hotelov, ki jih priporoča organizator se gibajo od 90 do 200 €. Uradni jezik konference je angleščina.
Več o konferenci: http://www.majorcities.eu/conferences/2012-vienna
V kolikor nam sporočite vaš morebitni interes za udeležbo (na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si),
vam s strani SOS lahko pomagamo pri nižji kotizaciji, morda tudi organizaciji prevoza. Odvisno od
števila zainteresiranih.

NOVIČKE DRUGIH
REZULTATI REGIJSKIH SREČANJ DIALOG MLADIH V LJUBLJANI IN
SLOVENJ GRADCU
V Društvu ŠKUC v Ljubljani se je v petek, 20. 4. 2012 odvijal regijski dogodek v okviru projekta Dialog
mladih, ki mladim omogoča dialog z odgovornimi za mladinsko politiko, v petek 20. 4. in soboto 21. 4.
pa je potekal dvodneven dogodek v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec v sklopu istega
projekta. Osrednje teme dogodka v Ljubljani sta bili zaposljivost mladih in participacija mladih.
Udeleženci so preko različnih neformalnih oblik učenja analizirali glavne problematike mladinske
zaposljivosti, s pomočjo Zavoda RS za zaposlovanje so definirali svoj zaposlitveni profil, nato pa so se
poučili o različnih oblikah mladinske participacije. V popoldanskih urah so pripravili predloge in
ukrepe za odločevalce. (Vir: Eurodesk-novice za mlade)

14. REDNA SEJA VLADE, 17.05.2012
NOVELA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE
SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.
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S predlaganimi spremembami zakona se bo v svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji zagotovila zastopanost tistih organizacij, za sofinanciranje katerih je bila fundacija
primarno ustanovljena, to so nacionalne športne zveze.
V Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji bi štirinajst članov
predlagale nacionalne športne zveze, enega člana Skupnost občin Slovenije, enega člana Združenje
občin Slovenije, enega člana pa bi, tako kot v trenutno veljavni ureditvi, predlagala Vlada Republike
Slovenije. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Javni poziv je Ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS (št. 34/2012). Za
obdobje 2012-2014 je na voljo 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko s projekti
kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje
projektov iz naslednjih vsebinskih področij: ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska
infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih, socialna infrastruktura. Projekte bo delno financirala Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.

OKOLJSKI PROJEKT EVROPSKE KOMISIJE
Evropska komisija je osnovala projekt, ki bo povečal sodelovanje in podporo mestom pri razvoju in
implementaciji adaptacijskih strategij na klimatske spremembe. Mesta bi tako naj dobila priložnost
sodelovanja in izmenjav izkušen z mesti in občinami podobnega mišljenja. Povezale se bodo lahko
občine z veliko izkušnjami in tiste z manj izkušnjami. Tako se bo povečala pripravljenost na klimatske
spremembe, pospešila se bo izmenjava izkušenj, pridobilo pa se bo tudi orodja in usmeritve za občine
pri adaptaciji. To poletje (začetek junija) se boste lahko srečali s strokovnjaki za mestno adaptacijo na
enodnevnem seminarju v Alborgu (Danska). Mesta lahko sodelujejo tako, da izpolnijo vprašalnik
dosegljiv na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ASEC.
Več informacij o projektu EK je dosegljivih na http://eucities-adapt.eu/cms/.

POVEČANJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI V INDUSTRIJI,
STORITVENEM IN JAVNEM SEKTORJU
Nepovratna sredstva namenjena za energetsko učinkovito razsvetljavo, za sisteme koriščenja odpadne
toplote, za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, za napredne števce in energetsko učinkovite motorje.
30 % do 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Višina investicije ni omejena. Prvi rok za prijavo je
6.6.2012. Več o razpisu boste izvedeli s klikom tukaj.
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NAGRADA ŽUPANOM, KI SKRBIJO ZA VKLJUČEVANJE ROMSKE
POPULACIJE
Obveščamo vas, da je na spletni strani Local Government Information Network objavljen razpis za
nominacijo županov, ki so aktivni na področju vključevanja romske populacije v Evropi. Z nazivom
bodo nagradili tiste župane, ki bodo s študijo primera iz svoje občine pokazali, da so s pomočjo
evropskih sredstev vključili romsko populacijo na področjih izobraževanja, zaposlitve, zdravstva,
prebivališč ali javnih služb. Vse kar je potrebno storiti je le izpolniti dokumentacijo oz. študijo
primera, ki jo najdete na spletni strani http://www.logincee.org/newsitem/6051. Rok za prijave je
15.6.2012. V primeru, da se boste prijavili vas naprošamo, da opis dobre prakse posredujete tudi na
info@skupnostobcin.si, saj smo tudi v Skupnosti vedno zainteresirani za vaše zgodbe o uspehu.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Do razpisa lahko najdete s klikom tukaj.

UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani

www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse

informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
na tel. št. sklada 01/836-19-53.
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SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA RRP
Dopis SVLR glede javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih programov lahko preberete s klikom tukaj.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Učinkovita raba električne energije – UREE – rok: 6.6.2012

-

Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso – KNLB – rok: 7.6.2012

-

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB – rok: 7.6.2012

-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

MEDNARODNE NOVICE SOS
REPREZENTANCA ŽUPANOV NA EVROPSKO PRVENSTVO V
NOGOMETU
Reprezentanca županov se je ta teden udeležila Evropskega prvenstva v nogometu, ki ga organizira
Poljsko združenje občin. Prvenstvo je potekalo v občini Tychy na Poljskem, tekmovanja pa se je
udeležilo 15 slovenskih županov in podžupanov, ki so se pomerili proti ekipam iz Poljske, Italije,
Ukrajine, Nemčije, Avstrije, Češke, Južne Tirolske in Slovaške. (MM)

SREČANJE DS ZA URBANISTIČNO PLANIRANJE PRI NALAS
V Tirani bo med 19. in 20. junijem bo potekal sestanek DS za urbanistično planiranje pri NALAS. Član
DS je tudi predstavnik SOS, Izidor Jerala, ki bo s prisotnimi predstavniki občin JV Evrope delil
izkušnje slovenskih občin na področju urbanizma. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
VSEEVROPSKO JAVNO POSVETOVANJE O PRAVICAH DRŽAVLJANOV
Evropska komisija je 9. maja začela doslej največje vseevropsko javno posvetovanje o pravicah
državljanov. Državljane po vsej Evropski uniji pozivajo, naj sooblikujejo program politik za naslednjih
nekaj let in s tem prihodnost Evrope. Do 9. septembra imate priložnost, da izrazite svoje mnenje o
pravicah, ki jih imate kot državljani EU, ter o ovirah, s katerimi se srečujete pri njihovem uveljavljanju,
na primer pri potovanjih po Evropi, udeležbi ali kandidiranju na volitvah ali pri nakupih prek spleta.
Javno posvetovanje je ena od dejavnosti, ki uvajajo evropsko leto državljanov 2013. Komisija bo

11.5.2012 – 18.5.2012

9

TN št. 19

prispevke, zbrane s tem posvetovanjem, uporabila za oblikovanje politik in pripravo Poročila o
državljanstvu EU 2013, ki ga bo predstavila čez natanko eno leto, 9. maja 2013. Več informacij je na
voljo na spletni strani: europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do. Spletna stran posvetovanja:
http://ec.europa.eu/your-rights-your-future. Vljudno vabljeni, da se posvetovanja udeležite in izrazite
svoje mnenje! (Vir: EK, bh)

KAMPANJA “WE MEAN BUSINESS” ZA SPODBUJANJE MEDNARODNIH
PRIPRAVNIŠTEV V PODJETJIH
Evropska komisija je začela s kampanjo “We Mean Business”, s katero želi spodbuditi podjetja, da
ponudijo več mest za pripravništva, s katerimi bi mladi lahko izboljšali svoje spretnosti in tako
povečali svojo zaposljivost. Hkrati bi pripravništva mladim omogočila bolj gladek prehod od
izobraževanja in usposabljanja k prvi kakovostni zaposlitvi. Pripravništva so lahko koristna tudi za
podjetja, saj jim omogočajo identificirati potencialne bodoče sodelavce, ki bi bili s svojimi svežimi
idejami ključni za prihodnjo produktivnost in konkurenčnost podjetij. Raziskave so pokazale, da se le
malo organizacij zaveda možnosti, da lahko gostijo pripravnike v okviru evropskih programov.
Kampanja »We Mean Business« naj bi spremenila to situacijo in pokazala podjetjem, kakšne so koristi
za podjetja, če gostijo mednarodnega pripravnika. Več informacij o kampanji je na voljo na: http://wemean-business.europa.eu. (Vir: Ek, bh)

KOMISIJA OPRAVILA PRVI PREGLED DELOVANJA SCHENGENSKEG A
OBMOČJA
Komisija je sprejela prvi polletni pregled delovanja schengenskega območja, ki bo prispeval h krepitvi
političnega usmerjanja in sodelovanja med državami, ki sodelujejo v schengenskem režimu. Poročilu
so priložene smernice, s katerimi naj bi zagotovili usklajeno tolmačenje in izvajanje izbranih tem v
duhu solidarnosti. Prvo poročilo obsega obdobje od 1. Novembra 2011 do 30. Aprila 2012, v njem pa je
ocenjeno zlasti: stanje na zunanjih schengenskih mejah in znotraj schengenskega območja, izvajanje
schengenskih predpisov, postopki izdaje vizumov in brezvizumski režimi, smernice o izdaji (časovno
omejenih) dovoljenj za bivanje in potovalnih dokumentov in smernice glede policijskih ukrepov na
območjih notranjih meja. Prvo, danes sprejeto poročilo je osnova za razpravo v Evropskem
parlamentu in Svetu ter prispeva h krepitvi političnega usmerjanja in sodelovanja med 26 državami,
ki so del schengenskega območja. (Vir: EK, bh)

EVROPSKA UNIJA NA VRHU G8 V AMERIŠKEM CAMPU DAVIDU
Letošnje srečanje skupine držav G8 pod geslom „Delovati skupaj“ bo vodil ameriški predsednik
Obama, potekalo pa bo v Campu Davidu, in sicer tik pred vrhom Nata 20. in 21. maja v Chicagu in en
mesec pred srečanjem skupine držav G20 v Mehiki. Evropska unija je polnopravna članica skupine
držav G8, zastopata pa jo predsednik Evropske komisije Barroso in predsednik Evropskega sveta Van
Rompuy.
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Evropska unija si bo v Campu Davidu dejavno prizadevala najti skupne rešitve za najbolj pereče
svetovne izzive na dnevnem redu srečanja, povezane s svetovnim gospodarstvom in zanesljivo
preskrbo s hrano, energetiko in podnebjem, regionalnim in političnim razvojem dogodkov in
varnostnimi vprašanji. V uvodni razpravi o svetovnem gospodarstvu bosta predsednik Evropske
komisije Barroso in predsednik Evropskega sveta Van Rompuy predstavila stanje ukrepov na ravni
EU za reševanje gospodarske krize. Predsednika Barroso in Van Rompuy bosta poudarila pomen
trgovine kot glavnega vira rasti. Pozvala bosta h krepitvi večstranskega sistema, nadaljnjemu boju
proti protekcionističnim ukrepom in zaščiti naložb. (Vir: EK, bh)
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