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Arhiv spletne klepetalnice ob spletnem video prenosu Državljanskega foruma: "Poklicna
pot v EU" in regionalne debate "Črpanje EU sredstev", Ravne na Koroškem, 13.5.2011.

  

    
    -  Torek, 10 Maj 2011 10:22     Simon Delakorda     V okviru Tedna Evrope lepo vabljeni k
ogledu ter posredovanju vprašanj in komentarjev v neposrednem video prenosu in klepetalnici
foruma "Možnosti vstopa na poklicno pot v Evropski uniji in Sloveniji", ki se bo začel v petek, 13.
maja ob 9.30 uri. Na forumu bosta sodelovala evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD) in
evropski poslanec Jelko Kacin (Alde/LDS). Ob 11.30 uri bo sledila okrogla miza na temo
črpanje evropskih sredstev, kjer bodo svoje mnenje in izkušnje predstavili tudi Regionalna
razvojna agencija za Koroško, Tehnološki razvojni center za Koroško, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje in župani koroških občin. Oba prek spleta prenašana dogodka bosta
potekala v mali dvorani Kulturnega doma na Ravnah na Koroškem. Več informacij na
http://www.europarl.si/view/sl/Spletne_novice/2011_Spletne_novice_16.html . Lepo vabljeni.
Simon Delakorda. moderator   

    
    -  Torek, 10 Maj 2011 10:33     Simon Delakorda     Lepo vabljeni, da prek spletne
klepetalnice posredujete vaša vprašanja in komentarje gostom na obeh dogodkih v zvezi z
možnostmi vstopa na poklicno pot v Evropski uniji in Sloveniji ter črpanjem evropskih sredstev.
Vprašanje ali komentar objavite tako, da izpolnite polje Ime in Sporočilo ter pritisnite tipko Pošlji.
Za objavo ni potrebna registracija. Simon Delakorda, moderator.   
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    -  Petek, 13 Maj 2011 08:27     Matej Delakorda     Spoštovane gledalke in gledalci
spletnega video prenosa, goste državljanskega foruma še čakamo in predvidevamo krajšo
zamudo pri pričetku Državljanskega foruma   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:40     Simon Delakorda     Spoštovani, spletni video prenos
državljanskega foruma "Možnosti vstopa na poklicno pot v Evropski uniji in Sloveniji" se je začel
s predstavitvijo današnjih gostov.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:41     Simon Delakorda     Na forumu sodelujejo predstavniki
podjetniškega centra A.L.P. Peca, EURES-a (Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost),
Zavoda RS za zaposlovanje in poslanca Evropskega parlamenta Tanja Fajon in Jelko Kacin.
 

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:42     Simon Delakorda     Uvodno predstavitev o stanju
brezposelnosti na Koroškem bo podal predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:44     Simon Delakorda     Osnovne ugotovitve so, da je na Ravnah
na Koroškem delež žensk med brezposelnimi kar 60%. V zadnjem obodobju se brezposelnosz
zmanjšuje, vseeno pa je je brezposelnost 1x večja kot pred začetkom krize (npr. stečaj
Preventa).   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:45     Simon Delakorda     Vsi gledalci in gledalke spletnega video
prenosa lepo pozdravljeni. Upamo, da je sta zvok in slika kot se šika :)   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:46     Simon Delakorda     Lepo vabljeni, da se s svojimi komentarji
in vprašanji za goste razprave aktivno vključite prek te spletne klepetalnice.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:47     Simon Delakorda     Spletni video prenos trenutno spremlja
12 gledalcev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:51     Simon Delakorda     Največ mladih med brezposelnimi ima 5.
stopnjo izobrazbe. Sledijo mladi brez izobrazbe ali pa s 1. in 2. stopnjo.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:52     Simon Delakorda     Med mladimi s 7. stopnjo je največ
brezposelnih ekonomistvo, pravnikov in administratorjev.   
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    -  Petek, 13 Maj 2011 08:55     Simon Delakorda     Razpravo bo nadaljevala predstavnica
podjetniškega centra A.L.P. Peca.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:56     Simon Delakorda     Poudarek predstavitve bo na samostojni
zaposlitveni poti.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 08:57     Simon Delakorda     Vprašanje za naše gledalce in gledalke:
Kakšno je vaše mnenje o samostojni podjetniški poklicni poti?   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:00     Simon Delakorda     Podjetnik mora biti samozavesten,
vztrajen, motiviran in imeti podjetniška znanja.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:09     Simon Delakorda     Možnosti zaposlovanja v EU bo
predstavila ga. Milica Zver, predstavnica EURES-a.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:10     Simon Delakorda     Vprašanje za vse mlade gledalce in
gledalke video prenosa: koliko je takšnih, ki ste že resno razmišljali o delu v tujini?   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:13     Simon Delakorda     EURES je mreža zavodov za
zaposlovanje v EU.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:14     Simon Delakorda     Spletni video prenos trenutno spremlja
12 gledalcev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:22     Simon Delakorda     Razpravo bosta nadaljevala evropska
poslanka Tanja Fajon in Jelko Kacin.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:23     Simon Delakorda     Tanja Fajon: brezposelnost med mladimi
v EU narašča.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:24     Simon Delakorda     Tanja Fajon: morda univerza ni za
vsakogar - veliko je možnosti za poklicno izobraževanje.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:25     Simon Delakorda     Znanje tujih jezikov je pri tem ključno.  
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    -  Petek, 13 Maj 2011 09:26     Simon Delakorda     Lepo vabljeni, da se s svojimi komentarji
in vprašanji za goste razprave in evropska poslanca Tanjo Fajon in Jelko Kacin aktivno vključite
prek te spletne klepetalnice.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:26     Simon Delakorda     Spletni video prenos trenutno spremlja
14 gledalcev. Lepo pozdravljeni.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:37     Simon Delakorda     Jelko Kacin: V Sloveniji si moramo
prizadevati za krepitev podjetništva in vzpostavljanje srednjega sloja.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:38     Simon Delakorda     Jelko Kacin: Problematika
brezposelnosti v EU ni tako zastrašujoča, kot jo želijo nekateri prikazati.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:40     Simon Delakorda     V delu, ki sledi lepo vabljeni k
posredovanju vprašanj ali komentarjev za govorce.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:41     Simon Delakorda     Kakšno vprašanje s strani gledalcev in
gledalk spletnega video prenosa?   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:41     Simon Delakorda     Evropska poslanca sta vzpostavila nekaj
provokativnih stališč. Morda kakšen komentar?   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:42     Simon Delakorda     Jelko Kacin: Tudi mi smo kdaj imeli
popravne izpite in smo kaj zavozili. Vendar se ni treba sekirati.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:43     Simon Delakorda     Udeležence razprave predvsem skrbi ali
bodo zaključili šolanje.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:44     Simon Delakorda     Tanja Fajon: Koristno je razmisliti tudi o
možnosti zaposlovanja v nevladnih organizacijah, v prostovoljskem delu itd.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:47     Simon Delakorda     Še kakšno vprašanje s strani gledalcev
in gledalk spletnega video prenosa?   
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    -  Petek, 13 Maj 2011 09:47     Dejan U.     Kar nekaj govora je bilo o ambicioznosti, o novih
priložnostih in odgovornosti. Zanima me, kaj konkretno evropska poslanca svetujeta mladim, da
bodo prišli do takšnega (ambicioznega) odnosa do življenja, učenja in podjetništva. So to zgolj
potovanja? Kako pa naj spravimo mlade, da bodo potovali, da bodo bolj drzni itd.? LP, Dejan
 

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:50     Simon Delakorda     Dejan U.: Hvala za vprašanje. Evropska
poslanca Tanja Fajon in Jelko Kacin bosta odgovorila na vaše vprašanje.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:51     Simon Delakorda     Tanja Fajon: Svetujem branje knjig,
spremljanje aktualnega dogajanja, skušajte razumeti, da boste vi tisti, ki boste oblikovali in
odločali o svoji prihodnosti tudi na evropskih volitvah.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:55     Simon Delakorda     Jelko Kacin: Vse je v glavah.
Spremembe se dogajajo tam. Profesorji morajo razumeti da smo tudi Evropejci. Hkrati je
potrebno delati več kot se je nekoč. Potrebna sta samozavest in samospoštovanje.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 09:58     Simon Delakorda     Državljanski forum "Možnosti vstopa na
poklicno pot v Evropski uniji in Sloveniji" se je zaključil z besedami evropskih poslancev Tanje
Fajon in Jelka Kacina.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:00     Simon Delakorda     Zahvaljujemo se vsem gledalcem in
gledalkam (skupaj vas je bilo 43) za spremljanje neposrednega video prenosa in posredovano
vprašanje.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:01     Simon Delakorda     Spletni video prenos bomo nadaljevali
ob 11:30 z okroglo mizo na temo črpanja EU sredstev, na kateri bodo kjer bodo svoje mnenje in
izkušnje predstavili tudi Regionalna razvojna agencija za Koroško, Tehnološki razvojni center za
Koroško, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in župani koroških občin. Lepo vabljeni k
spremljanju in sodelovanju!   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:39     Simon Delakorda     Čez nekaj trenutkov bomo začeli drugi
del današnjega spletnega video prenosa na temo temo črpanja EU sredstev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:41     Simon Delakorda     Sodelujejo evropska poslanca Tanja
Fajon in Jelko Kacin, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Tehnološki razvojni center za
Koroško, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in župani koroških občin.   
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    -  Petek, 13 Maj 2011 10:42     Simon Delakorda     Uvodni pozdrav bo podal župan občine
Ravne na Koroškem.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:42     Simon Delakorda     Lepo vabljeni, da se s svojimi komentarji
in vprašanji za goste razprave aktivno vključite prek te spletne klepetalnice.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:45     Simon Delakorda     Prav tako lepo vabljeni, da postanete
prijatelji foruma Evropske razprave na Facebooku
http://www.facebook.com/forum.evropske.razprave   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:46     Simon Delakorda     Predstavnik službe vlade za EU zadeve:
Slovenija dobi več sredstev iz EU kot jih vplačuje +0,7% BDP.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:49     Simon Delakorda     Jelko Kacin: Evropska sredstva so naša
sredstva, naš denar. Slabo črpamo iz sklada za prilagoditev na negativne posledice
globalizacije.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:51     Simon Delakorda     Spletni video prenos trenutno spremlja
13 gledalcev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:56     Simon Delakorda     Tanja Fajon: Črpanje EU sredstev se
izboljšuje. Slovenija ne črpa tistega dela EU denarja, katerega je že založila. V Evropskem
parlamentu že poteka razprava o nove proračunu EU in prihodnjem obsegu kohezijskih
sredstev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 10:58     Simon Delakorda     Tanja Fajon: EU proračun je majhen (1%
BDP držav članic). EU sofinancira samo del projekta. Največ težav je pri birokraciji in
administrativnih ovirah.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:01     Simon Delakorda     Koroška regija je uspešna pri črpanju EU
sredstev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:07     Simon Delakorda     Na Koroškem določenih vsebin ni bilo
mogoče v ključiti v razpise, ker so predpisi s strani države določiti, kaj se bo sofinanciralo.  
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    -  Petek, 13 Maj 2011 11:10     Simon Delakorda     Za razpravo o črpanju sredtev je
potrebno vedeti, kdo je nosilec razvoja. To vpliva na financirane vsebine.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:19     Simon Delakorda     Jelko Kacin: avtro-orgski pristop k
projektov ruši legitimnost črpanja evropskih sredtev. Od Evropske komisije zahtevamo, da
omogoči predhodno oddajo vloge za sredstva globalizacijskega sklada še preden se zgodi
izguba zaposlitve. Gre za nordijski pristop k črpanju sredtev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:23     Simon Delakorda     G. Tašič: Občine moramo same
pripraviti projekte. Največji problem je priprava projektne dokumentacije. Razvojna razlike med
regijami in centrom se večajo. Koroške občine se morajo ukvarjati s problemom pomanjkanja
infrastrukture namesto, da bi vzpostavljale centre odličnosti.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:25     Simon Delakorda     G. Tašič: Nimamo osnove, da bi
kandidirali za za večja sredtva. Omejitve prihajajo tudi iz EU, ki predpisuje regijam kdo in za kaj
lahko kandidira. Pri razpisih smo bolj papeški od papeža.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:28     Simon Delakorda     Ga. Lesjak: Občine imamo zelo malo
manevrskega prostora, da bi bilo nosilci razvoja. Pomanjkanje lastnih finančnih sredstev in
kadrov. Pričakujemo sprejetje zakona za področje Mežiške doline.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:29     Simon Delakorda     G. Tašič: Problem so tudi pozno
objavljeni projekti, zato se investicije zamaknejo v naslednje leto.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:36     Simon Delakorda     Spletni video prenos trenutno spremlja
16 gledalcev.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:51     Simon Delakorda     G. Rajšter: Evropska sredstva prispevajo
k gospodarski rasti in blaženju brezposelnosti. Podjetja se lažje odločilo za nove zaposlitve, če
s tem pridobijo dodatna sredstva.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:52     Simon Delakorda     Lepo vabljeni, da se s svojimi komentarji
in vprašanji za goste razprave aktivno vključite prek te spletne klepetalnice.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 11:55     Simon Delakorda     Spletni video prenos trenutno spremlja
19 gledalcev.   
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    -  Petek, 13 Maj 2011 11:58     Simon Delakorda     Vprašanje: Kako uspešni so kontrolorji
pri odkrivanju projektnih nepravilnosti?   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:01     Simon Delakorda     Jelko Kacin: Zaradi politične krize in
pohoda populizma si ne moremo privoščiti povečevanja EU proračuna. Proračun bi se
sprejemal za daljše obdobje. Želimo pa zagotoviti njegovo fleksibilnost med proračunskimi
postavkami.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:03     Simon Delakorda     Jelko Kacin: Nedopustno je, da iz
evropskega proračuna financiramo krave kraljske družine v Združenem Kraljestvu.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:07     Simon Delakorda     Jelko Kacin: Razvoj ljubljanske regije
povzroča kolateralno škodo ostali Sloveniji, zato jo je potrebno obravnavati drugeče kot ostale
regije.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:09     Simon Delakorda     Sledila bodo vprašanja s strani
občinstva.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:10     Simon Delakorda     Lepo vabljeni, da se s svojimi komentarji
in vprašanji za goste razprave aktivno vključite prek te spletne klepetalnice.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:16     Simon Delakorda     Državljanski forum "Črpanje evropskih
sredtev" se je zaključil z besedami evropskega poslanca Jelka Kacina.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:16     Simon Delakorda     Zahvaljujemo se vsem gledalcem in
gledalkam za spremljanje neposrednega video prenosa.   

    
    -  Petek, 13 Maj 2011 12:17     Simon Delakorda     Z vami sem bil moderator Simon
Delakorda.   

  

 8 / 8


