© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali
kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje,
snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti
občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije
ali občin članic SOS.

»Uredniška ekipa Tedenskih novic SOS je nazaj z dopustov, polna elana za nova
tedenska »druženja« z vami!«
Skupnost občin Slovenije
KAZALO
V mladosti se učimo, v starosti razumemo
Skladnost z okoljsko zakonodajo
Projekt NATREG – varovana območja narave
Glasba za podnebje
Razpis ek o vključevanju romov

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Predlog višine povprečnine za 2010 in 2011
Odprava 3. četrtine nesorazmerja še vedno
»visi v zraku«
O prostorski stiski v vrtcih
Predlog zakona o pogrebni dejavnosti
Prijava SOS na razpis e‐vsebine in e‐storitve
Podjetniki boljši od županov in policajev
Tuje občine iščejo pobratenja v Sloveniji

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
Občinske investicije na področju kulture
Sofinanciranje javne kulturne infrastrukture
Sofinanciranje projektov s področja LIFE+ 09
Energetska prenova stavb
Čezmejno sodelovanje Slovenija‐Italija
URBACT
Kreditiranje okoljskih naložb

MEDRESORSKA OBRAVNAVA
Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti
NAPOVEDNIK DOGODKOV
07.09. / Mednarodna konferenca o energetski
učinkovitosti
16.09. / Javno‐zasebno partnerstvo kot
priložnost
20.‐27.09. / Dediščina in zakonodaja
23.,24. 09. / Inovativni pristopi za napredek
območij Nature 2000
24.,25.09. / Seminar občina in mladi
16.10. / Konferenca o čezmejnem
sodelovanju

NOVIČKE EZD
Nova spletna stran www.ezd.si
Evropski teden regij in mest – open days 2009
Projekti EZD v Sloveniji
Razpis za strukturno pomoč
Razpis za inovativne akcije
Javno posvetovanje ek o mobilnosti mladih
MEDNARODNE NOVIČKE
Evropsko digitalno gospodarstvo
Zadnja faza vinske reforme
Evropejci pozorni na vpliv izdelkov na okolje
Evropska digitalna knjižnjica podvojila obseg

26. SEJA VLADE RS, 14.05.2009
Sprejete usmeritve razvoja žičniške dejavnosti
NOVIČKE DRUGIH
Dobra klima mojega mesta
Pet prioritet za ekološko kmetijstvo

1
Tedenske novice SOS / 25.07.‐04.09.2009
Št. 30

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE ZA 2010 IN 2011
1. septembra se je v Ljubljani sestala Komisija za proračun in javne finance, ki je obravnavala
predlog ministrstva za finance o višini povprečnine za leto 2010 in 2011. Prisotne članice in
člani so nasprotovali predlagani višini povprečnine za leto 2010, ki jo je ministrstvo določilo
v višini 542,99 EUR. O višini za leto 2011 niso razpravljali, saj v skladu z določili 2. točke 13.a
člena zakona o javnih financah, občine nimajo pravne podlage, da v letu 2009 pripravijo
proračun za leto 2011. Ob nasprotovanju predlagani višini povprečnine za leto 2010 so
opozorili predvsem na dejstvo, da morajo biti stroški za izvajanje občinskih nalog realno
ovrednoteni in zajeti v celoti. Šele na osnovi tega je mogoče določati višino povprečnine.
Prav tako so opozorili na povečanje socialnih transferov, dodatne obveznosti iz naslova
prevedb javnih uslužbencev, prenosa javne gospodarske infrastrukture na občine ter še
posebej na obveznosti občin na področju predšolske vzgoje. Predlagane sklepe komisije je
potrdilo tudi predsedstvo SOS. (jv)
ODPRAVA 3. ČETRTINE NESORAZMERJA ŠE VEDNO »VISI V ZRAKU«
V Uradnem listu RS št. 23/2009 z dne 27.3.2009 je bil objavljen Aneks št. 1 h kolektivni
pogodbi za javni sektor, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega
sektorja. Aneks je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 28.3.2009. Na podlagi določila 5.
člena Aneksa se je spremenila tretja alineja tretjega odstavka 50. člena KPJS tako, da se tretja
četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah odpravi s 1.1.2010 in ne s 1.9.2009. Uporabniki
proračuna so morali na podlagi navedenega določila aneksa ter na podlagi določila četrtega
odstavka 3. člena ZSPJS, izdati javnim uslužbencem anekse k pogodbam o zaposlitvi in sicer
najkasneje do 31.8.2009. Ministrica je v dopisu navajala tudi, da se v aneksih k pogodbam o
zaposlitvi sklicuje na določbo 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in da se ne navaja
konkretnih datumov odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. Iz tega napotka je bilo slutiti,
da se lahko pred 01.01.2010 še marsikaj spremeni in se zaradi varčevalnih ukrepov odprava
tretje četrtine nesorazmerja ne bo pričela s 01.01.2010. Na podlagi informacij, ki smo jih
prejeli obstaja velika verjetnost, da se bo datum odprave 3. četrtine nesorazmerja dejansko
ponovno premaknil in se le ta ne bo pričela odpravljati s pričetkom naslednjega leta.(SP)
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O PROSTORSKI STISKI V VRTCIH

2. septembra se je v Ljubljani sestala Delovna skupina za predšolsko vzgojo in obravnavala
problematiko zagotavljanja ustreznih prostorskih kapacitet v vrtcih. Prisotni so ponovno
opozorili na nesprejemljivo ravnanje ministrstva za šolstvo in šport, ki krivdo za nastalo
situacijo (pomanjkanje prostora v nekaterih občinah) prevaljuje na občine. Prav tako so
opozorili, da bo odločitev sodišča v zvezi s tožbo občine, ki so jo vložili starši v Kamniku to
odločitev, ki bo izjemno zaznamovala tako bodoče delovanje občin, skupnosti in tudi relacije
med državo in občinami. Za prihodnjo sejo predsedstva SOS so pripravili vrsto predlogov in
stališč v zvezi z zmanjšanjem bremena občin, prav tako pa tudi predloge za proceduralne
spremembe, ki bi občinam mogoče olajšale prostorske obveznosti. (jv)
PREDLOG ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI
Sekretariat SOS je 21. 8. občine obvestil, da je v Poročevalcu Državnega zbora št. 106 z dne
18.8.2009 objavljen Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči ‐ prva
obravnava ‐ EPA 533‐V. Predlog zakona, ki smo ga pripravili na Skupnosti občin Slovenije je
v imenu občin vložil župan in poslanec Janez Ribič. Rok za morebitne dopolnitve, pripombe
ali predloge je bil danes, 5. septembra 2009. (SK)
PRIJAVA SOS NA RAZPIS E‐VSEBINE IN E‐STORITVE
Skupnost občin Slovenije je oddala prijavo na razpis MVZT s projektno idejo 3D javne
razgrnitve. Projekt 3D javne razgrnitve zajema digitalizacijo in prikaz prostorskih podatkov
v tri‐dimenzionalnem prostoru in hkrati omogoča hiter dostop do potrebnih informacij. SOS
pa je podpisal konzorcijsko pogodbo še za dva projektna predloga. Prvega z Občino Velike
Lašče in Fakulteto za Upravo za projekt E‐podpora določanja proračunskih kazalnikov in
kazalnikov izvirnih nalog ter e‐ vodenja proračuna in drugega z Občino Selnica ob Dravi za
projekt Online orodje za podporo vodenju in nadzorovanju izvajanja tipičnih projektov v
občinah. Držimo pesti, da bodo projektni predlogi dobro ocenjeni in s tem pridobljena
sredstva za njihovo izvedbo. (SK)
PODJETNIKI BOLJŠI OD ŽUPANOV IN POLICAJEV
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V okviru občinskega praznika je na nogometnem stadioni v Rušah odvijal turnir v nogometu
na katerem je nastopila tudi ekipa županov in podžupanov pri Skupnosti občin Slovenije. V
prvi tekmi se je ekipa županov pomerila s policijsko postajo Ruše, proti katerim so lani
izgubili. Tokrat so bili župani bolje pripravljeni in so ekipo policijske postaje Ruše premagali
z rezultatom 4:2. V finalnem dvoboju so župane čakali podjetniki. Kljub recesiji so svojo
ekipo okrepili s tremi aktivnimi igralci iz Štajerske lige. Okrepljena ekipa podjetnikov je bila
premočna za župane in podžupane, ki so v neenakovredni tekmi izgubili z rezultatom 5:2.
Kljub premoči nasprotnikov so se župani in podžupani borili do zadnjega sodnikovega
piska, da bi mogoče le zmanjšali razliko. V ekipi županov in podžupanov je tokrat izstopal
Peter Misja župan občine Podčetrtek, ki je dvakrat zadel mrežo nasprotnikov.
Ekipa županov in podžupanov pri Skupnosti občin Slovenije bo se udeležila dobrodelnega
turnirja 20. septembra v občini Kungota, kjer se bo pomerila med drugim tudi z ekipo SDS
(po neuradnih informacijah bosta za ekipo nastopila predsednik stranke Janez Janša in
evropski poslanec Milan Zver). (MM)
TUJE OBČINE IŠČEJO POBRATENJA V SLOVENIJI

Na skupnost občin Slovenije smo dobili obvestilo Sveta evropskih regij in mest (CEMR), da
na spletni strani pobratenj, tuje občine iščejo pobratene občine v Sloveniji. CEMR je največje
lubistično združenje katero se zavzema in spodbuja pobratenja občin in regij.
Na spletni strani pobratenj iščejo slovensko občino naslednje občine:
 Občina Antonovo iz Bulgarije
 Občina Ćuprija iz Srbije
 Občina Šid iz Srbije
S klikom na občino si lahko ogledate njihovo predstavitev na spletnem portalu pobratenj. Na
portalu lahko oddaste tudi svoj oglas iskanja pobratene občine ali pa prebrskate po drugih
oglasih evropskih občin, katere iščejo pobrateno občino/e. (MM)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
NADOMESTILO ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI
S strani ministrstva za okolje in prostor smo prejeli osnutek Uredbe o nadomestilu za
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega
režima. Prosimo vas, da nam vaše predloge oziroma morebitne pripombe pošljete najkasneje
do petka 14.09.2009, na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si. Za vaše prispevke se vam že v
naprej zahvaljujemo. Predlog uredbe
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
07.09. / MEDNARODNA KONFERENCA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI
V ponedeljek, 7. septembra bo v Mali dvorani Državnega zbora RS, na Šubičevi 4 v Ljubljani
mednarodna

konferenca

z

naslovom

Vloga

energetske

učinkovitosti pri

oživitvi

gospodarstva in prehodu v nizkoogljično družbo, ki jo organizira Slovenski E forum v
sodelovanju z najširšo krovno organizacijo evropskih državljanskih okoljskih nevladnih
organizacij European Environmental Bureau pod pokroviteljstvom Državnega zbora RS. Na
konferenci bo predstavljen tudi prvi val nacionalne Raziskave energetske učinkovitosti
Slovenije – REUS kot del sistema programov spodbujanja učinkovite rabe energije (URE).
Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi mednarodne udeležbe pa bo potekala v
angleškem jeziku. Program… Več o konferenci najdete na spletni strani Okoljskega centra.
16.09. / JAVNO‐ZASEBNO PARTNERSTVO KOT PRILOŽNOST
UniCredit Banka Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin
Slovenije vabi na Poslovni zajtrk, ki bo v sredo 16. septembra 2009 ob 10. uri, na Brdu pri
Kranju. Tema srečanja bo javno‐zasebno partnerstvo. Letošnje leto je prineslo številne
spremembe na gospodarskem področju, zato so nekatere občine in gradbena podjetja
izrazila željo po skupnem sodelovanju v obliki javno‐zasebnega partnerstva. Glede na to, da
je ta oblika sodelovanja v tujini že precej razširjena praksa, je morda pravi čas, da se tudi v
Sloveniji združijo moči in pospeši razvoj tovrstne oblike sodelovanja, ki omogoča tudi v
težjih gospodarskih razmerah občinam izgradnjo zastavljenih projektov, gradbenim
podjetjem pa nove gradbene priložnosti. Srečanje bo namenjeno predvsem združitvi
povpraševanja občin in ponudbe gradbenih podjetij ter iskanju skupnih rešitev v korist obeh
partnerjev. Strokovnjak z Ministrstva za finance pa bo prestavil ekonomske in pravne vidike
ter nacionalne in evropske predpise s tega področja. Na okrogli mizi, ki bo osrednji del
dogodka, bodo s strani gradbenih podjetij, občin in ministrstva predstavljeni do sedaj
realizirani uspešni projekti, iz katerih se bodo poskušale izluščiti najpogostejše težave in
napake ter poudarile usmeritve za dobro delo na tem področju. Poskušal se bo najti skupen
jezik in ideje za način izvedbe projektov izgradnje občinske infrastrukture. (AJ)
20.‐27.09. / DEDIŠČINA IN ZAKONODAJA
Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP organizira v sodelovanju z European Heritage
Legal Forum, v zadnjem tednu septembra (20.‐27.9.2009) v Piranu mednarodni seminar o
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pravnem varstvu dediščine ʺCultural Heritage and Legal Aspects in Europeʺ. V sedmih
tematskih sklopih bodo tuji in domači predavatelji predstavili nekatere ključne teme s tega
področja, kot so okoljska in prostorsko‐načrtovalska zakonodaja, zaščita zasebne lastnine vs.
javne dobrine, prekupčevanje s premično dediščino, trajnostni razvoj in upravljanje
dediščine, preventivno konservatorstvo, usklajevanje evropske zakonodaje ter mednarodnih
listin o varstvu kulturne dediščine z nacionalnimi zakonodajami. Dopoldanskim
predavanjem bodo sledile popoldanske ekskurzije in delavnice. Predavatelji iz Švice, Italije,
Velike Britanije, Norveške, Francije in Slovenije bodo spregovorili o zakonodaji s področja
dediščine in regulativami, ki vplivajo na načrtovanje. Predvideni sta ekskurziji v Sečoveljske
soline in na Kras. Več o tem na http://www.dediscina‐heritage.si/seminar.html. (vir: Trajekt )
23.,24. 09. / INOVATIVNI PRISTOPI ZA NAPREDEK OBMOČIJ NATURE 2000
V okviru zaključka projekta Inovativni pristopi za napredek območij Nature 2000 (naročnik
SVRL) bodo 23. septembra v Poljčanah predstavili rezultate projekta in projektne ideje
izbranih občin v okviru 3. mednarodne ekoremediacije (ERM) konference. Na delavnicah, ki
bodo sledile predstavitvi rezultatov, bodo udeleženci spoznali možnosti za prijave projektov
na območjih Nature 2000 in drugih zavarovanih območjih. 24. septembra projektna skupina
vabi na oglede objektov in ukrepov po Severovzhodni Sloveniji, kot so rastlinske čistilne
naprave za naselje, odlagališče odpadkov ter industrijo, naravne ERM za vidro, ERM
kanaliziranega vodotoka in ERM sistem za iztok iz jezera. Na konferenco se lahko prijavite
na e‐naslov ana.vovk@uni‐mb.si.
24.,25.09. / SEMINAR OBČINA IN MLADI
Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI v sodelovanjem s Skupnostjo občin
Slovenije pripravlja seminar »OBČINA IN MLADI: EU podpora za razvoj področja
mladine na občinski ravni.« Seminar bo potekal 24. in 25. septembra v Hotelu Metropol,
Portorož. Namenjen je predvsem zaposlenim v občinskih upravah, ki so odgovorni za
področje mladine in si želijo poglobiti strokovno poznavanje svojega delovnega področja.
Več informacij, razpis in prijavnico najdete v tukaj. (AJ)
16.10. / KONFERENCA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU
Objavljamo vabilo in prijavnico za Konferenco o čezmejnem sodelovanju Avstrije, Hrvaške,
Italije, Madžarske in Slovenije (Mednarodni obrtni sejem Celje, sreda, 16. 9. 2009, ob 10.00
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uri). Dokumenta vsebujeta podatke o konferenci in podrobna navodila za pošiljanje
prijavnice. » Vabilo (1.3M) » Prijavnica (1.8M)
26. SEJA VLADE RS, 14.05.2009
SPREJETE USMERITVE RAZVOJA ŽIČNIŠKE DEJAVNOSTI
Vlada se je seznanila s poročilom strokovne projektne delovne skupine in sprejela dokument
Usmeritve razvoja žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji do leta 2017 ter naložila
Ministrstvu za promet, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom
za gospodarstvo podrobnejše opredeli skupne temeljne procesne faze trajnostnega razvoja za
gorske turistične destinacije, ki vključuje okoljsko in prostorsko presojo. Ob čemer bo VRS
posebno pozornost posvetila tistim žičniškim napravam, ki javni prevoz potnikov opravljajo
celo leto.
Temeljni razvojni dokument za spodbujanje žičniške dejavnosti pri nas z naslovom
»Usmeritev razvoja žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji do leta 2017« obravnava
žičniške centre v okviru turistične dejavnosti kot celote. Temeljni strateški cilj je opredeljen
kot zagotavljanje dolgoročne ekonomske uspešnosti žičniške dejavnosti ob smotrnem
gospodarjenju s prostorom kot redko dobrino; ta je dosegljiv s prostorskim, poslovnim ali
kapitalskim povezovanjem obstoječih žičniških centrov in ustvarjanjem turističnih destinacij
v gorskem svetu. Potrebna je izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti
ponudbe novih in obstoječih žičniških centrov ob upoštevanju sprejemljivih širitev glede na
okoljske in prostorske možnosti.
V okviru dokumenta so predvideni tudi neposredni in posredni finančni ukrepi iz naslova
lokalnih, državnih in evropskih virov, ki lahko pomagajo vsem vrstam poslovnih subjektov,
ki upravljajo z žičniškimi centri, k uresničitvi strateških ciljev razvoja žičniških sistemov.
(Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
DOBRA KLIMA MOJEGA MESTA
Evropski teden mobilnosti, ki bo letos trajal od 16. do 22. septembra nosi slogan DOBRA
KLIMA MOJEGA MESTA in bo potekal v 20 slovenskih občinah. Številna mesta in kraji bodo
zaprli del svojih ulic za avtomobile. Tako bodo opozorili na klimatske spremembe, ki jih
povzročajo avtomobilski izpuhi in njihova nesmotrna uporaba. Vabljeni vsi, ki si prizadevate
za boljšo klimo v svojih mestih in se tako pridružite desetinam milijonov ljudi po vsej
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Evropi. Pomagajte izkoreniniti nesmiselno navado puščanja avtomobila v prostem teku in
spremenite svoje potovalne navade v korist čistejšim oblikam prevoza. Več informacij na
spletnem naslovu:http://www.tedenmobilnosti.si/2009/main.php (vir:MOP,AJ)
PET PRIORITET ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Na posvetu 3.9.2009 v Gornji Radgoni so razpravljali o tem, kako preusmerjanje v ekološko
kmetijstvo premakniti z mrtve točke. Skupina strokovnjakov, ki v vrsti različnih organizacij
delajo na področju ekološkega kmetijstva, opozarja, da je stanje ekokmetijstva v Sloveniji štiri
leta po sprejetju akcijskega načrta (AN) za ekološko kmetijstvo zelo zaskrbljujoče. Menijo, da
se ob nadaljevanju dosedanjega (ne)izvajanja AN v njem zapisanim ciljem ne bomo niti
približali. Zato je skupina, ki se sestaja na delovnih srečanjih, izpostavila pet prednostnih
nalog, ter pristojne inštitucije, zlasti MKGP in KGZS, pozvala k njihovi uresničitvi. Med
ʺPetimi prioritetami za spodbuditev razvoja ekološkega kmetijstvaʺ so vključitev AN v novo
Strategijo kmetijstva, razširitev in okrepitev podpornih funkcij na področju ekološkega
kmetijstva (svetovanje, izobraževanje, raziskovanje…), preoblikovanje Kmetijske svetovalne
službe pri KGZS, odprava administrativnih in drugih neskladnosti med zahtevami za
ekološko kmetijstvo ter okrepitev raziskovanja (zlasti uporabnega) v ekološkem kmetijstvu.
Te prednostne naloge so predstavili tudi na posvetu 3.9.09 v Gornji Radgoni v času sejma
AGRA. O posvetu, ki ga je organiziral Inštitut za trajnostni razvoj, je SOS obvestil delovno
skupino za kmetijstvo pri SOS. Več informacij...
V MLADOSTI SE UČIMO, V STAROSTI RAZUMEMO
Tako je s svojim rekom avstrijska pisateljica Marie Ebner von Eschenbach še kako dobro
opisala situacijo, v kateri so mladi po vsem svetu. Zato je utemeljeno, da tudi mladi dobijo
poseben, svoj dan in da tako opozorijo na svoje mesto v sodobni družbi. Mednarodni dan
mladih se tako zgodi vsako leto na 12. avgust in to že od 1999 leta, ko ga je razglasila
Generalna skupščina OZN. Spoznanje, da je vlaganje v mlade predpogoj k zagotavljanju
kvalitetnega družbena razvoja v prihodnje, bi moralo biti zapisano z veliko začetnico v vseh
državah. Zato je potrebno mladim omogočiti in hkrati dopustiti, da se aktivno vključujejo v
družbo, sodelujejo pri sprejemanju odločitev ter pripomorejo s svojimi svežimi idejami h
boljšemu jutri. Prav tako je potrebno mlade vzpodbujati pri osvajanju in jim pomagati v
prehajanju v odraslost. Le samostojen mlad človek bo ne samo zmogel, temveč si bo tudi
mnogo bolj želel prevzeti odgovornost za lastno prihodnost. Potrebno bo zvečati rodnost in
mladim omogočiti, da se izšolajo, generacije pa vzpodbuditi k medsebojni solidarnosti. (AJ)
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SKLADNOST Z OKOLJSKO ZAKONODAJO
Danes, 4. septembra poteka v Cerknici delavnica v okviru katere bo predstavljen program za
pomoč za skladnost z okoljsko zakonodajo, ozadje EU in nacionalne okoljske zakonodaje,
orodja in instrumenti za skladnost MSPjev z okoljem, predstavljeni bodo primeri dobrih
praks v Sloveniji in organizirane bodo evalvacijske delavnice. Več o programu in prijavnice
lahko najdete na tej povezavi. (MM)
PROJEKT NATREG – VAROVANA OBMOČJA NARAVE
Zavod RS za varstvo narave pripravlja otvoritveno konferenco projekta NATREG – Kako
upravljati varovana območja narave, ki bo 16. in 17. septembra 2009 potekala v Zrečah in na
Rogli. Namen konference je ključne deležnike informirati o projektu NATREG ter skozi
izkušnje in primere dobre prakse partnerje in deležnike povezati pri integralnem upravljanju
varovanih območij. Cilji konference bodo med drugim tudi predstavitev NATREG pilotnih
območij, diskusija o podpori projektnim partnerjem ter obisk pilotnega območja in team
building. Več informacij ter obrazec za registracijo najdete na tej povezavi. Rok za prijave je
2. september 2009.
GLASBA ZA PODNEBJE
V okviru kampanje ʹʹUkrepi za podnebje, energija za jutriʹʹ je Evropska komisija v
sodelovanju z glasbeno postajo MTV začela s kampanjo za mlade s sloganom ʹʹPlay to Stop –
Europe for Climateʹʹ. V okviru kampanje, katere namen je ozaveščanje gledalcev o
pomembnosti mednarodnega podnebnega dogovora, ki bi naj bil sprejet konec leta v
Koebenhavnu, se bodo v enajstih državah članicah odvijali koncerti znanih glasbenikov.
Prav tako bo postaja MTV predvajala posebne tematske oddaje, vzpostavljena je interaktivna
spletna stran z blogom, anketami, nagradno igro, pri aktivnostih pa bodo sodelovale tudi
znane osebnosti, ki se še posebej posvečajo boju proti podnebnim spremembam. Spletna
stran deluje v enajstih jezikih sodelujočih držav. (vir: MOP)
RAZPIS EK O VKLJUČEVANJU ROMOV
Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko je objavil razpis za zbiranje
predlogov za pilotni projekt ʺVseevropsko usklajevanje metod za vključevanje Romovʺ
(Uradni list EU 2009/C 171/37). Vsa projektna dokumentacija je dostopna na spletni strani
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm. Rok za oddajo prijave oz. vloge je 25.
9
Tedenske novice SOS / 25.07.‐04.09.2009
Št. 30

september 2009. Urad za narodnosti, glede na to da gre za neposreden razpis Evropske
komisije, je pripravljen nuditi pomoč v obliki navezovanja stikov med zainteresiranimi
organizacijami, ki bi se želele s svojimi projektnimi predlogi prijaviti na razpis. Zainteresirani
pošljite

predloge

na

elektronske

naslove:

gp.un@gov.si

ali

tjasa.plohl@gov.si

ali

maja.mamlic@gov.si ali pokličite na 01/4781365 (tajništvo), 01/4781372 (Tjaša Plohl),
01/4781375 (Maja Mamlić). Več informacij tukaj. (AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

OBČINSKE INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE
javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR25‐OB‐2009), ki se bodo začele
izvajati leta 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije
ter vključene v načrt razvojnih programov
Predmet razpisa: izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele izvajati v
proračunskem letu 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih
trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Upravičenci: občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture. Razpis vključuje naslednjo
občinsko kulturno infrastrukturo:
– splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. 5. 2005 do
30. 4. 2015, RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005),
– kulturne domove.
Upravičeni stroški: Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo:
– nabavo nepremičnin,
– gradnjo,
– investicijsko vzdrževalna dela,
– nabavo opreme.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje v proračunskem letu 2010 znaša 500.000
Rok za objavo: 28. 9. 2009. Več info TUKAJ.
SOFINANCIRANJE JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE
Drugi javni razpis za sofinanciranje javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007‐2013
Predmet razpisa: sofinanciranje investicij v izgradnjo, prenovo, rekonstrukcijo, celostno
revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin.
Upravičenci: občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture.
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Upravičeni stroški:
‐ Stroški informativnih tabel,
‐ stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne
infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije,
strojne in elektro instalacije, opremo, požarno varnost, varstvo pri delu …),
‐ stroški nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta,
‐ stroški nabave in restavriranja opreme,
‐ stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno‐ obrtniških
instalacijskih del, vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo,
‐ stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih ureditev,
‐ stroški nadzora nad gradnjo objektov.
Višina sofinanciranja: do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov.
Rok za objavo: 5.10.2009. Več info TUKAJ.
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA LIFE+ 09
Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+ 09
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov s programskega področja »LIFE+ 09«
Upravičenci: - osebe javnega in zasebnega prava
Upravičeni stroški: neposredno povezani s projektnimi aktivnostmi, so skladni s 25. členom
Splošnih pravil
Višina sofinanciranja: do 20%pogodbene vrednosti projekta
Rok za oddajo: 15.9.2009 več info TUKAJ.
ENERGETSKA PRENOVA STAVB
JR za sofinanciranje projektov izgradnje in energetske prenove večstanovanjskih stavb
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov A) izgradnje in B) energetske prenove
večstanovanjskih stavb, pri čemer gre lahko za samostojno stoječe stavbe, stanovanjske
bloke, stolpiče ali stolpnice.
Upravičenci: ‐ občine (vključujoč mestne občine), njihovi proračunski skladi ustanovljeni za
pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, javni nepremičninskim skladi in pravne osebe,
vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ‐1 ter
‐ gospodarske družbe in druge pravne osebe (tudi pravne osebe po določbah 96. in 97. člena
Zakona o javno‐zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006), s sedežem v Republiki
Sloveniji.
‐ zemljiškoknjižni etažni lastniki stanovanj, ki lahko podajo vlogo samostojno preko organov
po določbah stanovanjske zakonodaje ali preko vsakokratnega upravnika, pooblaščene
fizične ali pravne osebe.
Upravičeni nameni:
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a) novogradnjo energetsko varčnih večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje
ugodna dolgoročna stanovanjska posojila v višini do največ 100 eurov/m2 uporabne
površine, kot jo v nadaljevanju opredeljuje ta poziv.
b) energetsko prenovo večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje ugodna
dolgoročna stanovanjska posojila v višini do 70 eurov/m2 uporabne površine, kot jo v
nadaljevanju opredeljuje ta poziv.
Višina kredita: višina posojila, ki se odobri po posamezni vlogi je odvisna od doseženih
učinkov (standardov) energetsko varčne gradnje in jo SSRS ugotovi po merilih tega razpisa.
Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 6 mesečnega EURIBOR + 0,3% in se
obračunava na stanje glavnice.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.12.2009. Več info TUKAJ.
ČEZMEJNO SODELOVANJE SLOVENIJA‐ITALIJA
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 (v sklopu OP Slovenija‐Italija)
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, t.j. ʺPovečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območjaʺ.
Prednostne naloge:
1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija;
2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba;
3: Socialna integracija.
Upravičenci:
1: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove,
nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije,
inštitucije, ki upravljajo zavarovana območja, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske
zbornice, strokovna združenja in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo
prednostne naloge;
2: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove,
znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, industrijske cone, gospodarske
zbornice, strokovna združenja, ustanove za strokovno usposabljanje in druge upravičence, ki
delujejo v skladu z naravo prednostne naloge;
3: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove,
nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije,
podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove za strokovno usposabljanje in
druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge.
Upravičeni stroški: neposredno povezani s projektnimi aktivnostmi
Rok za oddajo: 15.10.2009 do 12:00 ure. Več info TUKAJ.
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URBACT
URBACT ‐ CALL FOR NETWORKS AND WORKING GROUPS FOR EUROPEAN CITIES
Predmet razpisa: podpora evropskim mestom, ki se ukvarjajo predvsem reševanjem dveh
tematik: gospodarsko krizo in njene posledice, in spremembe podnebja ter njenih učinkov.
vsi predlogi projektov se nanaša na eno ali obe od teh izzivov. poleg tega predlogi projektov
morajo obravnavati eno od 16 prednostne teme so opredeljene za ta razpis.
Upravičenci: administrativne službe, države, lokalne in regionalne oblasti, raziskovalni
centri, univerze‐ države članice eu, države eea, švica povezava
Upravičeni stroški: prevozni stroški, stroški nočitve, dnevnice
Rok za oddajo: 25.9.2009
KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 42PO09
Predmet razpisa: krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov posameznikov na območju Republike Slovenije.
Upravičenci: občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki
posamezniki.
Upravičeni nameni:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene:
Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za
naslednje namene: Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene:
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo za:
Najvišji delež kredita je 50 % priznanih stroškov naložbe.
Višina kredita: od 50 % do 90% priznanih stroškov naložbe, višina posameznega kredita je
omejena na 2 mio EUR, najnižji znesek kredita pa znaša 50.000,00 EUR.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18.12.2009. Več info TUKAJ.
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NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
NOVA SPLETNA STRAN WWW.EZD.SI
V skladu s svežo številko novic programa EZD je nastala tudi nova spletna stran
www.ezd.si. ki vsebuje koristne informacije o programu Evropa za državljane (EZD).
Vsebina spletne strani je razdeljena na pet zavihkov:
 PROGRAM vsebuje informacije o programu, pravila za prijavo projektov, vodnik po
programu ter dostop do obrazcev za prijavo in poročanje;
 POMOČ nudi pregled podpornih ukrepov za potencialne prijavitelje kot so
predstavitve programa, delavnice za prijavo projektov ter pomoč pri iskanju tujih
partnerjev;
 OGLEDALO je namenjeno razširjanju dobrih praks s pomočjo galerije projektov,
objavi publikacij, logotipov in statističnih podatkov o programu EZD;
 DRŽAVLJANSTVO EU ponuja različne možnosti za sodelovanje pri soodločanju o
prihodnosti EU, predvsem preko povezav na posvetovanja evropskih institucij.
EVROPSKI TEDEN REGIJ IN MEST – OPEN DAYS 2009
Letos bodo Open days 2009 potekali pod sloganom »Globalni izzivi, evropski odzivi« med 5.
in 8. oktobrom v Bruslju. Program bo zajemal konference, seminarje in srečanja na teme kot
so razvoj, podnebne spremembe, teritorialno sodelovanje in kohezijska politika EU. Več o
programu si lahko preberete na spletni strani.
Udeležba na dogodkih je brezplačna, zahteva pa se registracija prek spletne strani.
PROJEKTI EZD V SLOVENIJI
Občina Žalec je v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Savinja med 26. in 28.
avgustom gostila mednarodno konferenco »Inovativni državljani ustvarjajo prihodnost
Evrope«, kjer so sodelovali predstavniki partnerskih mest Westport iz Irske, Žatec iz Češke,
Quindici iz Italije, Varaždin iz Hrvaške ter Kruševac iz Srbije.Več o projektu lahko preberete
na spletni strani Občine Žalec.
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RAZPIS ZA STRUKTURNO POMOČ
Razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam in možganskim trustom na področju
evropskih javnih politik ter nevladnim in drugim organizacijam, ki delujejo v okviru civilne
družbe na evropski ravni in ki si prizadevajo za cilje v splošnem evropskem interesu. Tem
organizacijam je omogočena strukturna pomoč oziroma donacije za poslovanje, kar pomeni
finančno podporo za del operativnih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju rednih dejavnosti
organizacije. Rok za prijavo je 15. oktober 2009.
Besedilo razpisa je dostopno na spletni strani, kjer so objavljeni tudi prijavni obrazci:
povezava.
RAZPIS ZA INOVATIVNE AKCIJE
Splošni cilj tega razpisa je pripraviti in preizkusiti inovativne nadnacionalne programe za
nastanek dolgoročnih partnerstev med nevladnimi in drugimi organizacijami, ki delujejo v
okviru civilne družbe ter so dejavne na področju programa Evropa za državljane v različnih
sodelujočih državah. Rok za prijavo je 30. september 2009.
Besedilo razpisa je dostopno na spletni strani, kjer so objavljeni tudi prijavni obrazci:
povezava.
JAVNO POSVETOVANJE EK O MOBILNOSTI MLADIH
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o mobilnosti mladih, saj želi mladim
omogočiti še več priložnosti za izobraževanje in usposabljanje v tujini. Posvetovanje bo
trajalo do 15. decembra 2009. V ta namen je Komisija izdala tudi Zeleno knjigo o
spodbujanju učne mobilnosti mladih, ki je dostopna na tej povezavi. Komisija vabi
zainteresirane strani (tako posameznike kot tudi organizacije), da odgovorijo na vprašanja iz
besedila ter pošljejo nadaljnja razmišljanja in primere dobre prakse. Širši javnosti pa je
namenjen spletni vprašalnik z izbirnimi vprašanji, dostopen na spletni strani. Svoje
prispevke
lahko
pošljete
na
elektronski
naslov
EAC‐GREEN‐PAPER‐
MOBILITY@ec.europa.eu.
MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPSKO DIGITALNO GOSPODARSTVO
Poročilo o digitalni konkurenčnosti Evrope, ki ga je Evropska komisija objavila 4. avgusta,
kaže, da je digitalni sektor Evrope zelo napredoval od leta 2005. 56% Evropejcev uporablja
internet, od tega 80% prek hitrih povezav (v primerjavi s samo eno tretjino leta 2004), zaradi
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česar je Evropa na področju širokopasovnega interneta vodilna v svetu. Evropa ima več
mobilnih naročnikov kot državljanov (119% stopnja razširjenosti). Pojavlja se nova generacija
Evropejcev, ki obvladujejo splet in so pripravljeni uporabiti inovacije na tem področju.
Komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding je poudarila, da ima digitalno
gospodarstvo Evrope ogromen potencial za ustvarjanje zelo velikih prihodkov v vseh
sektorjih, vendar morajo vlade, da bi spremenili to prednost v trajnostno rast in nova
delovna mesta, prevzeti vodilno vlogo in sprejeti usklajene politike, ki bodo odpravile
obstoječe ovire za nove storitve. Več informacij najdete tukaj. (BA)
ZADNJA FAZA VINSKE REFORME
1. avgusta je začela veljati zadnja faza vinske reforme EU, za katero so se ministri dogovorili
decembra 2007. Obsežna reforma, katere prva faza se je začela 1. avgusta lani, bi morala
prispevati k uravnoteženosti trga vina, postopnemu ukinjanju nepotrebnih in dragih
intervencijskih ukrepov na trgu ter preusmeritvi proračunskih sredstev k bolj pozitivnim in
proaktivnim ukrepom, ki bodo povečali konkurenčnost evropskih vin. Reforma predvideva
hitro prestrukturiranje vinskega sektorja z uvedbo prostovoljnega triletnega programa
krčenja nasadov kot alternative za nekonkurenčne proizvajalce, ki hkrati zagotavlja umik
presežnih količin vina s trga. Postopna bodo ukinjene subvencije za krizno destilacijo in
destilacijo pitnega alkohola, denar iz nacionalnih proračunov pa se bo lahko porabil za
promocijo vina na trgih tretjih držav, prestrukturiranje ter vlaganje v posodobitev
vinogradov in kleti. Reforma bo prispevala k varstvu okolja v vinorodnih regijah, zaščitila
tradicionalne in dobro uveljavljene politike kakovosti ter poenostavila pravila označevanja v
korist proizvajalcev in potrošnikov. V triletni program prostovoljnega krčenja nasadov je
vključenih okoli 175 000 hektarjev površin. Za krčenje nasadov je v letih 2009‐2011
namenjenih 464 milijonov EUR za leto 2009, 334 milijonov EUR za leto 2010 in 276 milijonov
EUR za leto 2010. Zaradi prevelikega števila prijav so imeli letos prednost proizvajalci, ki so
izkrčili celoten vinograd, in tisti, ki so starejši od 55 let. Več informacij najdete tukaj. (BA)
EVROPEJCI POZORNI NA VPLIV IZDELKOV NA OKOLJE
V skladu z raziskavo Evrobarometra o odnosu Evropejcev do trajnostne porabe in
proizvodnje je za kar 83% vprašanih Evropejcev vpliv izdelka na okolje pomemben vidik, ki
ga upoštevajo pri nakupih. V Grčiji je kar 92% vprašanih zatrdilo, da pri nakupih upoštevajo
okoljski vidik. Približno polovica vprašanih Evropejcev je zatrdila, da zaupajo trditvam
proizvajalcev o okoljski učinkovitosti njihovih izdelkov, približno polovica pa da ne. Skoraj
polovica vprašanih je menila, da bi bila kombinacija višjih davkov na okolju škodljive izdelke
in nižjih davkov na okolju prijazne izdelke najboljši način za spodbujanje okolju prijaznih
izdelkov. Mnogo vprašanih je tudi podprlo zamisel, da bi trgovci na drobno imeli večjo
vlogo pri spodbujanju okolju prijaznih izdelkov. Komisar za okolje Dimas je poudaril, da
morajo v boju proti podnebnim spremembam tudi potrošniki odigrati svojo vlogo. S
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kupovanjem okolju in podnebju prijaznih izdelkov in o obveznem označevanju ogljikovih
emisij. (BA)
EVROPSKA DIGITALNA KNJIŽNJICA PODVOJILA OBSEG
Na strani evropske večjezične digitalne knjižnice Europeana imajo internetni uporabniki
dostop do 4, 6 milijona knjig (v primerjavi z 2 milijonoma pred devetimi meseci)
zemljevidov, fotografij, filmskih posnetkov in časopisov v digitalni obliki. Komisija je 28. 8.
2009 v programskem dokumentu napovedala, da je cilj število digitaliziranih vsebin do leta
2010 povečati na 10 milijonov. Trenutno Europeana vsebuje zlasti digitalizirane knjige, ki so
javno dostopne in torej niso več zavarovane z avtorskim pravom. Zaradi pravnih razlogov v
Europeane niso vključena dela, ki so jih nehali tiskati (okoli 90% knjig v evropskih
nacionalnih knjižnicah). Za obravnavo teh vprašanj je Komisija začela javno posvetovanje o
prihodnosti Europeane in digitalizaciji knjig: možnosti za skupno delovanje javnega in
zasebnega sektorja ter potrebi po prenovi preveč razdrobljenega evropskega okvira za
avtorske pravice, ki bo potekala do 15. novembra 2009. Več informacij najdete tukaj. (BA)
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