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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ‐ 11. ČLEN NESPREJEMLJIV

Vlada je v DZ RS poslala predlog Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize,
ki v 11. členu predloga določa: »Ne glede na drugi odstavek 21. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) se del sredstev za sofinanciranje investicij občin iz prvega
odstavka 21. člena navedenega zakona zagotavljajo v letih 2011 in 2012 v višini štiri odstotke skupne
primerne porabe občin.«
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08‐ ZFO‐1) v drugem odstavku
21. člena določa, da se del sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo
in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev
občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov, občinam za
vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.
Nadalje ZFO‐1 v svojih prehodnih in končnih določbah v 39. členu določa prehodno
obdobje, po katerem se občinam v letu 2011 sredstva za sofinanciranje investicij zagotavljajo
v višini petih odstotkov skupne primerne porabe, od leta 2012 pa kot je določeno v 21.
členu, torej v višini šestih odstotkov.
Na sestanku za usklajevanje višine povprečnine, ki je potekal 16.09.2010 na Ministrstvu za
finance, je predstavnikom lokalnih skupnosti bilo predlagano, da se povprečnina – temeljni
prihodek občin za izvrševanje z zakonom določenih nalog‐ zniža za kar slabih 10 evrov na
prebivalca v odnosu na prvotno predviden znesek. Na sestanku je bila predlagana tudi
rešitev, ki jo predvidena 11. člen predloga ZIU. Občine so omenjenemu predlogu ostro in
odločno nasprotovale.
Zaradi trenutne gospodarske situacije bodo tudi lokalne skupnosti trpele občutne finančne
izgube, ogroženo bo izvajanje zakonskih nalog v kolikor se uresniči napoved znižanja
povprečnine za leto 2011, skrajno nedopustno pa je tudi dejstvo, da država predstavnike
lokalnih skupnosti ne jemlje s potrebno resnostjo in odgovornostjo. Samo v letošnjem letu je
država na občine z zakoni različnih resornih ministrstev prenesla veliko obveznosti, brez
zagotovitve potrebnih finančnih sredstev, s čemer je povzročila prezadolženost občin, saj ne
zmorejo financiranja najosnovnejših aktivnosti. Ob tem sedaj predlaga še občutno
zmanjšanje investicijskih sredstev, kar vodi v neizogiben kolaps sistema lokalne
samouprave.
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V protest predvidenim spremembam in izogib dodatnemu poslabšanju že tako slabega
finančnega stanja v slovenskih občinah, v Skupnosti občin Slovenije OSTRO
PROTESTIRAMO proti dodatnemu znižanju finančnih sredstev za investicije, ki v skladu z
21. členom ZFO‐1 občinam pripadajo. Takšna rešitev je za občine kot nosilce lokalnega
razvoja nesprejemljiva. Prav zato je Skupnost občin Slovenije v imenu njenih 166. članic, na
DZ RS in vse poslance že naslovila odločen protest, ter predlagala črtanje 11. člena predloga
zakona. (sp)
POBUDA ZA ODPRAVO NEUSKLAJENOSTI ZA DELOVNO MESTO NOTRANJI
REVIZOR

Delovna skupina za notranje revidiranje pri Skupnosti občin Slovenije je na svojem 18.
sestanku obravnavala neusklajenost 100. a člena Zakona o javnih financah in 3. člena
Pravilnika o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni
notranji revizor z določili Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, za delovno mesto notranji
revizor‐svetovalec in notranji revizor‐višji svetovalec.
Ugotovljena neusklajenost zakonskih in podzakonskih aktov je že v preteklosti privedla do
težav pri razpisih prostih delovnih mest in pri zaposlovanju na delovna mesta notranji
revizor – svetovalec. V skladu s Katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov je za navedena
delovna mesta predpisana stopnja izobrazbe VII/1. Oseba, zaposlena na navedenem
delovnem mestu ne more opravljati izobraževanja za državnega notranjega revizorja oz.
preizkušenega notranjega revizorja, saj je v skladu z 100. a členom ZJF in 3. členom
Pravilnika za pridobitev naziva zahtevana univerzitetna izobrazba VII/2. Za občine
navedeno pomeni, da morajo, v kolikor želijo, da imajo zaposleni notranji revizorji naziv
državni notranji revizor oz. preizkušeni notranji revizor, razpisati delovno mesto notranji
revizor višji svetovalec (III, II, I), za katero pa je zahtevanih 5 let izkušenj. Glede na dejstvo,
da naveden kader primanjkuje, bi občine želele zaposliti tudi osebe, ki nimajo zahtevanih 5
let izkušenj ter imajo VII/2 stopnjo izobrazbe.
Prav zato je delovna skupina za notranje revidiranje ministrstvo za javno upravo in
ministrstvo za finance pozvalo k uskladitvi 100. a člena ZJF in 3. člena Pravilnika z določili
Uredbe, da bi se lahko navedene anomalije v najkrajšem možnem času odpravile. (mm)
21. SEJA ODBORA ZA KULTURO, ŠOLSTVO, ŠPORT IN MLADINO
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Dne 6.10.2010 je Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino obravnaval možnost ukinitve
nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice.
Skupnost občin Slovenije je zastopal g. Danijel Sajko z mestne občine Maribor, ki je
izpostavil upravičen strah SOS, da bi popolno zagotavljanje brezplačnih uslug knjižnic
morebiti pomenilo breme dodatnega javnega financiranja na strani občin. V kolikor bi ukrep
bil izpeljan, bi bilo potrebno ta sredstva sistemsko zagotoviti in ne čakati, da občine to breme
krijejo same. SOS poenotenju standarda ne nasprotuje, opozarja pa, da prispevki
uporabnikov knjižnici, vplivajo tudi na občutek pripadnosti in odgovorne uporabe gradiv v
skupni rabi. Tudi Nacionalni svet za knjižnico in Združenje splošnih knjižnic se strinjata z
uvedbo brezplačnega članstva, vendar poudarjajo, da v tem trenutku še niso zagotovljeni
pogoji zanjo, saj občinam praviloma že sedaj primanjkuje sredstev za izvajanje zakonskih
obveznosti do knjižnic, kaj šele, da bi lahko nosile same breme izpada članarin.
Sestanek je bil zaključen s sklepom, da se je Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino
seznanil s stališči za možnost ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice.
(bh)
POENOTENJE TERMINA ŠOLSKIH POČITNIC

6.10.2010 je potekala skupna seja Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino, kjer je bila
obravnavana problematika enotnega termina zimskih šolskih počitnic. Kljub opozorilom
SOS in Ministrstva za finance, da takšen ukrep povzroča okoli 15 milijonov evrov izpada
dohodkov za turistično gospodarstvo, je Ministrstvo za šolstvo ostalo pri svojem mnenju, da
bo vsaj v letošnjem letu prišlo do poenotenja termina zimskih počitnic, hkrati pa obljublja
da, če se bodo opozorila izkazala za resnična, prišlo do spremembe v naslednjem letu.
Predstavnika Skupnosti občin Slovenije, Dejan Podgoršek in Mirjam Žerjav, sta opozorila, da
je nedopustno, da so pri tem pozabili na lokalne skupnosti, čeprav so pomemben del
turizma in močno vpletene v šolstvo, ter zavrnila trditve o oceni škode »čez palec«, saj so
napovedi o izgubi prihodka zaradi združenih počitnic, ki turistično sezono umetno krajšajo,
matematično dokazljive številke. Samo v primeru Kranjske Gore bi to namreč pomenilo
17.000 nočitev domačih gostov manj.(bh)
DELOVNO SREČANJE SOS IN MOP

Skupnost občin Slovenije je 5. oktobra 2010 sklicala delovni sestanek predstavnikov občin in
predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z dvema uredbama, o hrupu na
javnih prireditvah in svetlobnem onesnaževanju, s katerima imajo občine številne težave pri
izvajanju. Predstavnike ministrstva smo zaprosili tudi za predstavitev uredbe o kakovosti
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zunanjega zraka, ki je v postopku sprejemanja. Predstavniki občin so predstavili številne
praktične zaplete in težave ob izvajanju uredbe in se strinjali, da uredba ne dosega svojega
namena, to je da med shodom ali prireditvijo zaradi uporabe zvočnih naprav hrup ne
presega kritičnih obremenitev okolja. Občine smo na podlagi dogovora na sestanku pozvali
k sodelovanju pri oblikovanju rešitev. SOS je na sestanku ponovno pozval MOP, da
upošteva načelo dobrega gospodarja in slabo stanje javnofinančnih sredstev in občinam, ki
imajo za javno razsvetljavo energetsko učinkovite svetilke z manjšimi odstopanji sevanja 0
nad vodoravnico, ne nalaga zamenjave svetilk do izteka življenjske dobe teh svetilk. Dano je
bilo pojasnilo, da je Ministrstvo tak osnutek spremembe sedanje uredbe pripravilo in tudi
dalo v javno obravnavo, vendar je na koncu prevladala drugačna politična odločitev. (SK)
PRIPRAVE NA RAZPIS ZA PRENOVO JAVNE RAZSVETLJAVE

Zaradi vse več vprašanj iz občin, ali bo in kdaj bo ministrstvo za gospodarstvo objavilo
razpis za prenovo javne razsvetljave, smo iz Skupnosti občin Slovenije povprašali pristojne.
Prejeli smo nezavezujočo preliminarno informacijo, ki smo jo po elektronski pošti poslali
občinam članicam SOS. (SK)
OBVESTILO MJU O VNOSU VOLILNE UDELEŽBE IN REZULTATOV

S strani MJU smo prejeli obvestilo, da bo aplikacija za vnos volilne udeležbe in volilnih
rezultatov odprta spet v nedeljo zjutraj ob 7.00.
Sporočajo tudi, da bodo v nedeljo dosegljivi na telefonskih številkah 01 478 86 90 in 01 478 87
56, (Tamara Hainz in Vid Petretič.). Na ta dan boste lahko posredovali vaša vprašanja tudi
po elektronski pošti na naslov: tamara.hainz@gov.si in vid.petretic@gov.si.
Podali so tudi navodila:
Volilno udeležbo za župane se vnaša v aplikacijo ob 11.00 in ob 16.00. Volilni rezultati se
vnašajo po 19.00. Če boste prej vnašali rezultate za predčasne volitve, se ti ne bodo prikazali
do 19.00 na spletu. Glede vnosa volilnih rezultatov naprošajo, da najprej vnesete rezultate za
župane in nato še za OS, aplikacija bo nato ves čas odprta, to pomeni preko noči in nato ves
ponedeljek, vendar se bodo rezultati prenašali na spletne strani samo do 24.00 ure, nato pa v
ponedeljek šele ob 13.00 uri.
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Prosijo, da na elektronski naslov tamara.hainz@gov.si pošljete obvestilo, ko boste končali z
delom za nedeljo, torej ko boste vnesli podatke za župana in verjetno tudi za OS, da bodo
vedeli, kdaj lahko zapustijo svoja delovna mesta, saj bodo na podlagi pridobljenih informacij
lahko izjemoma zahtevali dodatno polnjenje podatkov na spletne strani tudi po 24.00 uri.
Če boste imeli na dan volitev težave z dostopom do HKOM‐a, pokličite na telefonsko
številko: tel številka za odpravo napak pri dostopu do HKOM‐a (oddaljeni dostop in HKOM
komunikacije) med 7:00 in 22:00 uro je EVT (nedelja in ponedeljek), torej 01 478 85 90.
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK PRAVILNIKA O MINIMALNIH POGOJIH ZA ZAŠČITO NELOVNIH
POVRŠIN

Danes je bil na spletni strani e‐demokracija objavljen osnutek Pravilnika o minimalnih
pogojih za zaščito nelovnih površin.
Prosimo vas, da nam sporočite vaša mnenja in pripombe na besedilo pravilnika do
10.10.2010. na naslov: jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PRAVILNIK in OBRAZLOŽITEV DOLOČIL PRAVILNIKA.
OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O EMISIJI
SNOVI PRI
NAPRAV

ODVAJANJU

ODPADNE

VODE

IZ

KOMUNALNIH

ČISTILNIH

TUKAJ vam posredujemo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
Prosimo,

da

nam

vaše

pripombe

in

predloge

pošljete

na

naslov

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.10.2010.
PREDLOG ZAKONA
RAZPRAVI

O

NEGOSPODARSKIH

JAVNIH
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SLUŽBAH

V

JAVNI

V javni razpravi je predlog Zakona o negospodarskih javnih službah. Vsebino predloga
bodo na delovnem sestanku 1.10.2010 s pričetkom bo 10.00 uri obravnavale tudi komisija za
zakonodajna vprašanja, komisija za kulturo in delovna skupina za vrtce SOS.
Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. V
kolikor ste zainteresirani za sodelovanje na samem sestanku pa ste seveda po predhodni
prijavi (zaradi morebitne prostorske stiske) vljudno vabljeni.
OSNUTEK UREDBE O PREPREČEVANJU IN ZMANJŠEVANJU EMISIJ DELCEV IZ
GRADBIŠČ

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o preprečevanju in
zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ki jo lahko najdete TUKAJ.
Vljudno vas vabimo k oddaji stališč in pripomb, ki nam jih lahko posredujete do 14.
Oktobra 2010 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2007‐2013

Posredujemo vam Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007‐2013 ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Vsebina slednje se nanaša na izvajanje programa Leader, zato vas
vljudno pozivamo k posredovanju stališč, pripomb in predlogov na naslov
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Predlog uredbe.

Predloge in mnenja še zbiramo za:

PREDLOG UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
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OKOLJA

V vladni proceduri je Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih. Glede na to, da gre za predpis, ki določa višino
okoljske dajatve, ki v primeru odlaganja na odlagališčih namenjenih za izvajanje obvezne
občinske javne službe, pripada občinam, vas prosimo, da si na spodnji povezavi pogledate
predlog uredbe z vsemi prilogami.
Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih.
Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete čim prej.
PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

V javni razpravi je Predlog zakona o negospodarskih javnih službah.
Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG

STRATEGIJE

IZOBRAŽEVANJA,

USPOSABLJANJA

IN

IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010‐2015

V medresorskem usklajevanju je Predlog strategije izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010‐2015.
Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN
POSTOPKU ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS

Posredujemo vam Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pogojih, merilih in
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij.
Ker je predlog pravilnika v obravnavi v Državnem zboru, vas vljudno prosimo, če se do
vsebine slednjega opredelite na jasmina@skupnostobcin.si.
PREDLOG ZAKONA O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU RS
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V delu Vlade RS je predlog Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije ‐
prva obravnava:
‐ Novo gradivo/1
‐ Novo gradivo/2
‐ Pripombe ministrstev
V kolikor imate kakšne pripombe in predloge vas vabimo, da nam jih posredujete na
info@skupnostobcin.si.
PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH
VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

V delu Vlade RS je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju:
‐ Predlog uredbe
Morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete na info@skupnostobcin.si.
IZHODIŠČA RS ZA RAZPRAVO O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI EU PO 2013

V delu Vlade RS je Novo gradivo št. 1 ‐ Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski
politiki EU po 2013.
Pripombe in predloge nam posredujte na info@skupnostobcin.si.
POJASNILA MINISTRSTEV
DOPOLNITEV PREGLEDNICE O NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJ

Komisija za preprečevanje korupcije nam je posredovala dopolnitev preglednice o
nezdružljivosti funkcij, ki jo lahko pregledate TUKAJ.
OBDAVČITEV NADOMESTILA VOLILNIH ODBOROV
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TUKAJ vam posredujemo obvestilo DURS, usklajeno s SVLR v zvezi z obdavčitvijo
nadomestila volilnih odborov.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
13.10. / SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO

5. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo bo potekal v sredo, 13. oktobra 2010 ob
10.00 uri v sejni sobi prostorih Mestne občine Novo Mesto, na naslovu Seidlova 1, 8000
Novo Mesto.
14.10. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRENOS KADRA NA CSD

Predvideni termin za srečanje delovne skupine za pripravo izhodišča za prenos kadra z
občin na CSD za potrebe ZUPJS bo v četrtek, 14.10.2010, ob 9.00 uri na MDDSZ, Kotnikova
5.

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA WWW.OIKOS.SI

AKTUALNI RAZPISI °
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN
PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
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Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015. Rok za oddajo: Javni
razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE
PODEŽELJA

Predmet javnega razpisa:
• nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),
• muzeji na prostem,
• ekomuzeji,
• prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,
• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.
Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
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Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA
REGIONALNI RAZVOJ – ESRR, 2. RAZVOJNA PRIORITETA: GOSPODARSKO‐
RAZVOJNA
INFRASTRUKTURA,
PREDNOSTNA
USMERITEV:
2.2.
INFORMACIJSKA
DRUŽBA,
PROJEKT
GRADNJA,
UPRAVLJANJE
IN
VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ V LOKALNI SKUPNOSTI

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški so: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
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Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev slovenske
udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00
ure. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA
SLOVENIJA‐AVSTRIJA 2007−2013 – 2. ROK

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove, …
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki. Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ
NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI«
RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« OPERATIVNEGA PROGRAMA
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KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 2007‐2013 ZA OBDOBJE
2010‐2012

Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo,
določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo
javnega poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
• so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;
• so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev. Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in
28.1.2011. Več info TUKAJ.
PROGRAM KULTURA 2007‐2013

Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
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Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1:
Podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn.
50‐60 % upravičenih stroškov.
Sklop 2:
Podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega proračuna).
80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3:
Podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in raziskave
o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega proračuna).
60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013. Rok za oddajo in ostale informacije: v
Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen na TUKAJ.
DRUGI

JAVNI

RAZPIS

ZA

DODELJEVANJE

FINANCIRANJE
PROJEKTOV
INFRASTRUKTURE

LOKALNE

SREDSTEV,
IN

NAMENJENIH

REGIONALNE

ZA

JAVNE

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
področje vodooskrbe,
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-

področje cestnega omrežja,
podjetništvo,
okolje in prostor,
komunalna infrastruktura,
področje šolstva,
področje zdravstva,
področje socialnega varstva,
področje športa in kulture
trajnostna raba energije.

Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor‐jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor‐jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR. Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info
TUKAJ.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
12.10. / VELIKI INFORMATIVNI DOGODEK SVLR

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko tudi letos organizira t.i. veliki
informativni dogodek, v okviru katerega bo predstavljeno izvajanje Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013.
Letošnji dogodek bo potekal v torek, 12. oktobra 2010, s pričetkom ob 9.00 v hotelu
Malovec (Divača).
Vabilo s prijavnico.
12.10. / MEDNARODNI POSVET‐KONCEPT OD ZIBELKE DO ZIBELKE ZA 3.
INDUSTRIJSKO REVOLUCIJO
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Mednarodni posvet Koncept od zibelke do zibelke za 3. industrijsko revolucijo, ki bo
organiziran v okviru projekta C2CN, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG IVC, bo potekal v torek, 12. oktobra
2010, ob 13. uri, v dvorani A, 1. nadstropje Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13,
Ljubljana.
Svoje dragocene izkušnje pri prenosu najnaprednejših razvojnih konceptov in praks bodo
predstavili domači in tuji gosti. Udeleženci se boste seznanili z osnovnimi načeli koncepta
Od zibelke do zibelke, s projektoma Vzpostavitev mreže Od zibelke do zibelke (C2CN) in
SEE ‐ Sharing Experience ter s primeri dobrih praks v industriji in oblikovanju. Ob udeležbi
na dogodku se vam lahko utrne ideja, kako nove razvojne koncepte vključite v svoje
delovanje tudi vi, in postanete med prvimi v Sloveniji, ki sledijo tretji industrijski revoluciji,
pripomorete pri prenosu najbolj naprednih razvojnih konceptov in praks ter prispevate h
trajnostnemu razvoju v naši državi.
Kotizacije za posvet ni. TUKAJ se nahajata vabilo in program posveta. Prosimo vas, da svojo
udeležbo
potrdite
do
7.
oktobra
preko
spletne
povezave:http://www.gzs.si/slo/storitve/varstvo_okolja/51447.
19.10. / DELAVNICA ‐ ʺKAKO DO ENERGETSKO UČINKOVITE OBČINEʺ

REC Slovenija v okviru projekta INTENSE organizira in v sodelovanju s partnerji 19. 10.
2010, s pričetkom ob 9.15 uri, v OŠ Brezovici pri Ljubljana delavnico ‐ KAKO DO
ENERGETSKO UČINKOVITE OBČINE? Na delavnici bodo udeleženci obravnavali
problematiko spodbujanja energetsko učinkovite gradnje s strani občin ter energetskega
menedžmenta občinskih stavb, kritično spregovorili o novem Pravilniku o učinkoviti rabi v
stavbah, se na primeru projekta prenove Mestne hiše na Ptuju seznanili s problematiko
energetske prenove stavbne kulturne dediščine ter si pod strokovnim vodstvom ogledali
prvo OŠ v Sloveniji, prenovljeno skladno s standardi nizko energijske gradnje.
Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko (do 15. 10. 2010) preko e‐naslova: rec‐
slovenia@guest.arnes.si. Več o programu, pogojih udeležbe in projektu na: http://www.rec‐
lj.si/projekti/INTENSE/home‐intense.htm.
18. IN 19. 11 / POSVET GZS ‐ POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
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V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vas vljudno vabimo na 21. posvet »Poslovanje z
nepremičninami«, ki bo potekal 18. in 19 novembra 2010 v Portorožu.
Na posvetu se boste lahko seznanili z novim nacionalnim stanovanjskim programom, z
davkom na nepremičnine, Zakonom o zemljiški knjigi in Zakonom o nepremičninskem
posredovanju. Brošurica z vabilom in programom je na voljo na spletni strani:
www.posvetnepremicnine.si.
Ker je Skupnost občin Slovenije pri pripravi dogodka sodelovala kot soorganizator, imajo vsi
naši člani SOS pravico do dodatnega 5% popusta na kotizacijo, posebej pa bi vas še opozorili
na 10% popust, ki ga lahko koristite, če se na posvet prijavite in vplačate kotizacijo do
30.9.2010. Enodnevna kotizacija znaša 190 Eur + DDV, dvodnevna kotizacija s svečano
večerjo pa 320 Eur + DDV.
NOVICE DRUGIH
KOHEZIJSKE E‐NOVICE ŠTEV. 24

TUKAJ lahko najdete oktobrsko številko Kohezijskega E‐kotička SVLR, ki vsebuje aktualne
razpise, primere dobrih praks, poročila o izvedenih dogodkih in druga obvestila.
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR‐ELAC) ŠE AKTUALEN

Razpis Ministrstva za zdravje, emancipacijo, nego in starost zvezne države
Nordrhein‐Westfalen in Svet občin in regij Evrope (CEMR), v sodelovanju z Odborom regij,
poteka pod pokroviteljstvom predsednika evropskega parlamenta in je namenjen starejšim
imigrantom. Predmet prijave so inovativne iniciative za spodbujanje vključenosti starejših
imigrantov, ki imajo trajnostni karakter in ponujajo konkretne rešitve specifičnih težav, s
katerimi se soočajo starejši imigranti.
Cilj razpisa je izboljšanje življenjske kvalitete starejših z imigracijsko zgodovino, s posebnim
poudarkom na »aktivnem staranju«, kar po definiciji WHO pomeni aktivno vključenost v
družbo, v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmogljivostmi ter nenehno socialno,
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ekonomsko, kulturno in državljansko participacijo. Pomemben koncept razpisa je tudi
vzajemna integracija. V skupino starejših z imigracijsko zgodovino štejejo starejši pripadniki
etničnih manjšin, nacionalnih manjšin z močnejšo regionalno koncentracijo, ki v državi
živijo že več generacij, priseljenci blaginje ali v upokojitvi, starejši begunci ter starejši
priseljenci z ozadjem ilegalne imigracije.
Na razpis, v višini 1000‐3000 EUR, se lahko prijavijo lokalna združenja države članice Eu,
kandidatke ali države EWR/EFTA, po odločitvi visokih uradnikov, lokalnih odborov,
okroglih miz lokalnih skupnosti (ali njihovih strokovnjakov) in organizacij starejših
imigrantov.
Prijave v angleškem ali nemškem jeziku so možne do 31. Oktobra 2010.
Več informacij v angleškem in nemškem jeziku: Razpis ELAC ‐ ANG

Razpis ELAC ‐ GER

EVROPSKA KOMISIJA PREDSTAVILA NAČRTE ZA PRIHODNJO OBDAVČITEV
FINANČNEGA SEKTORJA

Evropska komisija je v tem tednu predstavila načrte za prihodnjo obdavčitev finančnega
sektorja. Komisija na svetovni ravni podpira uvedbo davka na finančne transakcije, s
katerim bi lahko financirali ukrepe za spopadanje z mednarodnimi izzivi, kot so razvoj ali
podnebne spremembe. Na ravni EU Komisija priporoča uvedbo davka na finančne
dejavnosti, s katerim bi obdavčili dobičke in prejemke družb v finančnem sektorju. Davek na
finančne dejavnosti bi ob primerni zasnovi in uvedbi lahko spodbudil precejšnje prihodke
ter tako prispeval k večji stabilnosti finančnih trgov, ne da bi pri tem po nepotrebnem
ogrožali konkurenčnost EU. Komisija izhaja iz stališča, da mora finančni sektor prispevati
svoj delež k javnim financam in da vlade v trenutnih gospodarskih okoliščinah nujno
potrebujejo nove vire prihodka. Svoje ideje bo konec oktobra prestavila Evropskemu svetu,
novembra pa še na vrhu skupine G20. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)
STRATEGIJA

EVROPA

2020

MORA

SLEDITI

MODELU

UPRAVLJANJA

KOHEZIJSKE POLITIKE

Kohezijska politika EU bo pomembno prispevala k doseganju ciljev strategije Evropa 2020,
toda njen glavni cilj ostaja zmanjševanje razlik v blaginji med regijami. Odbor regij (OR) v
mnenju, ki je bilo soglasno sprejeto na plenarnem zasedanju, ugotavlja, da je kohezijska
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politika z vključevanjem vseh ravni uprave zgled za teritorialne pakte za izvajanje strategije
Evropa 2020.
Odbor regij je sprejel mnenje, v katerem navaja, da sta kohezijska politika in nova strategija
sicer ʺsoodvisniʺ, vendar mora prva ostati samostojna politika s cilji, ki jih določa Pogodba
EU. Člani OR poleg tega poudarjajo, da pobude v okviru strategije Evropa 2020 ne smejo
povzročiti dodatnega upravnega bremena za regionalne in lokalne oblasti. Točno to pa bi se
zgodilo, če bi uvedli nove obveznosti poročanja, prenesli sredstva s strukturnih skladov na
nove specifične sektorske sklade ali umaknili Evropski socialni sklad iz okvira kohezijske
politike, zato OR takšne načrte zavrača. (Vir: OR)
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