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NOVIČKE SOS
S PREDSEDNIKOM KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE O
ANOMALIJAH ZAKONA
V petek, 19.11.2010, je na Komisiji za preprečevanje korupcije potekalo delovno srečanje
predstavnikov komisije, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za javno upravo.
Delovno srečanje je bilo sklicano na pobudo Skupnosti občin Slovenije, osrednje teme
srečanja pa so bile posredovanje podatkov v zvezi s poslovanjem javnih naročil, prejemanje
daril, omejitev poslovanja v skladu z 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ter objava podatkov. Predsednik Komisije Goran Klemenčič je pozorno prisluhnil
predstavnikom SOS, ugotovljeno pa je bilo, da zakon sicer prinaša nekaj anomalij, katere
bomo lahko definirali zgolj z izvajanjem zakona. Glede morebitnih vprašanj, ki se vam
postavljajo v zvezi z izvajanjem zakona, je veliko pojasnil objavljenih že na spletni strani
komisije: s klikom TUKAJ. Ponovno je bilo ugotovljeno, da se je zakonska določba v zvezi z
objavo podatkov napačno razlagala in razumela. Podatki, ki se bodo objavili ne bodo
objavljeni javno za celotno premoženje, temveč samo podatki glede premoženja
pridobljenega v času opravljanja funkcije. Obveznost občine je samo poročanje podatkov o
osebah, ki so po zakonu zavezane k poročanju, vsa nadaljnja komunikacija o prijavi
premoženjskega stanja je na vsakem posamezniku posebej. Glede zavezancev, ki sodelujejo v
postopkih izvajanja javnih naročil in javljanja komisiji o podatkih glede premoženjskega
stanja, obstoji obveznost javljanja podatkov ob izvedbi vsakega javnega naročila (ob pričetku
in ob zaključku postopka). Občina lahko tako javlja podatke za osebe za vsako javno naročilo
posebej, lahko pa, v skladu s predlogom Komisije za preprečevanje korupcije oblikuje stalno
komisijo za javna naročila. Še največ težav povzroča v lokalnih skupnostih izvajanje 35. in 36.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja omejitev poslovanja. Da bi
ponazorili čim več anomalij povezanih v zvezi z izvajanjem 35 in 36. člena dotičnega zakona
ter posledično dosegli potrebne spremembe zakona, vas vljudno pozivamo k posredovanju
čim več primerov iz vaše prakse. Slednje posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcinl.si. Za
sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo. (jt)

POSREDOVANE PRIPOMBE K UREDBI O RAVNANJU Z IZRABLJENIMI
VOZILI
V tem tednu smo Ministrstvu za okolje in prostor posredovali pripombe občin članic k
Uredbi o ravnanju z izrabljenimi vozili, predvsem k 3. členu, ki obravnava tip vozil, ki se
smatrajo za izrabljena. (sk)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
UREDBA O EMISIJI SNOVI PRI ODVA JANJU ODPADNE VODE IZ
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Predlog gradiva Vlade RS za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav lahko
najdete

tukaj.

Prosimo,

da

vaše

predloge

in

pripombe

pošljete

na

naslov:

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 6.12.2010.

OPERATIVNA PROGRAMA RR IN OP ROPI
Obveščamo vas, da sta bila V skladu s Sklepom Vlade RS z dne 18.11.2010 in sklepom
Nadzornega odbora OP RR in ROPI z dne 4.6.2010, Evropski komisiji posredovana
dopolnjena Operativna programa OP RR in OP ROPI za obdobje 2007‐2013.

UREDBA O NADOMESTILU ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE
DEJAVNOSTI
Z Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Uredbo o nadomestilu za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Vaše
pripombe na uredbo lahko pošljete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 30. novembra
2010.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE
V vladni proceduri je Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vljudno vas prosimo za pripombe in
stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ker predlog ni objavljen na spletni strani
ministrstva in ker vladno gradivo ne vsebuje vseh prilog, smo ministrstvo zaprosili za
posredovanje slednjih. Vladno gradivo

POJASNILA MINISTRSTEV
DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POLOŽAJNIM DODATKOM
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo izdalo dodatna pojasnila v zvezi s
položajnim dodatkom, ki jih lahko najdete tukaj.
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V ZPOSTAVITEV NADZORA NAD LOBIRANJEM
Obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije glede vzpostavitve nadzora nad lobiranjem
lahko preberete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
29.11. / SREČANJE DS ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU
Srečanje delovne skupine za varnost v cestnem prometu SOS bo potekalo v ponedeljek,
29.11.2010 v prostorih Mestne občine Maribor od 10.00 ure dalje.

01.12. / O MONITORINGU PITNE VODE
sestanek v zvezi z veljavnim pravilnikom o pitni vodi, bo v sredo, 1.12.2010 ob 9.30 v
Ljubljani. predstavnik nosilca monitoringa bo v uvodu na kratko predstavil predlog plana,
sledila pa bo razprava oziroma izmenjava stališč, kako bi v bodoče uredili celotno
spremljanje stanja kakovosti in varnosti pitne vode. sestanka se bo udeležil predstavnik
Skupnosti občin Slovenije.

2.12. / EVALVACIJA U ČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH POČITNIC
1. sestanek delovne skupine MŠŠ za evalvacijo učinkov enotnih zimskih počitnic bo potekal
2.12.2010 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport. Sestanka delovne skupine se bosta
udeležila tudi predstavnika Skupnosti občin.

02.12. / SESTANEK DS ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU
Sestanek DS za varnost v cestnem prometu na temo priprave Nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa za obdobje 2011‐2021, bo potekal 02.12.2010 v prostorih
Ministrstva za promet, Langusova 4, Ljubljana.

02.‐3.12. / PRIDOBIVANJE NEPOVRAT NIH SREDSTEV
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije s finančno podporo Ministrstva za
gospodarstvo organizira 5. Slovenski forum inovacij, ki se bo odvijal 2. in 3. decembra na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Poslovno stičišče bo edinstvena priložnost za
koriščenje brezplačnih individualnih 30 minutnih svetovanj. V sklopu dogodka vam nudi
podjetje Tiko pro d.o.o. brezplačna svetovanja s področja pridobivanja nepovratnih
sredstev. Za brezplačen termin se lahko prijavite pri svetovalki Sandri Erker:
http://www.foruminovacij.si/sfi/podjetniske‐priloznosti/poslovno‐sticisce/prijava.
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0 3.12. / SEJA NO OP RR
5. seja Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007‐2013, bo potekala v petek, 3. decembra 2010, v veliki sejni dvorani Vlade Republike
Slovenije na Gregorčičevi 27, Ljubljana. Začetek seje bo ob 12.30 in bo predvidoma trajala do
14.30.

07.12. / 19. SEJA PREDSEDSTVA SOS
19. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo potekala v torek, 07. decembra 2010, s
pričetkom ob 10.00. uri, v Zgornji stranski dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje (prostori MO Celje).

07.‐8.12. KONFERENCA E VROPA ZA DRŽAVLJANE
Iz hrvaške vlade ter hrvaške asociacije lokalnih skupnosti smo prejeli vabilo na trilateralno
konferenco z naslovom Evropa za državljane, na kateri se bodo zbrali predstavnice in
predstavniki lokalnih skupnosti Slovenije, Hrvaške in Italije. Konferenca bo potekala 7. in 8.
decembra 2010 v hotelu Milenij v Opatiji.

8.12. / VSE KAR JE DOBRO VEDET I ZA DELOVANJE OBČINSKEGA
(MESTNEGA) SVETA
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na seminar za občinske svetnice in svetnike z
naslovom: VSE KAR JE DOBRO VEDETI ZA DELOVANJE OBČINSKEGA (MESTNEGA)
SVETA, ki bo potekal v sredo, 8.12.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v Gala dvorani Zdravilišča
Laško (Zdraviliška cesta 4, Laško). Vabilo, program seminarja, prijavnica.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
30.11. / IZZIVI UREJANJA IN TRŽENJA OBČINSKIH JAVNIH POVRŠIN
Vljudno vabljeni na strokovno srečanje pod naslovom: Izzivi urejanja in trženja občinskih
javnih površin ‐ urbana oprema, oglaševanje in plakatiranje, ki bo potekalo v torek,
30.11.2010 s pričetkom ob 9.30, v Hotelu Mons, Ljubljana. Vsebina srečanja: Kaj je urbana
oprema in zakaj je pomembna? Kako kakovostno upravljati vizualni prostor občine in
urbano opremo? Občinske takse za rabo javnih površin, reklamiranje in oglaševanje v občini
ter primeri s prakse. Organizator srečanja, Vladimira Šalej s.p. nudi članicam Skupnosti
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občin Slovenije posebno ceno. Cena za članice Skupnosti občin Slovenije je 100 EUR na
udeleženca. Prijavite se s prijavnico tukaj na faks št. 01 300 73 96.

01.12. / VEČSTRANSKI POBOT OBVEZNOSTI AJPES
AJPES na svojih spletnih straneh poslovne subjekte vabi k množičnejši udeležbi v
naslednjem krogu večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti, ki bo v sredo, 1. 12.
2010. Aktualno obvestilo AJPES lahko najdete na: http://www.ajpes.si/novice.asp?id=62.

06.12. / O POMENU PARLAMENTARIZMA V DZ
Državni zbor RS bo dne 6. 12. 2010 v veliki dvorani organiziral javno razpravo z naslovom
ʺPomen parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje javnih zadevʺ. Beseda bo
dana mladim (mladostniki in mladi odrasli, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta) in njihovim
razmišljanjem o prihodnosti parlamentarne demokracije pri nas. Dogodek je zasnovan kot
simulacija seje Državnega zbora, pri čemer bodo mladi razpravljali o predlogu ʺDeklaracije o
pomenu parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje javnih zadevʺ, ki jo bodo na
koncu ‐ skupaj z morebitnimi dopolnili ‐ tudi sprejeli. Predlog deklaracije, na katero bo
mogoče vlagati dopolnila, je objavljen tudi na spletni strani www.dz‐rs.si. Za javno razpravo
je na voljo še nekaj prostih mest, prijave pa sprejemajo do ponedeljka, 29. novembra 2010, do
12. ure, oziroma do zapolnitve mest v veliki dvorani Državnega zbora, na e‐naslov
mladi.prijava@dz‐rs.si.

06.12. / STANDARDI STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
Uradniški svet je na svoji 13. redni seji dne 8. 11. 2010 sprejel nove Standarde strokovne
usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na
položajih v državni upravi, ki bodo veljali za vse natečajne postopke, objavljene po 1. 1. 2011.
Okvir dela, standarde in njihove elemente ter način njihovega preverjanja bodo ustrezno
predstavili na posvetu v ponedeljek, 6. 12. 2010 ob 13.00 v predavalnici številka 1 v
Fakulteti za upravo, Gosarjeva 5, Ljubljana. Posvet se bo predvidoma zaključil do 14.30 ure.
Gradivo, tj. prenovljene standarde z ocenjevalnim listom in prečiščeno besedilo Poslovnika o
delu posebnih natečajnih komisij, boste prejeli na posvetu, vsa gradiva pa bodo objavljena
tudi na spletni strani Uradniškega sveta. Udeleženci navedenega posveta bodo imeli
prednost pri imenovanjih v posebne natečajne komisije. Prosimo za potrditev udeležbe, in
sicer na elektronski naslov gp.mju@gov.si ali na telefonsko številko 01 478 8345 (Tea
Juratovec), najkasneje do četrtka, 2. 12. 2010.
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9 .12 / EVROPSKO LETO BOJA PROTI REVŠČINI
V organizaciji Direktorata za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
bo potekal 9.12.2010 ob 9.30. uri v hotelu Mons v Ljubljani, zaključni dogodek ob
Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. Udeležbo lahko potrdite
na e‐naslov maja.pintar1@gov.si, najkasneje do 3.12. 2010, saj je število mest omejeno.
Program dogodka.

109. REDNA SEJA VLADE/ 25.11.2010
ODGOVOR LOKALNE SKUPNOSTI V Z VEZI S PREDLOGOM ZA
SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela mnenje glede določitve roka za
odgovor lokalne skupnosti v zvezi s predlogom za spremembo namenske rabe zemljišča v
prostorskih aktih in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Predsednik
Državnega zbora RS je vladi poslal dopis, ki opozarja na problem odsotnosti zakonskega
določila o primernem roku, v katerem naj bi občina odgovorila na predlog za spremembo
namenske rabe zemljišča v njenih prostorskih aktih ter neustreznosti določbe, da naj bi bil
pobudnik o svoji zadevi seznanjen prek objave v lokalnem časopisu.
Načrtovanje prostorskega razvoja, rabe prostora ter pogojev za umeščanje posegov v prostor
in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena so v pristojnosti občin. Namenska
raba prostora je določena v občinskih prostorskih aktih in to tako natančno, da je meje
mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. Sprememba namenske rabe
prostora in s tem tudi sprememba namenske rabe vsake posamezne parcele v občini,
predstavlja spremembo tistega prostorskega akta občine, ki takšno rabo določa, kar pa je
razmeroma zahtevno in dolgotrajno delo, ki za občine predstavlja tudi precejšnja finančna
sredstva, zato se občine za takšne spremembe ne odločajo ravno pogosto, predvsem pa se ne
odzivajo sprotno na vsako posamično pobudo, ki bi takšne spremembe zahtevala. Čas od
vložitve pobude za spremembo namenske rabe zemljišča pa do same odločitve o tem, da bo
do vsebinske obravnave takšne pobude sploh prišlo, kar pomeni, da bo občina pričela s
pripravo ustreznih sprememb prostorskega akta, v okviru katerih bo obravnavana tudi
določena posamezna pobuda, je odvisen od vrste dejavnikov, predvsem pa od potreb občine
po takšnih spremembah, od njenih kadrovskih in finančnih zmožnosti, od števila in
utemeljenosti podanih pobud, od časovne oddaljenosti od prejšnjih sprememb prostorskega
akta in podobno. Zaradi teh različnih dejavnikov veljavna prostorska zakonodaja ne vsebuje
določb o rokih, v katerih mora občina preveriti veljavne opredelitve v svojih prostorskih
aktih in se v okviru teh preveritev tudi odzvati na posamezne pobude ter pričeti s
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postopkom spreminjanja in dopolnjevanja prostorskih aktov, pač pa je to, v okviru izvajanja
njenih izvirnih nalog, prepuščeno občini sami.
Vlada RS meni, da je takšna ureditev v ZPNačrt, ki se nanaša na roke, v katerih naj bi se
občina odzvala na pobude občanov glede sprememb in dopolnitev prostorskih aktov ter na
načine obveščanja pobudnikov o tem, kaj se z njihovo pobudo dogaja, ustrezna in je ni
potrebno spreminjati. Ob tem pa Vlada RS opozarja, da je občina vsakemu pobudniku, ki
predlaga spremembo prostorskega akta, dolžna odgovoriti, kdaj predvidoma bo njegova
pobuda lahko obravnavana in mu pojasniti, za kakšne vrste postopek pri tem sploh gre. (Vir:
Vlada RS, sp)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010
Ime razpisa: 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.
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.
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OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA
Ime razpisa: 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).
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.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 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.

Od 22 do 26 November 2010

9

TN št. 41

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: 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.
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.

OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA ‐ AVSTRIJA
Ime razpisa: 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,
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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.

REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI
Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa 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 KU LTURA 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
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kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter bi
se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
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.

LOKALNA IN REGIONALNA JAVNA INFRASTRUKTURA
Ime razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.
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,

-

področje cestnega omrežja,

-

podjetništvo,

-

okolje in prostor,

-

komunalna infrastruktura,
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-

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.

RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO
Ime razpisa: 4. javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007‐2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Predmet javnega razpisa: Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov na
vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z
Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov
po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje
poseljenosti območij ob meji.
Upravičeni nameni so:
• Prometna infrastruktura (kategorizirane lokalne ceste in javne poti, s pripadajočo
prometno infrastrukturo in investicije v posamezne objekte lokalne prometne
infrastrukture (npr. mostovi, nadvozi, podvozi); pri tem upravičenem namenu so v
okviru navedenih glavnih aktivnosti, upravičene tudi: gradnja hodnikov za pešce,
avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki
predstavljajo sestavni del cestnega telesa);
• Okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
• Ekonomska infrastruktura (komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne
sme presegati 10 ha, za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con).
Vlagatelji: Samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
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Upravičeni stroški so:
•

stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.);

•

stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);

•

stroški nakupa zgradb;

•

stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;

•

stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;

•

stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

•

stroški zunanjega urejanja objektov;

•

stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;

•

stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Višina sofinanciranja: Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR (bruto).
Upravičenih je največ 100 % celotnih upravičenih stroškov javnih izdatkov operacije.
Rok za oddajo: 7. 1. 2011, več info TUKAJ.

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
TUDI SLOVENIJA MORA UVESTI SPRE MENJENO ZAKONODAJO
Evropska komisija poziva devet držav članic, da uskladijo svojo zakonodajo z okoljsko
zakonodajo EU na področju kakovosti zraka. Te države članice so: Češka republika, Estonija,
Finska, Grčija, Madžarska, Luksemburg, Romunija, Španija in Slovenija. Te države članice
niso obvestile Komisije o prenosu navedene zakonodaje na nacionalni ravni. Če države
članice ne izpolnijo te svoje obveznosti, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. V
skladu z zadevno direktivo bi bile države članice morale prenesti navedeno zakonodajo v
nacionalno zakonodajo pred 11. junijem 2010. Države članice morajo po tem, ko sprejmejo
potrebne izvedbene ukrepe, Komisijo obvestiti o tem. (Vir: sporočila za javnost EU, bh)

HITROSTI ŠIROKOPASOVNIH POVEZAV SE ZVIŠUJEJO
Sodeč po statističnih podatkih Evropske komisije, so širokopasovne povezave v Evropi
mnogo hitrejše kot pred enim letom. Julija 2010 je imelo 29 % širokopasovnih povezav v EU
hitrosti najmanj 10 megabitov na sekundo, medtem ko je prejšnje leto delež znašal 15 %.
Število novih širokopasovnih priključkov v EU še vedno narašča, saj ima širokopasovni
internet 25,6 od 100 državljanov v primerjavi s 23,9 leto poprej. Presenetljiva je 45 odstotna
letna rast mobilnih širokopasovnih povezav, pri čemer ima 6 od 100 državljanov napravo,
namenjeno mobilnemu dostopu do širokopasovnega interneta (ključ USB ali zaščitni ključ).
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Evropska unija pa ima še dolgo pot do uresničitve ciljev, ki si jih je zadala, da bo vsem
Evropejcem do leta 2013 zagotovila osnovni širokopasovni dostop, do leta 2020 pa hitri in
ultrahitri širokopasovni. (Vir: sporočila za javnost EU, bh)

NOVI UKREPI ZA BOLJŠO ZAŠČITO EVROPSK IH DRŽAVLJANOV
Danes sprejeta „Strategija notranje varnosti EU“ vsebuje 41 ukrepov v zvezi z največjimi
varnostnimi grožnjami, ki pretijo Evropi. Mednje spadajo skupni načrt za razbitje
kriminalnih in terorističnih mrež, zaščita državljanov, podjetij in družbe pred kibernetsko
kriminaliteto, povečanje varnosti EU s pametnejšim upravljanjem meja ter krepitev
pripravljenosti in odzivanja Unije v kriznih razmerah. Komisija zdaj predlaga ukrepe za
spopadanje s temi izzivi. Eden od teh je zakonodajni predlog za odvzem premoženja,
pridobljenega s kaznivimi dejanji. EU bi morala skupnostim pomagati, da se zoperstavijo
radikalizaciji in novačenju, ter ugotoviti, kako bolje zaščititi prometno infrastrukturo pred
terorističnimi napadi, zlasti na področju kopenskega prometa. Evropski center za
kibernetsko kriminaliteto naj bi združeval strokovno znanje na področju preiskovanja in
preprečevanja kibernetskih kaznivih dejanj, v pripravi pa je niz ukrepov za pametnejši
pristop k upravljanju meja, pripravo na krize in nesreče ter odzivanje nanje. (Vir: sporočila za
javnost EU, bh)

UKREPI ZA P OVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI
Trenutno je po vsej EU brezposelnih 23 milijonov ljudi, tj. 10 % aktivnega prebivalstva, kar
ima resne posledice za evropsko rast in sisteme socialnega varstva. Hkrati nekateri
delodajalci poročajo o težavah pri zaposlovanju, zlasti za visoko strokovna delovna mesta. V
prihodnje bi lahko prišlo do pomanjkanj v sektorjih, kot sta informacijska in komunikacijska
tehnologija ali zdravstvo, pri čemer je primanjkljaj ocenjen na 700 000 strokovnjakov s
področja informacijske in komunikacijske tehnologije do leta 2015 ter na 1 milijon
raziskovalcev do leta 2025. Za spopadanje s temi izzivi in povečanje stopnje zaposlenosti v
EU za moške in ženske na 75% do leta 2020 je Evropska komisija danes uradno začela svojo
vodilno pobudo „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“. Program
določa 13 glavnih ukrepov, katerih cilj je reforma trgov dela, nadgradnja znanj in spretnosti
ter njihova prilagoditev tržnemu povpraševanju za povečanje zaposljivosti in olajšanje
poklicne mobilnosti, izboljšanje delovnih pogojev in kakovosti delovnih mest ter ustvarjanje
novih delovnih mest. (Vir: sporočila za javnost EU, bh)
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