MISEL TEDNA
Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav.
(Martin Luther King)
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NOVIČKE SOS
Z MINISTRSTVOM O ZAKONU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Obveščamo vas, da smo se na ministrstvu za kmetijstvo sestali na temo sprememb Zakona
o kmetijskih zemljiščih. V skladu s sklepom predsedstva SOS in dogovorom z direktorjem
direktorata za kmetijstvo Brankom Ravnikom je bil v ponedeljek, 13. januarja 2010 na
ministrstvu za kmetijstvo ponovno sklican sestanek, na katerem so predstavniki asociacij še
nadalje usklajevali stališča in pripombe do predloga sprememb in dopolnitev zakona o
kmetijskih zemljiščih. Na sestanku na ministrstvu, ki je potekal v izrazito konstruktivnem
dialogu, smo pregledali predloge SOS in odziv predstavnikov ministrstva nanje.
Nekateri predlogi skupnosti niso bili uspešni, saj so posegali v osnovni koncept ministrstva
– varovanje in ohranitev kmetijskih zemljišč – ohranitev obdobja varovanja varovanih
kmetijskih zemljišč, vključitev gozdov kot potencialne možnosti za širitev kmetijskih
zemljišč,… Na naša opozorila, da se mora upoštevati tudi možnost, da se na trajno varovanih
kmetijskih zemljiščih smejo (kot državne prostorske ureditve) načrtovati tudi občinske so
soglašali, da bi bilo to mogoče za objekte, ki so npr. povezani z izgradnjo državne cestne ali
železniške infrastrukture, medtem ko se ostali morajo načrtovati. Prav tako so soglašali s
pripombo, da je potrebno določiti rok za pripravo strokovnih podlag, vendar se o njem še
nismo poenotili. Prav tako so soglašali s pripombo iz devetega odstavka 3.č člena, vendar
načina ureditve problema še niso poznali. V zvezi s predlogom, da se morajo tudi pri trajno
varovanih kmetijskih zemljiščih omogočiti postavitve kolesarskih poti smo skupaj ugotovili,
da je to mogoče v okviru nekaj metrskega varovanega pasu ob cestah. V zvezi s pobudo, da
se odškodnina za spremembo namembnosti deli med občino in državo so vztrajali, da se
ohrani zakonska dikcija, po kateri pripada večji delež državi, razlog pa je v dejstvu vodenja
politike ohranitve in razvoja kmetijstva, ki mora ostati na državni ravni. Vendar so soglašali
s predlogom skupnosti, da se morajo v občini zbrana sredstva nameniti razvoji kmetijstva v
občini, če ima za to področje tudi pripravljene programe. So se pa dogovorili, da se
odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč slabše bonitete znižajo in tako
vzpostavijo večje varovanje najboljših zemljišč. Tudi na pobudo SOS so razširili krog
upravičencev, s katerimi se sklepajo posojilne pogodbe, prav tako pa so na načelni ravni
soglašali z vztrajanjem na deležu potrebnih lastnikov za komasacij, vendar tudi povedali, da
gre za politično vprašanje. Soglašali so s pripombo skupnosti, da je potrebno ali v zakonodaji
ali kako drugače urediti obveznosti lastnikov pri enostavnih agromelioracijah, ki v skladu z
novimi določili ne potrebujejo več dovoljenj. Pa tudi, da bi bilo nujno sistemsko urediti
poljske prometne, vendar v tem trenutku še ni čas za to. Prav tako so se strinjali s pobudo

skupnosti, da bi bilo potrebno na novo določiti metodo in način vrednotenja za poravnavo
razlik v postopkih komasacije. Pozdravljen je bil tudi predlog Skupnosti občin Slovenije, da
se kmetijska zemljišča ne razvrščajo v sedem kategorij, temveč bi se za podlago uporabljala
boniteta zemljišč.
Čeprav so nekateri podatki, s katerimi razpolaga Geodetska uprava pomanjkljivi, smo
skupaj ugotavljali, da bi bilo bolj smiselno in ceneje popravljati že obstoječe baze kot
pridobivati podatke popolnoma na novo. (jv)

ODPADKI, KAZNI, ZAPIRANJE ODLAGALIŠČ
Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu GZS na 14. sejo delovne komisije sekcije za
ravnanje z odpadki v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva, ki je bilo v sredo, 15.
decembra 2010 v Ljubljani. Osrednja točka dnevnega reda je bila problematika zapiranja
odlagališč, kaznovanja upravljavcev deponij in izdaja okoljevarstvenih dovoljenj. Ob
prisotnih predstavnikih vseh večjih upravljavcev deponij, sta bili prisotni tudi Aleksandra
Velkavrh, glavna republiška inšpektorica za okolje in prostor in Adriana Viler Kovačič,
Agencija RS za okolje. Glavna inšpektorica je poudarila, da je zakonodaja jasna že dalj časa,
da je bilo izvajanje nadzora nad odlagališči planirano za leto 2010 in da so sankcije
neizogibne. Inšpekcija za okolje in naravo je letos izvajala nadzor na odlagališčih odpadkov
in pri tem preverjala, ali upravljavci zagotavljajo odlaganje obdelanih komunalnih
odpadkov, kot to določa uredba o odlaganju odpadkov. Na številnih odlagališčih so
inšpektorji odkrili več neobdelanih komunalnih odpadkov, kar je v nasprotju z uredbo iz leta
2007. Od upravljavcev so zahtevali, naj zagotovijo odlaganje obdelanih komunalnih
odpadkov. Ker tega niso upoštevali, so inšpektorji približno desetim upravljavcem že izrekli
kazen, dobili pa so novi 60‐dnevni rok za izpolnitev zahtev. Predstavniki komunalnih služb
pa so izpostavili dejstvo, da so zadeve neurejene. Direktor Snage (LJ) Janko Kramžar je
povedal npr. da je Projekt RCERO, v okviru katerega bodo leta 2014 oziroma 2015 začeli
delovati tudi objekti, ki bodo izpolnili inšpektorske zahteve, poteka že od leta 2007, da je
investicija vredna približno 110 milijonov evrov, njen časovni potek pa je bil vseskozi tesno
usklajevan z MOP in kohezijskim skladom, hkrati pa se razvrščanje odpadkov vse bolj izvaja,
je poudaril direktor. Prepričan je, da izpolnitev inšpektorskih zahtev ni podvig, ki bi se ga
dalo izvesti v zahtevanem roku do konca januarja prihodnje leto. Problem je strateške narave
in kriva je država, ki ni dajala jasnih navodil, so si bili enotni prisotni. Zapisnik še ni na voljo.
(SK)

E‐VOLITVE V SLOVENIJI?
Skupnost občin Slovenije je organizirala okroglo mizo o lokalnih volitvah, na kateri so se

Od 13. December ‐ 17 December 2010

3

TN št. 44

prisotni iz različnih občin, državne uprave in akademske sfere osredotočili na oceno
informacijske podpore minulim volitvam ter možnostih za boljšo izvedbo prihodnjih volitev.
Okrogla miza je potekala v dveh vsebinskih sklopih, prvi je osvetlil zgodovino nastanka in
izvedbe informacijske podpore lokalnim volitvam leta 2006 in 2010 ter ocenil njeno
funkcionalnost. V razpravi so se prisotni osredotočali na možnosti za izboljšanje tega
programa. V drugem vsebinskem sklopu so prisotni razpravljali o možnostih za izvedbo e‐
volitev v Sloveniji. V prvem sklopu se je kot težava izpostavila zakonodaja in organizacija. V
Sloveniji namreč se vse prevečkrat pojavlja problem neobstoja organa, ki bi koordiniral in
zagotavljal enotno informacijsko podporo za lokalne skupnosti, tako tudi v primeru
informacijske podpore lokalnim volitvam. Za e‐volitve sta si bila tako strokovnjaka iz
Mariborske in Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko, kot drugi prisotni
enotna, da tehnično ni težav za izvedbo volitev preko interneta. Le‐te zaradi digitalne ločnice
ne morejo nadomestiti klasičnih volitev, lahko bi jih le dopolnile. Predpogoj za izvedbo e‐
volitev v Sloveniji pa je politična odločitev. Več o okrogli mizi bo kmalu na voljo v zapisu, ki
ga pripravljamo na SOS. (SK)

PETA SEJA NO OP RAZVOJ RIBIŠTVA V RS
5. seja Nadzornega odbora za izvajanje Operativnega programa za razvoj ribištva v
Republiki Sloveniji 2007‐2013, je potekala v petek, 3. 12. 2010, ob 12.30 uri. Na sestanku so se
prisotni seznanili s predvideno spremembo Sklepa Vlade RS o ustanovitvi, organizaciji,
nalogah in imenovanju članov in namestnikov NO OP 2007‐2013 ter podali poročilo o
izvajanju sklepov iz prejšnjih sej. Nacionalni odbor je na 5. seji potrdil spremembe meril za
izbor projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za ribištvo v okviru OP 2007‐2013
ter se seznanil s trenutnim stanju izvajanja OP 2007‐2013. Če želite izvedeti več, lahko do
informacij dostopate tukaj. (bh)

VSE KAR JE DOBRO VEDETI O DELOVANJU OBČINSKEGA SVETA
V torek, 14.12.2010 je potekala ponovitev seminarja namenjenega občinskim svetnicam in
svetnikom, ki so na letošnjih lokalnih volitvah bili izvoljeni za novo mandatno obdobje. Na
izobraževanju so predavali doc.dr. Boštjan Brezovnik, direktor Lex localis ‐ Inštitut za
lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, Milan Železnik iz podjetja ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje in Lex localis ‐ Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
Maribor ter mag. Vilma Milunovič, Predsednica Komisije za proračun in javne finance
Skupnosti občin Slovenije (Mestna občina Koper). Predavatelji so poskrbeli za naslednji
vsebinski sklop predavanj: Nomotehnika občinskih aktov ali kako pravilno brati občinske
akte, prostorsko planiranje v občinah, oblikovanje in sprejemanje proračuna ter oblike

Od 13. December ‐ 17 December 2010

4

TN št. 44

izvajanja javnih gospodarskih družb. (jt)

NOVICE DRUGIH
RAZPISI SVLR NA SPLETU
Obveščamo vas, da je SVLR na svojih spletnih straneh objavila tabelo, ki bi vam znala biti v
pomoč. V želji, da se bodo potencialni upravičenci ‐ prijavitelji ‐ lahko čimlažje in čimbolje
pripravili na razpise, je SVLR, v vlogi organa upravljanja za Operativni program krepitve
regionalnih razvojnih potencialov, Operativni program razvoja človeških virov in Operativni
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, pozvala resorna ministrstva za
posredovanje indikativnih datumov za objave javnih razpisov in kontaktnih oseb.
Tabele bodo sproti ažurirali in dopolnjevali, tako da bo olajšano načrtovanje prihodnjih
aktivnosti. Na strani SVLR lahko preverite vse razpise Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko in arhiv razpisov objavljeni v preteklosti, prav tako pa
tudi aktualna obvestila v zvezi z javnimi razpisi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA PO 2020
V Skupnosti občin Slovenije vas vljudno vabimo k sodelovanju v javni razpravi o vsebini
Sporočila Evropske komisije z naslovom »Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv
na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«. Sporočilo, ki ga je
Evropska komisija objavila novembra letos, okvirja možne spremembe Skupne kmetijske
politike in s tem tudi predstavlja okvir izvajanja kmetijske politike v Sloveniji v obdobju od
2013 do 2020. Kot gradivo lahko dostopate do sporočila Evropske komisije in vprašalnika,ki
vam bo v pomoč pri pripravi vaših mnenj oziroma stališč. Prosimo vas, da nam vaše odzive
posredujete na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13.
januarja 2011.

ANALIZA IZVAJANJA UKREPOV OSI 2 IZ PRP 2007‐2013
S strani MKGP smo prejeli obvestilo, da so pristopili k analizi dosedanjih ukrepov osi 2 iz
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007‐2013. Vljudno vas naprošamo, da nam
posredujete vaše mnenje in pripombe glede izvajanja ukrepov osi 2 iz Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007‐2013, kaj bi naj s postopkovnega in vsebinskega vidika pri
obstoječih ukrepih osi 2 ohranili in kaj izboljšalo oz. spremenili ter katere so po vašem
mnenju težave, zaradi katerih se nekateri podukrepi Kmetijsko okoljskih ukrepov (KOP) ne
izvajajo v skladu s pričakovanji, kateri podukrepi KOP so najbolj problematični ter kaj je
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povzročalo težave pri izpolnjevanju pogojev s strani upravičencev ipd. Prosimo tudi, da v
pripombe vključite vaše videnje glede izvajanja ukrepa ODM in kaj so vaša pričakovanja v
prihodnje. Kakšne bodo usmeritve EU na področju ukrepov osi 2 po letu 2013 v tem trenutku
še ni znano, vendar bodo vaše pripombe v veliko pomoč pri kasnejšem sprejemanju
odločitev glede teh vprašanj, ko bodo dejanske usmeritve EU dejansko znane.
Dokumente o skupni kmetijski politiki lahko najdete na straneh: Evropske komisije,
Ministrstva za kmetijstvo,tukaj lahko preberete javno razpravo, PRP 2007‐2013 pa je
dostopen tukaj. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete najkasneje do
15.1.2011 na naslov: jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
S strani MKGP nam je bil posredovan Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih. Prosimo, da nov predlog preučite in podate pripombe čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

ZAKON O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog
pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, ki ga
je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo,
lahko pregledate tukaj. Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje posredujete do 30.12.
2011, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
IZDAJANJE ODLOČB ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Zaradi različnih razlag pri izdajanju odločb za znižano plačilo vrtca, smo MŠŠ zaprosili za
obrazložitev kako ravnati. Njihov odgovor lahko preberete tukaj.

IZMENJAVA PODATKOV MED DURS IN OBČINAMI
S strani davčne uprave smo prejeli pojasnila v zvezi s storitvijo izmenjave podatkov (preko
USB ključkov oziroma CD‐jev ali sistema eDavki). V sklopu storitve izmenjave podatkov na
podlagi Skupnega navodila Davčne uprave RS in Ministrstva za šolstvo in šport, za
posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca, številka pri
DURS: 0070‐96/2009, z dne 16.12.2009, je bilo ugotovljeno, da so bili podatki od dohodkih za
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leto 2009 za zavezance, ki opravljajo dejavnost, nepopolni, ker potencialno niso zajemali
podatka o zavarovalni osnovi. Napaka je bila dne 3.12.2010 odpravljena. Občine, ki so doslej
pridobile podatke pred 3.12.2010, lahko za zavezance, ki opravljajo dejavnost ponovno
posredujejo/vložijo vloge za pridobitev podatkov o dohodkih za leto 2009. Poudarjamo, da je
bila napaka samo pri zavezancih, ki opravljajo dejavnost, zato ni potrebno ponovno vlagati
vlog za izmenjavo podatkov za vse zavezance. Za nastalo napako se opravičujejo.

POJASNILO MOP‐PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH AKTOV
Ministrstvo za okolje in prostor ‐ Direktorat za prostor nam je posredoval pojasnilo v zvezi z
nadaljevanjem postopkov Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov v
skladu s prehodnimi določbami ZPNačrt‐A (ZPNačrt‐A; Uradni list RS, št. 108/09), ki ga
najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
KONFERENCA OD ZIBELKE DO ZIBELKE
V sklopu projekta Vzpostavitev mreže Od zibelke do zibelke, v katerem še z devetimi
evropskimi partnerji sodeluje Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (SVREZ), bo 20.
januarja 2011 v Gradcu v Avstriji potekal Kongres Od zibelke do zibelke. V prvem delu
dneva boste lahko prisluhnili Albinu Kälinu, ki bo predstavil vlogo koncepta Od zibelke do
zibelke v oblikovanju. Svoje delovanje po načelih koncepta bodo predstavili predavatelji
podjetja Philips. Skupaj s predstavniki podjetij in Evropske komisije boste lahko sodelovali v
razpravah o poslovnih konceptih po načelih Od zibelke do zibelke, ter njihovemu razvoju. V
popoldanskem delu se boste lahko udeležili štirih vsebinskih delavnic, ki se bodo
osredotočale na koncept Od zibelke do zibelke z vidika potrošnje, proizvodnje, upravljanja in
oblikovanja ter prisluhnili glavnemu govorcu konference Michael Braungart, ki je eden od
utemeljiteljev koncepta.
Tukaj se nahaja celoten program konference. Splošni javnosti je namenjen del konference, 20.
januarja 2011. Naslednji dan se bodo zbrali predstavniki desetih partnerjev pri projektu, ki
bodo pregledali že storjeno in razpravljali o nadaljnjih korakih pri prenosu dobrih praks.
Naprošamo vas, da svojo udeležbo s pomočjo priloženega obrazca sporočite do 5. januarja
2011 na e‐naslov: c2c.svrez@gov.si. Udeležba na kongresu je brezplačna. V primeru
zadostnega števila prijavljenih, bo iz Ljubljane organiziran skupen prevoz do lokacije
dogodka. Ostale informacije o projektu Vzpostavitev projekta Od zibelke do zibelke so
dostopne na spletni strani SVREZ. Spletno stran projekta Vzpostavitev mreže Od zibelke do
zibelke pa lahko najdete tukaj.
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112. REDNA SEJA VLADE / 16.12.2010
ZAVAROVANJE KMETIJSKE PROIZVODNJE
Vlada RS je izdala večletno Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje in ribištva. Za leto 2011 so po tej uredbi predvidena skupna sredstva v
višini dobrih 13,5 milijona evrov, kar je za 10% več, kot je predvideno za leto 2010. Z uredbo
se nadaljuje obstoječi sistem zavarovanja kmetijske proizvodnje in ribištva, ki se s sprejetjem
vsakoletne uredbe postopoma izgrajuje. Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je
zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji in ribištvu s povečanjem obsega zavarovanja, ki se
kaže tako v povečanem obsegu zavarovanih površin in povečanem številu zavarovanih
živali kot tudi v povečanem številu kmetijskih gospodarstev in izvajalcev ribogojne
dejavnosti, ki so upravičeni do prejemanja tovrstne državne pomoči. (Vir: Vlada RS)

UKREPI KMETIJSKE POLITIKE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in določila prečiščeno besedilo te
uredbe. Uredba določa izvajanje treh ukrepov in višino sredstev za izvedbo ukrepov v letu
2011. Za ukrep »Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov« bo na voljo 100.000 evrov,
za ukrepa »Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju« in
»Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju« za področje
predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, pa v višini 292.104
evrov. Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti ter ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje delovanja nevladnih in nepridobitnih
organizacij na področju kmetijstva. (Vir: Vlada RS)

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
in določila prečiščeno besedilo uredbe. Sprememba te uredbe je potrebna zaradi sprejete
Uredbe o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega
dohodka za leto 2010 (Uradni list RS, št. 51/2010), s katero je bil določen enotni valorizacijski
količnik za vse kulture v vrednosti 0,64. To posledično pomeni tudi zmanjšanje obsega
sredstev iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Z uredbo se spreminja tudi
porazdelitev sredstev pristojbin med občinami. Nova porazdelitev je nastala predvsem
zaradi spremembe dolžin gozdnih cest po posameznih občinah ‐ novogradnje gozdnih cest,
posodobitve evidence gozdnih cest) in zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije.
(Vir: Vlada RS)
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SPREJETA STRATEGIJA RAZVOJA IGER NA SREČO
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sprejela Strategijo razvoja iger na srečo v
Sloveniji. Strategija razvoja iger na srečo podaja pregled in analizo stanja na področju
prirejanja iger na srečo v Sloveniji v obdobju zadnjih osem oziroma 10 let ter pregled
evropskega trga iger na srečo in konkurence. V nadaljevanju strategija opredeljuje
poslanstvo, vizijo in strateške cilje razvoja iger na srečo v Sloveniji. Določa tudi prioritetna
področja pri igrah na srečo ter splošne cilje razvoja, ki veljajo za celotno področje iger na
srečo in posebne cilje za posamezna prioritetna področja. V Strategiji razvoja iger na srečo so
podane strateške opredelitve do posameznih sistemskih vprašanj urejanja iger na srečo, kot
so: vrste iger na srečo, lastniška struktura koncesionarjev, dajatve od iger na srečo, delitev
dajatev od iger na srečo, nadzor, politika dodeljevanja koncesij ter družbeno odgovorno
prirejanje iger na srečo. Strategija opredeljuje tudi okvir delovanja države in daje osnovne
usmeritve za njeno ravnanje na področju iger na srečo. Zaradi hitro spreminjajočih razmer na
trgu bo vlada ob pripravi novega zakona, ki ureja igre na srečo, po potrebi strategijo
prilagodila. (Vir: Vlada RS)

ODPRAVA ŠKODE PO SEPTEMBRSKIH POPLAVAH
Vlada Republike Slovenije je sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu po
poplavah v Sloveniji med 16. in 20. septembrom 2010. Vlada je odločila, da se iz državne
proračunske rezerve zagotovijo sredstva za odpravo posledic škode po programu iz prejšnje
točke v letu 2011 do višine 6.010.716,16 EUR in v letu 2012 do višine 3.997.757,44 EUR.
Ministrstvu za gospodarstvo in Slovenskemu podjetniškemu skladu je vlada naročila, da
izvedeta omenjeni program in zagotovita vse potrebno za dodelitev sredstev za odpravo
posledic naravne nesreče upravičencem. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
OBNOVA IN RAZVOJ VASI 2010
Ime razpisa: 2. Javni razpis iz naslova ukrepa 322 obnova in razvoj vasi v letu 2010
Predmet javnega razpisa:
V javnem razpisu sta navedena 2 predmeta podpore, ki jih podpira Ukrep 322:
• urejanje vaških jeder,
• urejanje infrastrukture in povezav v naseljih.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme) in
splošni stroški.
Višina sofinanciranja: najvišja stopnja pomoči znaša do 85 %. Najnižji znesek javne pomoči
znaša 10.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007‐2013
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pridobi največ do vključno 750.000 EUR pomoči.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 10. 12. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

OBČINSKE INVESTICIJE V KULTURI
Ime razpisa: Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR‐OBI‐2010), ki
se bodo začele izvajati leta 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v
letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture,
ki se bodo pričele izvajati v proračunskem letu 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna
Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Javni razpis za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega
razvoja Slovenije in je to v javnem interesu države. 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.

Vlagatelji: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški:
Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo:
• nabavo nepremične (prostori ali objekt),
•

gradnjo,

•

investicijsko vzdrževalna dela,

•

nabavo opreme.

Višina sofinanciranja: Občina lahko v razpisu pridobi odstotek sofinanciranja vrednosti
investicije (brez davka na dodano vrednost), ki občini pripada glede na koeficient razvitosti.
Koeficienti razvitosti občin z obsegom sofinanciranja investicij iz državnega proračuna so
določeni na osnovi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št.
61/09).
Rok za oddajo: 14. 1. 2011, več info TUKAJ.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 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
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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.

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.
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
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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.

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;
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•

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.
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
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na 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.
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.
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Rok za oddajo: 7. 1. 2011, več info TUKAJ.
TUKAJ

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
SESTANEK PREDSTAVNIKOV ODNOSOV Z JAVNOSTJO NALAS
Predstavniki oddelkov za odnose z javnostjo pri članicah
združenja NALAS so se zbrali 13. in 14. decembra v
Ljubljani, da bi razpravljali in na osnovi ugotovljenega
oblikovali NALAS komunikacijsko strategijo 2011‐2013.
Predstavniki za odnose z javnostjo imajo v domačih
združenjih pogosto tudi vlogo upravljavca z znanjem,
projektnega vodje ali druge naloge, ki jim zagotavljajo takojšen dostop do virov informacij.
Na sestanku je tekla beseda o novih prijemih na področju odnosov z javnostmi, ki sta jih
predstavili Daniela Grozavu iz Moldavije (CALM), le‐ta je predstavila socialno mrežo
Facebook kot orodje za širjenje informacij, Barbara Horvat (SOS) pa je predstavila socialno
mrežo Twitter ter spletno enciklopedijo Wikipedio, ki lahko služita kot izvrstno orodje za
mreženje v informacijski dobi. Vse tri naštete oblike uporablja tudi Skupnost občin Slovenije,
nameravamo pa jih še razširiti in izgraditi. Del sestanka je bil posvečen tudi prihajajočemu
sejmu NEXPO 2011 v Sarajevu ter srečanju predsednikov asociacij članic združenja NALAS
in seji predsedstva NALAS, ki se bosta zgodili od tej priložnosti. (bh)

NALAS ZA VEČJO VLOGO PRI VSTOPU V EU
Predsednica Odbora regij Mercedes Bresso in Vladimir Moskov, predsednik Mreže združenj
lokalnih oblasti v jugovzhodni Evropi (NALAS), sta se sestala na srečanju v zvezi z
okrepitvijo vloge lokalnih oblasti v procesu pristopa k EU.
Evropsko komisijo sta pozvala, naj pripozna lokalne oblasti kot ključne akterje pri
načrtovanju in koriščenju predpristopnih sredstev (IPA), zlasti na predvečer novega cikla
načrtovanja programov IPA za obdobje 2013‐2018 in v prihodnje. Evropska komisija je že
začela postopek posvetovanja za izboljšanje sredstev IPA, saj je le‐to glavni instrument
financiranja pred pristopom. NALAS je v tem prepoznal priložnost, da se v praksi uresniči
načela upravljanja na več ravneh, kjer bodo vse ravni oblasti prejele odgovornost za
povečanje in pospešitev reform v tem delu Evrope. Predsednica Bresso je pozdravila
razširitev Konvencije županov Zahodnega Balkana, ki je bil predhodno najavljen s skupno
izjavo, sprejeto s strani vseh predsednikov štirinajstih (14) članic mreže NALAS in uživa
podporo Sveta evropskih občin in regij (CEMR), Energetskih mest (Energy Cities) in
Evropske fundacije za trajnostni razvoj regij (FEDRE), s podporo Kongresa lokalnih in
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regionalnih oblasti Sveta Evrope (CLRA). Konvencija županov velja za eno najvplivnejših
pobud lokalnih in regionalnih oblasti, ki mobilizira več kot 2000 lokalnih oblasti iz 42 držav.
S to pobudo lokalne oblasti iz držav JV Evrope izražajo tudi veliko prizadevanje preseči cilje
energetskih in podnebnih ciljev EU, vendar pa je za izpolnitev prizadevanj s tem bistveno
povezana tehnična pomoč in ustrezni finančni mehanizmi.
Predsednica Bresso in predsednik Moskov pripoznavata tudi pozitivno vlogo skupnih
posvetovalnih odborov in delovnih skupin Odbora regij, in izražata zavezo za dodatno
preučitev nadaljnjih oblik sodelovanja med Odborom regij in mrežo NALAS za krepitev
ozaveščenosti in udeležbe lokalnih oblasti pri pripravah na pristop v EU. Poleg tega je
decentralizacija v JV Evropi bila ocenjena kot dragocena za razširitev vzhodno‐evropskega
partnerstva. (odnosi z javnostjo Nalas)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA ZELENO KNJIGO
Evropska komisija je objavila zelena knjigo, v kateri je predstavila več možnosti za
izboljšanje prostega pretoka listin, ki so pomembne za državljane, in začela javno
posvetovanje o dokumentu. Evropejci, ki ne živijo v svoji matični državi, se pogosto srečujejo
z birokratskimi ovirami. Evropska komisija v zeleni knjigi predlaga možnosti za odpravo
takšnih ovir z izboljšanjem prostega pretoka javnih listin in lažje čezmejno priznavanje listin
o osebnem stanju. Javno posvetovanje bo potekalo do 30. aprila 2011, Komisija pa bo
odgovore upoštevala pri pripravi zakonodajnih predlogov v letu 2013. (Vir: EK)

PREDLOG REFORME UREDBE BRUSELJ 1
Evropska komisija danes predlagala temeljito reformo t. i. uredbe „Bruselj I“ o pristojnosti in
priznavanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. To je sveženj pravil, ki
določajo, katero sodišče je pristojno v čezmejnih zadevah in kako se odločbe sodišča, izdane
v eni državi članici EU, priznavajo in izvršujejo v drugi. Reforma naj bi utrdila enotni trg in
skrajšala sodne postopke. Ena od najpomembnejših predlaganih sprememb je odprava
zamudnega in dragega postopka eksekvature. Ta postopek je vmesna stopnja pri
priznavanju sodnih odločb, potrebna za to, da sodbo, izdano v eni državi članici, prizna in
razglasi za izvršljivo sodišče v drugi državi članici. Ker je pri 95 % primerov to gola
formalnost, Komisija predlaga, da se jo opusti. Poleg tega reforma zajema tudi predloge za
okrepitev varstva potrošnikov v zvezi s pravnimi spori, ki vključujejo države, ki niso članice
EU, večjo pravno varnost sporazumov o izbiri sodišča, sklenjenih med podjetji, in okrepitev
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konkurenčnosti evropske arbitraže. (Vir: EK)

ENOTNA ZAŠČITA PATENTOV V EU
Evropska komisija je predstavila predlog, ki odpira pot okrepljenemu sodelovanju za uvedbo
enotne zaščite patentov v EU. Takšna zaščita bi tistim državam članicam, ki to želijo (teh je
za zdaj 12, med njimi tudi Slovenija), omogočila, da se sporazumejo o uvedbi patenta, ki bi
bil veljaven v vseh sodelujočih državah in bi se ga lahko pridobilo na podlagi enega samega
zahtevka. Pridobitev patenta v Evropi namreč zaradi stroškov potrditve na nacionalni ravni
in prevajanja trenutno stane desetkrat več kot v ZDA, kar negativno vpliva na raziskave,
razvoj in inovacije ter zmanjšuje konkurenčnost Evrope. Razprava o predlogih Komisije za
uvedbo enotnega patenta EU sicer poteka že več kot desetletje, vendar se je v Svetu EU v
zvezi z jezikovno ureditvijo znašla v slepi ulici. Junija letos je Komisija predstavila nov
predlog o jezikovnih zahtevah za patent EU. Ker v Svetu EU o tem predlogu ni bilo soglasja,
Komisija sedaj predlaga, da se na tem področju v skladu s Pogodbo dovoli okrepljeno
sodelovanje. Slednje devetim ali več državam omogoča, da nadaljujejo pomemben ukrep, če
Unija kot celota ne more doseči dogovora v razumnem roku, čeprav manjšina držav članic
ovira njegovo sprejetje. Druge države EU se lahko kadar koli vključijo v to sodelovanje. (Vir:
EK)
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