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NOVIČKE SOS
SOS USPEŠNA PRI POGAJANJIH S SAZAS
Skupnost občin Slovenije je konec leta 2008 na seji Predsedstva gostila predstavnike
Združenja Sazas, ker se občine kot tudi ostali uporabniki glasbenih del niso strinjali s cenami
ter politiko, ki jo je Združenje Sazas vodilo pri plačevanju uporabe glasbenih del iz
repertoarja Združenja Sazas. Na seji predsedstva je bil soglasno sprejet sklep, da se ustanovi
delovna skupina, ki bo zadolžena za vodenje pogajanj s ciljem sklenitve sporazuma z
Združenjem, ki bi občinam nudil primernejše tarife in postopke prijave.
Dne 16.11.2010 so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije ponovno sestali s predstavniki
Združenja. Do tega dne na predhodnih sestankih ni bilo večjega uspeha pri pogajanjih. Na
omenjenem sestanku pa so predstavniki SAZAS na podlagi predlogov Skupnosti občin
Slovenije reagirali presenetljivo pozitivno in prišli na sestanek s konkretnim predlogom, ki je
po dvoletnem trudu delovne skupine zadovoljil predstavnike občin. In sicer sta se strani
dogovorili, da bo v kratkem podpisan krovni sporazum z obema reprezentativnima
asociacijama slovenskih občin. Nato bodo posamezne občine s Sazasom podpisale letne
sporazume, na podlagi katerih bodo ob organizaciji prireditev prejele občuten popust na
trenutno veljavne tarife, ki bo ob določenih okoliščinah znašal tudi do 45% glede na veljavne
tarife iz Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del, prav tako pa bo v veliki meri olajšana
administracija v zvezi s pravočasno in pravilno prijavo prireditev. Skupnost občin Slovenije
in Sazas sta v preteklih dneh oblikovali besedilo sporazuma. Dne 21.12.2010 je generalna
sekretarka SOS, Jasmina Vidmar, predmetni sporazum podpisala ter tako uspešno zaključila
vztrajna prizadevanja Skupnosti občin Slovenije, s čemer je le‐ta ponovno uspela v
prizadevanjih in varovanju interesov slovenskih občin.
Po podpisu krovnega sporazuma, bomo vsem občinam posredovali vsebino sporazuma, na
podlagi katere bodo posamezne občine s SAZAS podpisale letne sporazume oz. pogodbe. O
vseh aktivnostih vas bomo še naprej sproti obveščali. (sp)

NOVICE DRUGIH
NATURA 2000
Poslanci Državnega zbora so sredi decembra v razpravi o poročilu o okolju za leto 2009
opozorili na kritična področja, za katere v proračunih ni predvidenih dovolj sredstev ali pa
se ne uporabljajo dovolj namensko. Med njimi je tudi Natura 2000. Opozorili so tudi, da se

kljub Naturi 2000 nekateri habitati izgubljajo, število nekaterih vrst ptic pa upada. Več. V
intervjuju o vzpostavljanju omrežij Natura 2000 v evropskih državah je Alberto Arroyo
Schnell (WWF) kot model za druge države Zahodnega Balkana postavil Slovenijo, z visokim
deležem Nature 2000, pozitivnim procesom vzpostavljanja omrežja in visokim poznavanjem
pojma Natura 2000 v javnosti. Več. Za financiranje omrežja Natura 2000 so odgovorne
države članice, vendar 8. člen Direktive o habitatih predvideva tudi sofinanciranje Evropske
unije. Evropska komisija načrtuje nov dokument, s katerim bi povečali uspešnost
financiranja Nature 2000. Do konca januarja organizacije in posameznike vabijo, da
predstavijo svoje poglede. Več.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
UREDBA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE
Tukaj vam posredujemo pričakovan predlog Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti. Prosimo, da predlog pregledate in vaše pripombe podate
na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 11.01.2010.

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.

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
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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.

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
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
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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
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
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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
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
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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;

•

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
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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.

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

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
SPORAZUM O EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI
V skladu s sporazumom bodo lahko državljani prvič doslej neposredno predlagali
zakonodajo EU. Ta novost iz Lizbonske pogodbe bo državljanom Evropske unije omogočila,
da Komisijo pozovejo k pripravi zakonodajnih predlogov na področjih, za katera je pristojna.
Pobudo mora podpreti najmanj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic.
Organizatorji državljanske pobude, združeni v odbor državljanov, sestavljen iz najmanj
sedmih državljanov, ki imajo stalno prebivališče v vsaj sedmih različnih državah članicah,
bodo morali v enem letu zbrati podpise izjav o podpori pobudi. Komisija bo nato morala v
treh mesecih pobudo proučiti in se odločiti, kako bo ukrepala. Na zahtevo Sveta EU se bo
zakonodaja o evropski državljanski pobudi začela uporabljati eno leto po objavi v Uradnem
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listu EU, kar pomeni, da se bodo lahko prve pobude obravnavale v začetku leta 2012. Več
informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

EVROPSKA PLATFORMA PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI
IZKLJUČENOSTI
Evropska komisija je ob zaključku evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti
objavila sporočilo o Evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti, v kateri je
pojasnjeno, kako se države članice lahko spopadajo s socialno izključenostjo. Države si
morajo zdaj same zastaviti ambiciozne nacionalne cilje in o napredku letno poročati.
Komisija bo podpirala ta prizadevanja in med drugim spodbujala politike socialne zaščite,
zaposlovanja in izobraževanja ter financiranje s strani EU. Obenem bo spodbujala tudi nova
partnerstva in politične zamisli za nove načine boja proti revščini s socialnimi inovacijami.
Revščina v EU ogroža več kot 80 milijonov ljudi, med njimi je četrtina otrok. Gospodarska
kriza je te razmere še poslabšala in dodatno ogrozila ranljive skupine prebivalstva.
Vključevanje ranljivih skupin v središče naše družbe in trga dela je ključnega pomena za
trajnostno in vključujočo rast, zmanjševanje revščine pa je pogoj za gospodarsko rast v
prihodnosti. Voditelji EU so si na pobudo Evropske komisije prvič zastavili konkreten cilj, in
sicer da se do leta 2020 število ljudi, prizadetih zaradi revščine in socialne izključenosti,
zmanjša za vsaj 20 milijonov. Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti
vsebuje štiri ključne ukrepe: spodbujanje inovacij v socialni politiki, čim boljše izkoriščanje
vseh skladov EU, zlasti Evropskega socialnega sklada, učinkovitejšo socialno zaščito in
storitve, ki ustrezajo novim družbenim potrebam, ter pritegnitev širšega kroga partnerjev v
boj proti izključenosti. Sporočilo ʺEvropska platforma proti revščini in socialni izključenosti“
ʺEvropska platforma proti revščini in socialni izključenosti“ – povzetek za državljane.

ZELENA KNJIGA O PROSTEM PRETOKU JAVNIH LISTIN
Evropska komisija je objavila zeleno knjigo (povezava na zeleno knjigo o prostem pretoku
javnih listin), v kateri je predstavlja več možnosti za izboljšanje prostega pretoka listin, ki so
pomembne za državljane. Evropejci, ki ne živijo v svoji matični državi, se pogosto srečujejo z
birokratskimi ovirami. Čakati morajo na primer, da sodna odločba ali lastniška listina dobita
uradni žig, plačevati prevode rojstnega, poročnega ali mrliškega lista ali pa se boriti z
javnimi organi, da priznajo njihov priimek. Čeprav se mobilnost Evropejcev povečuje, saj že
približno 12 milijonov državljanov EU živi izven svoje matične države, se še vedno pogosto
pojavljajo težave pri uradnem priznavanju javnih listin. V nekaterih državah članicah morajo
državljani plačati takso, da se listine, ki so jim bile uradno izdane v eni od držav članic,
priznajo kot avtentične, nekatere države članice pa lahko zahtevajo listine, ki morda v
matični državi državljana ne obstajajo. Evropska komisija v zeleni knjigi predlaga možnosti

Od 20. December ‐ 23 December 2010

11

TN št. 45

za odpravo takšnih ovir z izboljšanjem prostega pretoka javnih listin in lažje čezmejno
priznavanje listin o osebnem stanju. Hkrati se začenja javno posvetovanje o predlaganih
možnostih, ki bo potekalo do 30. aprila 2011, Komisija pa bo odgovore upoštevala pri
pripravi zakonodajnih predlogov v letu 2013. Spletna stran javnega posvetovanja… .
Vprašanja v zvezi z javnim posvetovanjem in vaše predloge pošljite na elektronski naslov:
JUST‐CIVIL‐COOP@ec.europa.eu. 3

PRIHODNOST EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE
Evropske prestolnice kulture so v 25 letih obstoja pobude postale ena najbolj ambicioznih
kulturnih pobud v Evropi in predstavljajo najbolj prepoznaven kulturni projekt Evropske
unije. Trenutni pravni okvir, ki določa pravila za izvedbo pobude in navaja države, ki so
upravičene gostiti ta naziv, velja do leta 2019. Ker se izborni postopek za evropsko
prestolnico kulture začne šest let pred dejansko izvedbo, mora Evropska komisija do leta
2012 pripraviti nov predlog. Za pridobitev povratnih informacij o ciljih, pravilih in
postopkih, vezanih na trenutni pravni okvir, je Evropska komisija zagnala javno
posvetovanje, h kateremu so vabljeni posamezniki, organizacije in javne oblasti. Javno
posvetovanje bo odprto do 12. januarja 2011. Spletna stran javnega posvetovanja… Vprašanja
v

zvezi

z

javnim

posvetovanjem

pošljite

na

elektronski

naslov:

EAC‐ECOC‐

consultation@ec.europa.eu.

PRAVILA EU GLEDE INVESTICIJSKIH SKLADOV
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o pregledu pravil EU za ustanovitev in
upravljanje investicijskih skladov. Ti skladi so znani kot kolektivni naložbeni podjemi za
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in so v letu 2009 predstavljali več kot 5
bilijonov evrov. Po finančni krizi in investicijski goljufiji v aferi Madoff želi Komisija s
posvetovanjem zbrati mnenja o možnih ukrepih za dodatno uskladitev zaščite vlagateljev v
KNPVP. V središču posvetovanja je vloga depozitarjev, tj. finančnih institucij, ki jim je
zaupano varno hranjenje sredstev KNPVP. Komisija zbira mnenja o tem, kako dodatno
pojasniti dolžnosti depozitarjev, vključno z njihovo ustreznostjo in odgovornostjo, in kako
zagotoviti učinkovit nadzor v EU. Posvetovanje se zaključi 31. januarja 2011. Spletna stran
javnega posvetovanja. Vprašanja v zvezi z javnim posvetovanjem pošljite na elektronski
naslov: markt‐depository‐consultation@ec.europa.eu.

INSTRUMENT LIFE+ IN MREŽA NATURA 2000
Evropska komisija je začela dve spletni posvetovanji na področju okolja: posvetovanje o
finančnem instrumentu za okolje, ki bo nasledil instrument LIFE+, ki se izteče konec leta
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2013, in posvetovanje o financiranju mreže varovanih območij EU Natura 2000. V zvezi z
instrumentom LIFE+ želi Komisija pridobiti mnenja o ciljih, prednostnih nalogah in možnih
načinih podpore. Spletno posvetovanje je del širšega javnega posvetovanja, katerega
rezultate bo Komisija uporabila pri pripravi predloga za nov finančni instrument. Z drugim
posvetovanjem pa želi Komisija izvedeti, ali so bili do zdaj uporabljeni pristopi primerni za
zagotavljanje učinkovitega delovanja mreže in kako še povečati do zdaj dosežene uspehe.
Posvetovanje o instrumentu LIFE+ se zaključi 15. februarja 2011, posvetovanje o mreži
Natura 2000 pa 17. februarja 2011. Spletna stran posvetovanja o instrumentu LIFE+.
Vprašanja v zvezi z javnim posvetovanjem pošljite na elektronski naslov: env‐life‐
consultation@ec.europa.eu. Spletna stran posvetovanja o financiranju mreže Natura 2000.
Vprašanja

v

zvezi

z

javnim

posvetovanjem

pošljite

na

elektronski

naslov:

nature@ec.europa.eu.
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