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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NA MJU O PREDLOGU ZAKONA O STVARNEM PREM OŽENJU DRŽAVE

Dne 15.7. 2010 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo predloga Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Sestanek je bil sklican na podlagi pripomb in predlogov, ki jih je v pretežni meri posredovala
Skupnost občin Slovenije (SOS). Kljub temu, da predlog zakona prinaša nekatere izboljšave,
je v predlogu kar nekaj rešitev, ki so za občine neustrezne. Predvsem je bilo potrebno
izpostaviti problematike letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, postopkov
cenitve nepremičnin ter najema.
Nov predlog zakona, ki je bil posredovan v obravnavo določa, da je načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem, sestavni del državnega proračuna oziroma proračuna lokalne
skupnosti in se sprejema oz. spreminja po postopku in v rokih, ki veljajo za sprejem ali
spremembo državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. V
nasprotju s trditvami MJU, da nov predlog sprememb zakona znižuje administracijo (ukinja
posamične programe ravnanja s stvarnim premoženjem), prej omenjena določba nedvomno
podaljšuje in otežuje dosedanji postopek sprejemanja letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem, zato je Skupnost občin Slovenije na sestanku izrecno izpostavila neustreznost
določbe ter predlagala nujno spremembo le-te.
Predstavniki SOS so na sestanku poleg omenjene ključne neustreznosti predloga sprememb
zakona izpostavili tudi določbe v zvezi z obvezno cenitvijo nepremičnin, zajetih v letnem
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, ter pomisleke v zvezi z določbami za
postopke najemanja nepremičnega premoženja.
Kljub začetni zadržanosti do predlogov SOS so predstavniki MJU tekom sestanka na podlagi
argumentacije pripomb spoznali utemeljenost le-teh in zagotovili, da bodo predloge in
pripombe podrobneje preučili ter popravljeno besedilo predloga zakona v naslednjih dneh
posredovali Skupnosti občin Slovenije. (sp)

2
Tedenske novice SOS / 12.07 - 16.07.2010
Št. 27

SESTANEK

KOMISIJE

ZA

PRAVNA

IN

ZAKONODAJNA

VPRAŠANJA

IN

KOMISIJE ZA REGIONAL IZACIJO

Razširjen sestanek komisij za pravna in zakonodajnja vprašanja in regionalizacijo pri
Skupnosti občin Slovenije, je potekal v Velenju, 13. julija 2010. Prisotni člani in članice ter
ostali so ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
opozorili na številne nedorečenosti in dileme, ki jih predloga zakona prinaša. Ključna
opozorila so šla v smeri, da dosedanji način spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ni
bil uspešen, zato zahteva resno analizo in preverjanja, pri čemer je nujno v razpravo
vključitzi tudi občine, ki naj bi ob državi bile ključne nosilke regionalnega razvoja. Žal je so
bile občine iz nastajanja predloga zakona popolnoma izključene. Prav tako je popolnoma
nesprejemljivo, da se občinam, kot tistim, ki naj bi skrbele za regionalni razvoj in ga tudi
financirale zmanjšuje in krči protor za soodločanje o tem regionalnem razvoju. Ob vrsti
dodatnih opozoril so prisotni ocenili, da je predlog zakona lahko samo prva osnova za
nadaljnjo resno razpravo, kako v prihodnje zastaviti regionalen razvoj, nikakor pa v zdajšnji
obliki ni oblikovan tako, da bi kot takšen bil lahko z nekaj popravki dan v nadaljnjo
obravnavo. (JV)
SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN JAVNE FI NANCE IN KOMISIJE ZA
PROSTOR PRI SOS

V Kranju sta se v sredo, 14. Julija 2010 sestali obe komisiji z namenom obravnave Predloga
zakona o davku na nepremičnine. Sestanka naj bi se udeležili tudi predstavnice in
predstavniki ministrstva za finance, ki naj bi prisotnim podrobno zakon predstavili,
odgovorili na vprašanja, dileme ter po možnosti predstavili tudi finančne izračune, vendar
so ti tik pred sestankom sporočili, da se zaradi nujnega sestanka pri ministru ne bodo mogli
sestanka udeležiti. Žal je tako odpadla možnost za razjasnitve dilem, ki se pri predlogu
zakona pojavljajo, še bolj pa je vse prisotne jezilo dejstvo, da skupnost že vse od
posredovanja predloga zakona na sekretariat SOS zahteva predstavitev finančnih izračunov
za vsako občino posebej, saj se brez tega ni mogoče odločati, pa teh izračunov še vedno
občine nimajo. Nekateri izračuni, ki so jih občine naredile same pa kažejo, da bi lahko občine
iz naslova nekaterih obdavčitev nepremičnin prejele celo za polovico manj sredstev.
Ponovno smo tako zahtevali izračune finančnih posledic za občine, v razpravi pa so prisotni
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opozorili še na vrsto nedorečenosti in nujnih opozoril. O tem pa bo mogoče več povedati
šele po prejetih finančnih izračunih. (jv)
CENE KOMUNALNIH STOR ITEV

Skupnost občin Slovenije je pred kratkim v obravnavo prejeli predlog Uredbe o metodologiji
za oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uredba). V
predmetnem pozivu je določeno, da na Ministrstvu za okolje in prostor pričakujejo
pripombe do konca tega meseca.
Uvodoma je potrebno omeniti, da je že veljaven pravilnik v lanskem letu prav tako bil
posredovan v obravnavo v času poletja, ko je večina ljudi na dopustu in tako bil sprejet brez
resne razprave. Neustreznost veljavnega pravilnika se kaže že od samega začetka na kar je s
svojimi dopisi in pobudami opozorila Skupnost občin Slovenije.
Predlog uredbe sta na svoji skupni seji, dne 16.07.2010 na pobudo SOS obravnavali tudi
predsedstvi SOS in ZOS. Glede na to, da gre za problematiko velikega pomena za občine, ki
je potrebna resne in širše obravnave strokovnjakov zaposlenih na občinah oziroma
komunalnih podjetjih sta predsedstvi bili soglasni, da je čas za obravnavo tako pomembnega
predpisa skrajno neprimeren. Vsem skupaj, predvsem pa občinam in občanom, je v interesu,
da se na predmetnem področju po dolgem času sprejme kvaliteten in učinkovit predpis. V
skladu s predlogom SOS je bilo na skupni seji odločeno, da se na MOP pošlje protest in
zahteva, da se sprejemanje uredbe prestavi na čas po koncu lokalnih volitev. (SP)
SKUPNA SEJA SOS IN ZOS

Dne 16.7.2010 je v prostorih Državnega sveta RS potekala skupna seja predsedstev
Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, na kateri je bila glavna točka
predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Že na prvem sestanku pri ministru je bilo s strani predstavnikov občin v veliki meri
opozorjeno, da mnogo rešitev v predlogu zakona ni ustreznih, zato je ponovno upravičeno
bil ministrstvu podan očitek, da v oblikovanje predloga zakona niso bile aktivneje vključene,
saj se zakon v prvi fazi dotika občin.
Skupnost občin Slovenije je pripravila vrsto stališč in predlogov, ki so jih prisotni člani
predsedstev v okviru razprave potrdili. Zmanjšanje možnosti soodločanja županj in
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županov vseh občin v določeni regiji je popolnoma nesprejemljiva. Jemanje možnosti
županjam in županom za sodelovanje, soodločanje in sooblikovanje regionalnega razvoja,
ob tem pa so občine nosilke regionalnega razvoja in v velikem delu tudi financerke tega, je
nerazumljivo in ponovno kaže na podcenjevalen odnos do občin. Zakon po mnenju
predstavnikov občin postavlja občine v podrejen položaj in jim skozi vrsto določil jemlje
avtonomijo in možnost partnerskega soodločanja pri zadevah, ki so tudi in predvsem za
občine izjemnega pomena. Poleg tega pa je pomanjkljivost zakona tudi, da predlog ne
spremlja finančne konstrukcije izvajanja zakona.
Poleg izčrpnih predlogov, ki jih je podala Skupnost občin Slovenije, so udeleženci seje bili
soglasni, da bi bila mogoče dobra rešitev okrepitev vlog zveze občin, ki bi lahko bila ena
izmed oblik odločanja na regionalni ravni. Prav tako bi bilo vredno razmisliti o novi
teritorialni delitvi razvojnih regij.
Člani predsedstev so na podlagi razmišljanj in razprave bili soglasni, da predlog zakona
oziroma njegov koncept za občine ni sprejemljiv, poleg tega pa bodo vsa razmišljanja in
pripombe o predlogu zakona kot sugestija poslana na Službo Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
Pod točko razno sta bila še posebej izpostavljena predlog Zakona o davku na nepremičnine
in nov predlog Uredbe o metodologiji za določanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
V javnosti se zadnje čase mnogo operira s podatki, da bodo občine na podlagi Zakona o
davku na nepremičnine prejele več sredstev, vendar prvi neuradni informativni izračuni
(ministrstvo občinam ni posredovalo nujnih finančnih simulacij) kažejo prav nasprotno
sliko, kar je za občine nesprejemljivo, zato so člani predsedstva odločili, da se predlog
zakona mora nedvomno spremeniti oziroma ustrezno prilagoditi razmeram v občinah, da
bo njegov učinek dosegel svoj namen . MOP je izredno pomembno uredbo o določanju cen
komunalnih storitev ponovno poslal v obravnavo v času letnih dopustov, kar je glede na
pomembnost uredbe nesprejemljivo, saj je le ta potrebna širše obravnave in kalkulacij, zato
je bil sprejet sklep, da se na MOP pošlje protest z zahtevo, da se obravnave te uredbe
prestavi na čas po volitvah. (sp)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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OBVEZNIH OBČINSKIH G OSPODARSKIH JAVNIH S LUŽB VARSTVA OKOLJA

Posredovali smo vam predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v usklajevanje.
Predlog uredbe.
Vaše predloge in pripombe lahko pošljete do petka, 23. julija 2010 na elektronski naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU

V usklajevanje smo vam posredovali Predlog Zakona o državnem tožilstvu Ministrstva za
pravosodje, ki ga lahko najdete TUKAJ.
Vljudno vas vabimo k posredovanju vaših stališč, mnenj, pripomb in predlogov. Prosimo
vas, da nam pripombe pošljete najkasneje do torka, 31. avgusta 2010 na elektronski naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
PREDLOG ZAKONA O VOZNIKIH

V usklajevanje vam posredujemo predlog Zakona o voznikih Ministrstva za notranje
zadeve. Predlog zakona se nahaja TUKAJ.
Prosimo vas, da nam pripombe pošljete najkasneje do četrtka, 21.7.2010 na elektronski
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
SOS SVETUJE
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Prejeli smo vprašanje občine članice Skupnosti občin Slovenije v zvezi z izdajo dovoljenja
Zvezi društev upokojencev, za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, vseh občanov
starejših od 69 let. V spremnem dopisu Zveza društev upokojencev navaja, da je
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informacijska pooblaščenka predlagala, da pooblastijo društva upokojencev za izvajanje
projekta »Starejši za starejše«. Spremnemu dopisu priložena pogodba o obdelavi osebnih
podatkov tega projekta ne navaja in hkrati vsebuje določbo, da občina (upravljavec osebnih
podatkov) zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov razpolaga z dopustno pravno
podlago. Zato občino članico zanima, kateri dokumenti so potrebni za zakonito
posredovanje in dovolitev obdelave podatkov društva upokojencev.
Odgovor pooblaščenca ZDUS je, da lahko občina osebne podatke obdeluje le za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu (21.a člen
ZLS). Osebni podatki torej ne smejo biti ZDUS posredovani za izvajanje (zgolj) njihovega
projekta, ampak šele, ko gre za projekt oziroma aktivnost, ki jo v okviru izvajanja svoje
naloge "pospeševanja službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele" pri njih "naroči" občina. Takrat bosta svoj
odnos pogodbeno uredili - tudi obdelavo določenih osebnih podatkov (seveda le, če bo to
potrebno za izvajanje pogodbe) kot to terja 11. člen ZVOP-1. (sp)
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
09.07-23.07. / SKLIC 3. DOPISNE SEJE NO OP RR& ROPI

Sklicana je 3. dopisna seja nadzornega odbora za operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Seja bo potekala od 9.7.2010 od 10.00 ure
dalje do 23.7.2010 do 10.00 ure.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
16−22. 09 / EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010

Danes začenja Ministrstvo za okolje in prostor s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti
2010, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. K sodelovanju vabijo vse slovenske občine.
Osrednja tema letošnjega tedna mobilnosti se glasi „Potuj skromneje, živi bolje“. Prostorsko
načrtovanje, trajnostna mobilnost in skrb za zdravje so tista kombinacija, ki izboljšuje
kakovost življenja v mestih, saj zmanjšuje onesnaženost zraka, obremenjenost s hrupom,
manjša število prometnih nesreč, odpravlja cestne zastoje ter omogoča več prostora za
srečevanje ljudi. S sodelovanjem v kampanji "Potuj skromneje, živi bolje", boste tudi vi
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prispevali k izboljšanju telesnega in duševnega počutja in življenju v manj onesnaženem
zraku.
Podrobnejše informacije o pripravah na evropski teden mobilnosti 2010 lahko najdete na
http://www.mobilityweek.eu/, o aktivnostih v Sloveniji pa bodo informacije na voljo na
spletnih straneh Ministrstva (www.tedenmobilnosti.si). (Vir: Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za okolje in prostor)
04. 10 / SVETOVNI DA N HABITATA

Obveščamo vas, da bo praznovanje Svetovnega dne Habitata, potekalo v ponedeljek 4.
oktobra 2010 pod sloganom "Boljše mesto, boljše življenje". Vljudno vas vabimo, da sporočite
vaše izobraževalno-ozaveščevalne in promocijske aktivnosti, ki jih boste morebiti
organizirali ob tem dnevu, dnevu posvečenemu mestom in naseljem.
Ministrstvo bo vse prijavljene dogodke združilo pod skupno okrilje praznovanja. (Vir:
Ministrstvo za okolje in prostor)
Več o svetovnem dnevu habitata lahko preberete TUKAJ.
KONFERENCA IN DELAVNICA »URBAN TRANSPORT«

Med 30 8 in 1.9. 2010 bo potekala konferenca in delavnica o strategijah za trajnostni mestni
prevoz in mobilnost Internacionalnega izobraževalnega centra za lokalne skupnosti CIFAL v
mestu Plock na Poljskem.
Na dogodku bodo sodelovali strokovnjaki, ki bodo z vami delili primere dobrih praks in
pomembne izkušnje, pa tudi izvajalci iz privatnega sektorja iz zahodne Evrope. Predstavili
bodo primere implementiranih praktičnih rešitev v nekaterih mestih na področju »zelenih
goriv«, upravljanja s prometom, ne-motoriziranege mobilnosti, visokokvalitetnega javnega
prometa in povezovanja z drugimi sektorji. Razpravlja bo tekla tudi okoljsko-trajnostnih
modelih transporta. Delavnica CIFAL v Plocku je bistveno osredotočena na izkušnje držav
centralne in vzhodne Evrope. Preostali del delavnice je posvečen delovni skupini, ko bo
delala s pomočjo UNITAR-jeve »City-Share« metodologije. Ciljna skupina so naslednje
države: Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka,Gruzija,
Madžarska, Estonija, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Črna Gora, Poljska, Romunija,
Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija ter Ukrajina. Vsi izdatki so kriti s strani organizatorja,
razen stroškov vise za sodelujoče, ki jo bodo potrebovali.
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V primeru, da želite sodelovati, se obrnite na naslov barbara.horvat@skupnostocin.si. Na
dogodku bosta lahko sodelovala prva 2 prijavljena.
Več o poteku konference in delavnice.
NOVICE DRUGIH
JULIJSKE KOHEZIJSKE E-NOVICE

Pred vami je julijska številka Kohezijskega E-kotička, Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih praks,
poročila o izvedenih dogodkih in druga obvestila.
Kohezijske novice št. 22.

Želimo vam prijetno branje.

SLOVENSKE OBČINE V ŠTEVILKAH

Statistični urad RS se zaveda pomena prikazovanja statističnih podatkov tudi na lokalni
ravni. Tako predstavljajo najrazličnejše statistične podatke in kazalnike na ravni občin,
publikacijo pa tokrat objavljajo na spletu: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/. (Vir:
Statistični urad RS)
SLOVENSKE OBČINE V ŠTEVILKAH

Statistični urad RS se zaveda pomena izkazovanja statističnih podatkov tudi na lokalni
ravni. Tako so lani izdali tiskano publikacijo z naslovom Slovenske občine v številkah. V njej
so predstavili najrazličnejše statistične podatke in kazalnike na ravni občin. Vsebino
publikacije so letos obogatili in izpopolnili. Ker se je obseg gradiva s tem precej povečal in
ker se prilagajajo potrebam svojih uporabnikov, so publikacijo tokrat objavili na spletu v
interaktivni elektronski obliki. Elektronska publikacija Slovenske občine v številkah je
dostopna na spletni strani http://www.stat.si/obcineVStevilkah/. Za vsako slovensko občino
v publikaciji predstavljajo naslednje:
•

Poljuden članek, v katerem so predstavljeni nekateri izbrani statistični podatki in

kazalniki za posamezno občino;
•

Starostno piramido;
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•

Tabeli z izbranimi podatki in kazalniki, predstavljenimi tudi v članku za občino;

•

Tematske članke iz izbranih vsebinskih področij (prebivalstvo, izobraževanje, trg

dela, socialna zaščita, turizem, stanovanja), v katerih podajajo primerjalni pregled po
občinah. Vse vsebine je mogoče tudi natisniti. Poleg podatkov, ki jih predstavljajo v
elektronski publikaciji Slovenske občine v številkah, je na voljo še mnogo drugih podatkov
po občinah, in sicer v različnih oblikah (tabelah, kartah):
•

Na podatkovnem portalu SI STAT (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp),

kjer je na voljo vrsta podatkov v tabelarični obliki;
•

Interaktivni statistični atlas Slovenije, kjer so dostopne interaktivne tematske karte za

občine in statistične regije. Dostopen je na naslovu http://www.stat.si/iatlas.asp;
•

Tematska kartografija, kjer so na voljo vnaprej pripravljene karte za različna

vsebinska

področja.

Tematske

karte

so

dostopne

na

naslovu

http://www.stat.si/TematskaKartografija/. Vabljeni k ogledu in uporabi. (Vir: Statistični urad
RS)
91. SEJA VLADE, 15.7.2010
RAZREZ ODHODKOV ZA P RIPRAVO PREDLOGA SPR EMEMB DRŽAVNEGA
PRORAČUNA ZA LETO 20 11

Vlada RS je določila razrez odhodkov za pripravo Predloga Sprememb državnega
proračuna RS za leto 2011 in pripravila Predlog državnega proračuna RS za leto 2012 po
politikah do nivoja podprograma in predlagatelja finančnih načrtov. Vlada je zavezala vse
neposredne proračunske uporabnike, da morajo pri pripravi predlogov finančnih načrtov
upoštevati zakonske obveznosti oz. hkrati predlagati potrebne spremembe zakonov. Rok za
pripravo finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov je konec avgusta.
Dogovorili so sestanek tem tednu, kjer bo govora o problemih in ukrepih, ki so nujno
potrebni, če želimo javnofinančno situacijo v RS konsolidirati. V skladu z dogovori na tem
posvetu so možne določene spremembe tudi znotraj že sprejetih okvirov. (vir: Vlada RS)
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VLADA SEZNANJENA Z INFLACIJO V PRVEM POLLETJU 201 0

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o inflaciji v prvem polletju 2010, ki jo je pripravil
UMAR. V njej ugotavljajo, da so se v prvem polletju 2010 cene življenjskih potrebščin v
Sloveniji povišale za 2,4 %, v celotnem evrskem območju pa za 1,0 %. Takšna cenovna
gibanja so bila odraz šibke gospodarske aktivnosti, ukrepov davčne politike, gibanja
vrednosti evra glede na ameriški dolar in rasti cen surovin v mednarodnem okolju. Ob
enakih globalnih dejavnikih inflacije so ključne razlike med inflacijo pri nas in na ravni
evrskega območja predvsem strukturne narave. Utež tekočih goriv za prevoz in ogrevanje v
indeksu cen življenjskih potrebščin je pri nas večja kot v povprečju evrskega območja.
Nekoliko bolj kot v evrskem območju so se v tem obdobju pri nas povišale cene storitev, tudi
zaradi hitre rasti cen komunalnih storitev. V letu 2009 je bila rast slednjih v Sloveniji najvišja
v celotnem evrskem območju, enako visoka rast pa se nadaljuje tudi v prvih mesecih letos.
Beležili so tudi več sprememb na področju davščin in trošarin, ki so imele za posledico tako
dvige kot znižanja cen, njihov skupen vpliv na inflacijo v tem obdobju pa je bil nevtralen. V
drugi polovici letošnjega leta pa se bodo davčni vplivi na inflacijo s predvidenimi dvigi
trošarin okrepili in bodo po oceni UMAR ob koncu leta k inflaciji prispevali okoli 1 o. t. (Vir:
Vlada RS)
KRAŠKA KULTURNA KRAJINA V LIPICI KULTURNI SPOMENIK DRŽAVNEGA
POMENA

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Odlok o razglasitvi Kraške kulturne
krajine v Lipici za kulturni spomenik državnega pomena. Zaradi izjemnega pomena Kraške
kulturne krajine v Lipici kot značilnega območja matičnega Krasa, ki se po gospodarski
funkciji, po svojem videzu in strukturi razlikuje od območja druge kraške kulturne krajine,
zlasti znotraj Kobilarne Lipica, je tako spomeniško območje potrebno zaščititi kot kulturni
spomenik državnega pomena. Hkrati je Kras skupaj s Kobilarno Lipica od 1996 uvrščen na
poskusni seznam UNESCO svetovne kulturne dediščine. Brez zaščite značilne kulturne
krajine nominacija ne more biti uspešna. (Vir: Vlada RS)
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA BREZPOSELNE OSEBE

Vlada RS je na 91. seji sprejela Program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto
2010/2011, ki temelji na Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Program izobraževanja za brezposelne bo v šolskem letu 2010/2011 omogočil izobraževanje
predvidoma 4.800 brezposelnim osebam, med katerimi bo predvidoma 3.600 oseb (75 %)
novih. Po oceni števila predvidenih vključitev bodo celotni stroški programa izobraževanja
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za šolsko leto 2010/2011 znašali 10.880.330 evrov. Program omogoča pridobitev
osnovnošolske, srednješolske (poklicne, splošne in strokovne), višje ter visoke strokovne in
univerzitetne izobrazbe ter vključitev v druge splošne javnoveljavne izobraževalne
programe za odrasle, ki prispevajo k ponovnemu socialnemu vključevanju skupin s
posebnimi potrebami in pri udeležencih spodbujajo nadaljnje možnosti za učenje in
vključevanje v vseživljenjsko izobraževanje. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
WWW.OIKOS.SI

UREJA

ECO-INNOVATION–POZIV 2010

Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko-inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je 3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV-LIFE+ CALL FOR PROPOSALS 2010

Namen:
Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
- okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
- informiranje in obveščanje.
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni
organi, subjekti ter institucije.
Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja projektov znaša od 50-75% (pri projektih, ki se
nanašajo na prednostne habitate je delež sofinanciranja 75%). Za slovenske prijavitelje so
predvidena sredstva v višini 5,2 mio EUR.
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Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
2. JR: SLOVENIJA-MADŽARSKA 2007-2013

Predmet poziva:
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k
splošnemu cilju programa: umestitev čezmejnega področja na evropski zemljevid kot
kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in delo.
Upravičenci:
1. Na splošno biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
 regionalni in lokalni javni organi;
 osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali občina,
kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
 nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
 gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot
neprofitne pravne osebe;
 pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
 javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe, kjer
imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.
Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja;
2. Stroški zunanjih izvajalcev;
3. Investicijski stroški;
4. Administrativni stroški.
Višina sofinanciranja:
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje
Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85 % javnih sredstev. Vsaj 15 % se mora zagotoviti
iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora vsak partner
zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja, z izjemo tistih madžarskih organizacij, ki so
financirane iz državnega proračuna.
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Trajanje projektov: do 36 mesecev.
Rok za oddajo: 30.09.2010 do 15:30 TUKAJ.
JR-UKREP 321/OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO
PREBIVALSTVO 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.
JR-UKREP 322/OBNOVA IN RAZVOJ VAS I

Predmet javnega razpisa:
V javnem razpisu je navedenih 5 predmetov podpore, ki jih podpira Ukrep 322:
 urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih,
 urejanje vaških jeder,
 urejanje infrastrukture in povezav v naseljih,
 obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno
dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju,
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 preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme) in
splošni stroški. Pri preselitvi kmetij iz vaških jeder so upravičeni stroški: stroški naložbe
(stroški odkupa zemljišč in nepremičnin v vaškem jedru, stroški ureditve komunalne in
prometne infrastrukture do nove lokacije) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % oziroma za preselitev kmetij iz
vaških jeder do 100 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%. Najvišja vrednost naložbe
na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 500.000 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.
JR-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.
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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.
JR-SOFINANCIRANJE

INVES TICIJ

V

ŠPORTNO-REKREACIJSKO

INFRASTRUKTURO III

Predmet javnega razpisa:
Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko
infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov
turistične ponudbe, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007
do 2013. Sofinancirali se bodo objekti državnega oziroma regionalnega značaja z
neposrednih vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo biti primerni za organizacijo
različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število
obiskovalcev, pa tudi za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije,
športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa.
Vlagatelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni
pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03, 119/04, 6/07);
Upravičeni stroški:
V okviru razpisa se sofinancirajo upravičeni stroški gradnje nepremičnin in opreme.
Višina sofinanciranja:
Do 100 % upravičenih stroškov. Vrednost investicije brez DDV mora presegati 5 mio EUR in
ne sme biti večja od 45 mio EUR. Maksimalna višina sofinanciranja je 9.400.000,00 EUR.
Trajanje projekta:
Operacija se mora končati najpozneje do 31.12.2010, vendar ne sme biti končana pred izdajo
sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije.
Rok za oddajo:
23.07.2010 do 12. ure. Več info TUKAJ.
2. JR ZA SREDSTVA EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONA LNI RAZVOJ ESRR

Predmet javnega razpisa:
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
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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 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:
Upravičeni stroški so: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja:
Ministrstvo 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.
JR -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
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Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove.
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVICE SOS
O NAPREDKU MAKEDONIJ E V SKOPJU

V Skopju se je sestal Skupen posvetovalen odbor za Makedonijo Odbora regij EU, ki sta se
ga udeležili tudi članici tega odbora iz Slovenije, Irena Majcen in Jasmina Vidmar. Tema
sestanka je bila napredek Makedonije v približevanju Evropski Uniji; predvsem so govorili o
področju lokalne samouprave, decentralizaciji ter izkušnjah držav članic EU v zvezi s tem
področjem. Tako je Jasmina Vidmar predstavila problematiko nadaljnje decentralizacije
Slovenije ter težave, s katerimi se občine zaradi neustreznega financiranja ter manjka druge
ravni lokalne samouprave v Sloveniji srečujejo.
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
DIREKTIVA O STORITVA H NA NOTRANJEM TRGU DRŽAVE ČLANICE EU

TUKAJ lahko najdete Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu države članice
EU.
Direktiva države članice zavezuje, da odpravijo neupravičene ali nesorazmerne pravne in
upravne ovire za opravljanje storitev na območju EU stalno ali čezmejno. Del aktivnosti po
zaključenem implementacijskem roku na EU nivoju je tudi medsebojno ocenjevanje poročil
posameznih držav članic o zahtevah za opravljanje storitev v okviru Direktive 2006/123/ES o
storitvah na notranjem trgu (DSNT).
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Evropska komisija in države članice skupaj od januarja 2010 pregledujejo in ocenjujejo
določene vidike nacionalnih pravnih okvirov, ki veljajo za ponudnike storitev v
posameznih državah. V okviru tega ocenjevanja Evropska komisija vabi vse zainteresirane
strani, v skladu z direktivo, da podajo svoja mnenja o zahtevah, ki jih še vedno vsebuje
nacionalna zakonodaja za stalno ali za čezmejno opravljanje storitev.
Na spletni strani so na razpolago naslednji dokumenti v angleščini, francoščini in nemščini:
1. Obrazložitveni dokument (Consultation paper)
2. Pregled zakonodajnih področij po posameznih DČ z vidika implementacije DSNT
(dovoljenja; zahteve po 15. čl. DSNT: pravna oblika, teritorialne in količinske zahteve, tarife,
min. št. zaposlenih, zahteve v zvezi z lastništvom podjetja, itd.)
3. Vprašalnik
Odgovori so možni v vseh uradnih jezikih EU. Prispevki zainteresiranih bodo objavljeni na
spletni strani javnega posvetovanja.
FINANCIRANJE EVROPSKIH RAZISKAV IN INOVA CIJ

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost M{ire Geoghegan-Quinn bo v
ponedeljek, 19. julija 2010, ob 11.45 na novinarski konferenci v Bruslju napovedala doslej
največji poziv za zbiranje predlogov za financiranje evropskih raziskav in inovacij v okviru
7. okvirnega programa v skupni vrednosti več kot 6 milijard evrov.
Komisarka bo na novinarski konferenci predstavila glavna področja raziskav in inovacij, ki
so zajeta v omenjenem pozivu. Obseg financiranja bo po načrtih že v letu 2011 pomembno
prispevalo k spodbujanju gospodarske rasti in odpiranju delovnih mest v vodilnih sektorjih
v EU v času, ko se mnoge države članice spopadajo s svetovno gospodarsko krizo.
Novinarsko konferenco komisarke Geoghegan-Quinnove bo moč spremljati v ponedeljek,
19. julija 2010, ob 11.45 na: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1.
Informacije o razpisih Evropske komisije so objavljene na spletni strani:
http://ec.europa.eu/slovenija/kaj_mi_eu_ponuja/razpisi/index_sl.htm. (Vir: Predstavništvo
Evropske komisije v Sloveniji)
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