ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo občinam Horjul, Komen, Rače-Fram, Idrija, Kostel,
Grosuplje, Muta, Prebold, Trebnje, Vitanje, Žiri ter občini Prevalje. Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS.
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NOVIČKE SOS
ZA NAMI TUDI 3. TURNIR SOS V NOGOMETU IN ODBOJKI
Tudi ta je za nami. 3. Turnir SOS v nogometu in odbojki je presegel vsa pričakovanja in
potrdil trend iz prvih dveh turnirjev, po katerem priljubljenost turnirja med občinami vse
bolj raste. Letošnji turnir je v petek, 17.06.2011 gostila Občina Ruše, ki je na lanskem turnirju
na Ptuju bila absolutni zmagovalec. Občina Ruše se je tako kot lani na tekmovanju letos
izkazala tudi pri organizaciji dogodka. Poleg tradicionalnih disciplin, nogometa in odbojke,
smo letos ponudili udeležencem tudi možnost, da se izkažejo v kegljanju ter rekreativno v
tenisu. Dogodka se je udeležilo slabih 200 tekmovalcev, rekreativcev oziroma navijačev, kar
je absolutni rekord dogodka. Tako kot je lansko leto dogodek minil v znamenju Občine Ruše
so letos že na svojem premiernem obisku turnirja presenetili predstavniki Občine Hoče
Slivnica ter odnesli najžlahtnejša odličja, tako v nogometu kot odbojki. V nogometu je drugo
mesto po nesrečnem porazu v finalu v zadnji sekundi dvoboja pripadlo Občini Kuzma, tretje
pa so odnesli domov nogometaši MO Ptuj, ki so vsako leto tik pod vrhom. V odbojki so se
letos domačini iz Ruš morali zadovoljiti z drugim mestom, med tem ko je tretja stopnička
pripadla stalnim udeležencem turnirja – Občini Puconci. Kegljanje je minilo v znamenju
Občine Starše, katere kegljači so osvojili prvi dve mesti, tretje mesto pa je pripadlo
tekmovalcu Občine Hoče.
Po koncu tekmovalnega dela je sledila svečana podelitev pokalov, ki jih je podelil župan
občine gostiteljice Uroš Štanc. Nato smo se vsi skupaj prepustili sproščenemu druženju, ki se
je za nekatere zavleklo pozno v noč. Vsekakor ne manjka razlogov, da se nam drugo leto na
prekmurskem koncu ponovno pridružite oziroma ste vsi, ki še niste sodelovali že zdaj
vabljeni v začetku junija 2012 na naslednje nepozabno športno doživetje. Do takrat pa
športni pozdrav od ekipe Sekretariata SOS. (SP)

ZAGOTAVLJANJE SLUŽNOSTI V OBČINAH PONOVNO ODPLAČNO
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarstvo naslovila pobudo za spremembo
23. člena Energetskega zakona. Slednji je namreč v svojem 23. členu določal, da se na
nepremičninah, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti, odškodnina za
služnost v javno korist ne plačuje.
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarstvo naslovila pobudo za spremembo
omenjenega člena. Občine so namreč bile zelo prizadete v svoji pravici do nemotenega
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gospodarnega oziroma ekonomičnega ravnanja s stvarnim premoženjem. Ministrstvo za
gospodarstvo se je do pobude Skupnosti občin Slovenije opredelilo ter nam posredovalo
osnutek spremembe 23. člena, ki se nanaša na plačevanje služnostne pravice na
nepremičninah lokalnih skupnosti. Ministrstvo za gospodarstvo bo tako ponovno uvedlo
odplačno zagotavljanje služnosti. Predlog novega EZ-1 bo javno objavljen predvidoma
konec naslednjega tedna. Seveda vam ga bomo posredovali v usklajevanje. Odgovor MG (jt)

OBISK ROMUNSKE DELEGACIJE V PODČETRTKU
Delegacija slovenskih županov, članov nogometne ekipe županov Skupnosti občin Slovenije
je lansko leto v mesecu maju gostovala v Romuniji. V okviru obiska so župani obiskali mesti
Constanta in Mangalia ter odigrali prijateljsko srečanje z nogometno ekipo romunskih
županov. V okviru srečanja je bila organizirana tudi poslovna konferenca na kateri so bile
predstavljene možnosti, ki se podjetjem obeh regij odpirajo ter kratka predstavitev
Skupnosti občin Slovenije ter posameznih občin s poudarkom na možnostih sodelovanja v
prihodnje.
Glede na vzpostavljene prijateljske vezi in dogovor o obisku romunske delegacije v
Sloveniji, se je dobro leto po našem obisku zaveza uresničila. Od četrtka 09.06. do nedelje
12.06. je v Podčetrtku v organizaciji Skupnosti občin Slovenije ter „Slovensko-Romunskega
Poslovnega Kluba TRIGLAV-CARPATI“ gostovala Romunska delegacija.
V petek 10.06.2011 je s pričetkom ob 13.30 v Hotelu Sotelia potekala konferenca na kateri so
romunski delegaciji bile predstavljene možnosti sodelovanja s slovenskimi partnerji. Na
konferenci je poleg romunske delegacije in predstavnikov Skupnosti občin Slovenije in
gostitelja - župana Podčetrtka Petra Misje, gostovala tudi Razvojna agencija Sotla ter
Razvojna agencija Savinjske regije.
Po uradnem in svečanem delu je sledila prijateljska nogometna tekma med romunskimi
gosti in nogometno ekipo županov SOS. Glede na okrnjeno ekipo županov in dobro
pripravljeno ekipo iz Romunije ni bilo za pričakovati večjega uspeha. Domneva se je
izkazala za upravičeno, saj so romunski kolegi slavili visoko zmago.
Druženje se je nato nadaljevalo v sproščenem vzdušju ob hrani in pijači, kjer je bilo dovolj
prostora za uresničitev glavnega poslanstva obiska romunske delegacije, to je vzpostavitve
prijateljskih vezi. (SP)
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SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
Na svojem prvem sestanku, dne 15.6.2011, so članice in člani Komisije za občinsko redarsko
službo obravnavali pobudo Veterinarske uprave, da pooblastila po Zakonu o zaščiti živali
prenese tudi na občinske redarje. Ti bi po novem skupaj s policijo in veterinarsko inšpekcijo
nadzirali uporabo povodca za pse na javnih površinah, ter uporabo nagobčnika nevarnih
psih. Člani komisije predlaganemu niso nasprotovali, so pa opozorili, da v kolikor se bo
pooblastilo občinske redarje se morajo vsebine vključiti v njihovo izobraževanje. Le
strokovno usposobljeni redarji bodo lahko kvalitetno in predvsem varno opravljali nove
naloge. (MM)

POROČILO S SEJE NO OP RR IN ROPI
V Ljubljani je 10. junija 2011 potekala 5. seja Nadzornega odbora za Operativni program
krepitve regionalnih razvojnih potencialov in Operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Seje sta se v imenu Skupnosti občin
Slovenije udeležila Andreja Katič, iz Mestne občine Velenje in Aljoša Krivec iz Mestne
občine Slovenj Gradec. Poročilo s sestanka, ki ga je spisala ga. Andreja Katič, je dostopno na
tem mestu. (Za SOS: Andreja Katič)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
MAJSKA ŠTEVILKA PREGLEDNIKA
Preglednik za mesec maj lahko preberete na tem mestu.

NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM ZA OBDOBJE DO 2030
Začela se je javna razprava o "Nacionalnem energetskem programu za obdobje do leta 2030".
Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo
mag. Janez Kopač sta na novinarski konferenci predstavila "Osnutek predloga Nacionalnega
energetskega programa (NEP) za obdobje do leta 2030" in "Okoljsko poročilo za celovito
presojo vplivov na okolje za NEP". Vsa gradiva so dostopna in dosegljiva na spletni strani
MG (TUKAJ).
Morebitne pripombe, predloge in stališča nam posredujte do srede, 20. julija 2011 na
sasa@skupnostobcin.si.
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ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo predlog Zakon o prijavi prebivališča. Pripombe,
predloge in stališča nam posredujte do 5. julija 2011 na miha@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
MERILIH ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZARADI OMEJENE
RABE PROSTORA NA OBMOČJU JEDRSKEGA OBJEKTA
V medresorski obravnavi je Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega
objekta . Vljudno vas prosimo, da nam stališča, pripombe in predloge posredujete na
info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 23. junija 2011.

OSNUTEK UREDBE O ODPADKIH
MOP je objavil Osnutek uredbe o odpadkih. Vljudno vas pozivamo, da nam predloge,
pripombe in stališča posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do najkasneje torka,
5.7.2011.

ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI
V prihajajočih tednih se v okviru Skupnosti občin Slovenije sestaneta Komisija za občinske
redarje in Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja. Obe bosta obravnavali sedaj veljavni
Zakon o zaščiti živali. Na ministrstvu imajo v načrtu pripraviti spremembe in dopolnitve
zakona, zato nam predhodno posredujete pripombe, stališča in predloge za spremembe k
sedaj

obstoječemu

in

veljavnemu

zakonu.

Pripombe

nam

posredujte

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PREDLOGA RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU JEZIKOVNE POLITIKE
S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli vabilo k sodelovanju pri oblikovanju predloga
resolucije o nacionalnem programu jezikovne politike za obdobje 2012 do 2016. Vabilo.

PREDLOG STRATEGIJE IZKORIŠČANJA BIOMASE IZ KMETIJSTVA IN
GOZDARSTVA V ENERGETSKE NAMENE
V usklajevanje smo prejeli predlog Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in
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gozdarstva v energetske namene (priloga) ter vas vabimo, da v sklopu javne razprave
podate svoja mnenja, stališča in predloge. Vaša mnenja nam posredujte do konca julija 2011
na naslov info@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO KPK GLEDE POSREDOVANJA PODATKOV O OMEJITVAH
POSLOVANJA
S strani KPK smo prejeli pojasnilo v zvezi s posredovanjem obrazcev za omejitev poslovanja.
Nov obrazec še trenutno ni dokončan, predvidoma pa bo dostopen do 1.7.2011 na spletnih
straneh Komisije za preprečevanje korupcije. Na KPK pozivajo občine naj podatke zberejo že
pred tem datumom, vendar ne priporočajo uporabe starega obrazca, saj je po novem
potrebno sporočiti še nekatere druge podatke, ki jih stari obrazec še ne zajema. Celotno
pojasnilo lahko preberete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
21.06. / 1. SEJA PREDSEDSTVA SOS
1. Seja Predsedstva SOS potekala dne 21.06.2011, predvidoma s pričetkom ob 10.00 uri v
Slovenskih Konjicah.

21.06. / PREDSTAVITEV SPREMEMB ZAKONA O KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vljudno vabita na delovni posvet: PREDSTAVITEV
SPREMEMB ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH, ki bo v torek, dne 21.06.2011, s
pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trendhotela (dvorana Horus), Dunajska 154,
Ljubljana. Vabilo in prijavnica.
V Uradnem listu RS št. 43/2011, z dne 03.06.2011 je bil objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Spremembe stopijo v veljavo 18.06.2011.
Novela zakona prinaša na področju načrtovanja in varovanje kmetijskih zemljišč kar nekaj
novosti. Glavni poudarek zakona je na ohranjanju in izboljšanju proizvodnega potenciala
kmetijskih zemljišč, povečanju obsega kmetijskih zemljišč, trajnostnem ravnanju in
upravljanju s kmetijskimi zemljišči in nenazadnje varovanju in obdelovanju kmetijskih
zemljišč kot ključnega resursa za pridelovanje hrane v Sloveniji. V ta namen se z novelo
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zakona določa tudi nove cilje zakona.

21.06. / UPRAVLJANJE Z ENERGIJO, STRUKTURNI SKLADI IN
VKLJUČEVANJE PODJETIJ ESCO V ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH
STAVB
V imenu programa EU ManagEnergy in v sodelovanju z Mestno občino Maribor in
Energetsko agencijo za Podravje, vas vabimo na delavnico, na temo razvoja in financiranja
programa Strateškega energetskega akcijskega načrta, v okviru Konvencije županov z
naslovom »Upravljanje z energijo, strukturni skladi in vključevanje podjetij ESCO v
energetske sanacije javnih stavb«. Delavnica bo potekala 21. junija 2011, v Draš hotelu v
Mariboru. Vabilo s prijavnico in praktičnimi informacijami

22.06. / POOBLASTILA, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V OBČINI
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom »Pooblastila, pristojnosti in odgovornosti v
občini«, ki bo v sredo, 22.6.2011 v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, 1000 Ljubljana
(dvorana Kronos) - garažna hiša je za hotelom, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica.
Delovni posvet je namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah in vsem, ki jih navedena
tematika zanima. V občinskih upravah nemalokrat prihaja do vprašanj, kdaj in kakšna
pooblastila podeljuje župan, kdaj in kakšna pooblastila podeljuje direktor občinske uprave
in kdaj, in kakšna pooblastila lahko podeljuje drug javni uslužbenec. Nemalokrat se
pojavljajo tudi vprašanja kdo ima kakšne pristojnosti ter kdo nosi odgovornost. Vse to in še
več boste izvedeli na delovnem posvetu. Ob pooblastilih, pristojnostih in odgovornostih je
potrebno poznavanje, predvsem pa vsebinsko povezovanje več različnih zakonov, to je
Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi kot tudi Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Delovni posvet bo trajal do predvidoma 13.00 ure. Ker delovnega posveta s tovrstno
tematiko ne bomo ponavljali, vas vljudno vabimo k udeležbi.

27.06. / SESTANEK KOMISIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR SOS NA MOP
V ponedeljek 27.6.2011 ob 14.00 uri bo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal
sestanek na temo 6. člena Zakona o graditvi objektov. Sestanka se bodo udeležili člani
Komisije za okolje in prostor pri SOS.
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28.06. / PREDSTAVITEV O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH
JAVNEGA NAROČANJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom vljudno
vabi na delovni posvet: PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V
POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, ki bo v torek, dne 28.06.2011, s pričetkom ob 10.00
uri, v prostorih Austria Trendhotela (dvorana Horus), Dunajska 154, Ljubljana. Vabilo in
prijavnica.
V Uradnem listu RS št. 43/2011, z dne 03.06.2011 je bil objavljen nov Zakon o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Spremembe stopijo v veljavo 03.07.2011.
Zakon v popolnosti razveljavlja trenutno veljaven Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja in prinaša v postopek revizije postopkov javnega naročanja kar nekaj novosti. Na
delovnem posvetu bodo predstavljene naslednje teme: izjeme, ki niso predmet pravnega
varstva; dopustnost pravnega varstva v postopkih JN; temeljna načela pravnega varstva v
postopkih JN; predrevizijski postopek; revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo;
sodno varstvo.

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
JAVNI POZIV - LIFE+ 2011
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.
Višina sofinanciranja:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost - delež finančne podpore Unije je največ 50
% upravičenih stroškov; pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz
direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 %
upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih
stroškov.
Za slovenske prijavitelje so predvidena sredstva v višini 5,4 mio EUR.
Rok za oddajo: do 18. julija 2011. Več info TUKAJ.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
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Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
- 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) - namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih
investicij, v kolikor so to samostojni projekti - namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
- gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
- nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5
let) in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij - strošek
investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest.
projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno
dovoljenje<).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let. Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09.
09. 2011, več info TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010.
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
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(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske
dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. 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
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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.

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
TUKAJ.
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NAČRT PORABE
Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).
Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 6. 2011. Več info TUKAJ.

NAJAVE
-

-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (april 2011)
Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (maj 2011)
6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« (junij
2011)
Četrti razpis programa Srednja Evropa (junij 2011)

RAZPISI MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo naslednje razpise:
- za ukrepe diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti,
- za podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij,
- za obnove in razvoja vasi in
- za podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011.
V okviru razpisov bo na razpolago cca 24,2 milijonov evrov. Več informacij in vsebino
razpisov najdete na tej povezavi.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SOS PARTNER V PROJEKTU CONVENANT CAPACITY
Za Skupnost občin Slovenije se je s 1.6.2011 pričenja sodelovanje v triletnem projektu
Convenant Capacity sofinanciranega iz programa Inteligentna energija. Celoten naziv
projekta v angleškem jeziku je »Capacity building of local governments to advance Local
Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring«, kar v prevodu pomeni
»Krepitev zmogljivosti občin za napredek v lokalnih podnebnih in energetskih aktivnostih od načrtovanja do ukrepov in monitoringa. (Številka pogodbe - IEE/10/389). SOS je edini
slovenski partner v projektu, ki ga vodi mednarodna organizacija ICLEI in koordinira 20
partnerjev iz 12 držav. 7. in 8. junija je bil v Grčiji prvi, tako imenovani »kick off meeting«,
kjer smo se spoznali partnerji, dogovorili za način dela ter se podrobneje seznanili z
aktivnostmi ki so pred nami. Na prvem sestanku je bil prisoten tudi predstavnik Evropske
Komisije, kar ni pogosta praksa in kaže na velika pričakovanja s strani sofinancerjev
projekta. (SK)
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
113 MILIJONOV € ZA NAJBOLJ OGROŽENE OSEBE V LETU 2012
Programu dobave hrane najbolj ogroženim osebam v Evropski uniji za leto 2012 so bila
dodeljena skupna sredstva v višini 113 milijonov evrov, ki se med države članice razdelijo
na podlagi posebnih pravil. To predstavlja drastično znižanje v primerjavi s skoraj 500
milijoni evrov, dodeljenimi v zadnjih letih na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije v aprilu,
ki navaja, da mora biti v skladu s trenutno uredbo hrana, vključena v to shemo, zagotovljena
iz javnih zalog EU. Shema za leto 2012 zato temelji izključno na vseh razpoložljivih
intervencijskih zalogah (v intervenciji je 162 000 ton žit in 54 000 ton posnetega mleka v
prahu).
Komisija je predvidela to možno težavo in prvič predlagala spremembo sheme v letu 2008.
Kljub podpori Evropskega parlamenta je predlog v Svetu obstal na mrtvi točki. Da bi
Komisija naredila korak naprej, je prejšnjega septembra predložila spremenjen predlog. Na
žalost je tudi ta obstal na mrtvi točki v Svetu. Čeprav ima EU v povprečju enega najvišjih
življenjskih standardov na svetu, nekateri ljudje nimajo dovolj sredstev, da bi se ustrezno
prehranjevali. Po ocenah 43 milijonom ljudi v EU grozi pomanjkanje hrane, kar pomeni, da
si vsak drugi dan ne morejo privoščiti ustreznega obroka. Program za najbolj ogrožene
osebe podpira zagotavljanje hrane tem posameznikom ali posebej občutljivim družinam, ki
se znajdejo v težavah.

OKOLJE POMEMBNA VREDNOTA DRŽAVLJANOV EU
Nedavna raziskava Evropske komisije je pokazala, da je zaradi stanja okolja resno
zaskrbljenih več kot 90 % vprašanih v prav vsaki državi članici. Velika večina Evropejcev se
strinja, da bi lahko učinkovitejša uporaba naravnih virov in varstvo okolja spodbudila
gospodarsko rast v EU. Poročilo vsebuje tudi poziv k odločnemu ukrepanju EU: kljub
gospodarski krizi skoraj 9 od 10 Evropejcev meni, da bi morala EU namenjati sredstva za
podporo okolju prijaznih dejavnosti. Prav tako vprašani odločno podpirajo zakonodajo na
ravni EU: več kot 8 od 10 Evropejcev se strinja, da je zakonodaja EU potrebna za varstvo
okolja v njihovi državi.
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