MISEL TEDNA
Bodi ti zmeraj jasno, da je tvoj košček zemlje prav tako dober, kot drugi kraji na svetu, in
da imaš tu vse tisto, kar na vrhovih gora ali ob morju ali kjerkoli.
(Mark Avrelij)

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
10.01. PON Usklajevalni sestanek z MG glede Turistične politike za 2011 Vabilo,
Turistična politika‐osnutek.
12.01. SRE 20. seja predsedstva SOS Vabilo predsedstvu z dnevnim redom.
Sestanek Komisije za občinsko redarsko službo
13.01. ČET Posvet o novi policijski zakonodaji
14.01. PET Sestanek DS za evalvacijo učinkov enotnih zimskih počitnic
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NOVIČKE SOS
NAPOVED VELESALOMA SOS
Pohorje nova belina pokriva,
vabi na smuko in vas izziva.
Izziva vas Prebold, izzivamo mi,
katera je občina najboljša s smučmi.
V veselje nam je, da lahko že devetič zapored napovemo
veleslalomski spust po strminah pohorskega pobočja, zato odprašite smuči, jih nabrusite in
namažite, da bodo kos tej tradicionalni športni preizkušnji med občinami. Županje in
župane, podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike, zaposlene v mestnih in občinskih
upravah obveščamo, da smo rezervirali smučišče in ob njem plesišče za petek, 11. februarja
2011. Vabila in prijavnice vam bomo poslali v kratkem.

VAŠI PREDLOGI ZA SKUPNOST OBČIN
Vabimo vas, da nam sporočite vaše želje, potrebe in pričakovanja za delovanje in sodelovanje
vaše občine in Skupnosti občin Slovenije v letu 2011. Vaše odgovore pošljite prosimo do
torka, 11. januarja 2011 po elektronski pošti na naslov info@skupnostobcin.si.

VEČSTRANSKO POBOTANJE MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI
AJPES je v skladu z izjavo o spodbujanju k večji plačni disciplini v državi, katero je
podpisala tudi Skupnost občin, izvedel nov krog večstranskega pobotanja medsebojnih
obveznosti, ki je potekal 5. januarja 2011. V prvi krog pobotanja v tem letu je svoje obveznosti
v skupnem znesku 210.547.697 evrov prijavilo 1.371 dolžnikov, to je 31 več kot v krogu z dne
1.12.2010. Pobotanje obveznosti je v tem krogu uspelo doseči 82,7 % sodelujočih naročnikov.
(bh)

OBČINE VKLJUČENE V NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI V
CESTNEM PROMETU
Včeraj, dne 6.1.2011, se je sestala delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa
varnosti v cestnem prometu za obdobje 2011‐2020. Na sestanku je bil prav tako prisoten
predstavnik Skupnosti občin Slovenije ter predstavnik Komisije za občinsko redarsko službo.
Slednji je aktivno sodeloval pri pripravi poglavja nadzora v cestnem prometu. Z novo
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zakonodajo imajo aktivno vlogo pri nadzoru tako občinski redarji, kot tudi občinski
inšpektorji. Z namenom pripraviti dober strateški dokument, se bo naslednji teden s
predstavniki Agencije RS za varnost v cestnem prometu ter predstavnikom Ministrstva za
notranje zadeve sestali z delovno skupino občinskih inšpektorjev ter predstavniki Komisije
za občinsko redarsko službo in predstavnico Delovne skupine za izvajanje nacionalnega
programa varnosti v cestnem prometu. Predstavniki Agencije RS za varnost v cestnem
prometu so predlagali, da bi v nacionalnem programu lokalne skupnosti dobile svoje
poglavje v katerem bi definirale svoje naloge, cilje in kazalnike varnosti v cestnem prometu.
(mm)

SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKE REDARSKE SLUŽBE
Naslednji teden se bo v prostorih občine Trzin sestala Komisija za občinsko redarsko službo,
ki bo na svojem rednem sestanku obravnavala pripravo Nacionalnega programa varnosti v
cestnem prometu za obdobje 2011‐2020, Pravilnik o usposabljanju in izobraževanju občinskih
redarjev, program usposabljanj občinskih redarjev ter Predlog zakona o organizaciji in delu
policije. V kolikor bi bili zainteresirani za udeležbo na sestanku pišite na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si. (mm)

POZIV OBČINAM K ODDAJI PREDLOGOV ZA PREDSTAVITEV NA
NEXPO
Skupnost občin Slovenije je kot članica Mreže NALAS organizatorje zaprosila, da vsebinsko
prevzamemo pripravo sklopa oz. panel o e‐upravi v okviru sejma NEXPO. Prošnji je bilo
ugodeno, zato občine vabimo, da nam sporočijo dobre prakse oz. svoje rešitve s področja e‐
poslovanja, ki bi jih želele predstaviti na sejmu. K sodelovanju smo tako v smislu
predstavitve na panelni razpravi povabili tudi direktorat za e‐upravo in upravne procese s
prošnjo, da predstavijo portal E‐uprava; SVLR, da predstavi Katalog pristojnosti občin in
upravne postopke v občinah in Skupnost občin Slovenije bo predstavila 3D javne razgrnitve.
Vse podrobnejše informacije glede udeležbe na sejmu bomo poslali v prihodnjih dneh.
Predloge za predstavitev na sejmu pošljite prosimo na sasa.kek@skupnostobcin.si. Za več
informacij smo na voljo v sekretariatu SOS, kontaktna oseba Saša Kek. (sk)

NOVICE DRUGIH
NEPOVRATNA SREDSTVA EU
Tudi v tem letu lahko izkoristite možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev Evropske
unije. Nove razpise lahko pregledate tukaj.
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EKOLOGI BREZ MEJA ZA SOLIDARNOST
Ekologi brez meja podpirajo dobre ideje in ustvarjalne ljudi, zato pozivajo k pomoči dijakom
Srednje šole Zagorje. Ti v okviru projekta Revščina po svetu in pri nas zbirajo ekološka
semena zelenjave, ki jih bodo poslali šolam, misijonom in nevladnim organizacijam v
državah Azije, Afrike in Srednje Amerike. Tam bodo iz semen pridelali zelenjavo,
namenjeno revnejšim slojem lokalnega prebivalstva. Akcija bo na šoli potekala do sredine
aprila 2011. Dijaki bodo zbrana semena sproti pošiljali državnemu koordinatorju organizacije
GCAP (Global Call to Acrtion against Poverty) in akcije Semena življenja Robinu Dewi, on
pa jih bo poslal v izbrane države v razvoju. Če se bodo našli tudi donatorji finančnih
sredstev, bodo z njimi dijaki nakupili ekološka semena in jih prav tako posredovali revnim
prebivalcem Azije, Afrike in Srednje Amerike. Pomagate lahko tako, da podarite semena ali
sredstva za njihov nakup in širite informacijo o zbiranju ekoloških semen. Najbolj primerna
so ekološka semena. Ker potujejo na področja s toplim ali vročim podnebjem, so to lahko
semena paradižnika, kumar, koruze, paprike, fižole, jajčevcev, soje, poletnih solat, blitve,
okre in eksotičnih vrst zelenjave, pa tudi korenovke, grah, kapusnice, itd. Če je le možno,
podarite semena, ki so kemično neobdelana in niso hibridna semena (F1). Namen dijakov je
namreč zbrati semena, ki jih po pridelku kmetje lahko tudi uporabijo za naslednjo sezono.
Dodatne informacije in naslov za pošiljanje semen lahko dobite pri Prof. Zdenki Resnik in
prof. Bernardi Kričej na zdezgo@gmail.com ali telefonsko na 03 5655 404.

KAKO SMO VOLILI NA LOKALNIH VOLITVAH
Na lokalnih volitvah leta 2010 smo izvolili 198 županov in 10 županj ter 2593 občinskih
svetnikov in 730 občinskih svetnic. Delež žensk, izvoljenih v občinske svete, znaša 28,1%, kar
predstavlja dobrih 6 odstotkov več, kot na volitvah leta 2006. Za eno župansko mesto se
povprečno potegujejo približno 4 kandidati, za eno svetniško mesto pa 8 kandidatov.
Povprečna starost izvoljenih županov je skoraj 51 let, povprečna starost izvoljenih svetnikov
pa 48. Najmlajšega župana imajo v občini Sodražica (32 let), najstarejšega pa v občini Loški
Potok (73 let). Delež žensk, ki so bile na letošnjih lokalnih volitvah izvoljene v občinske svete,
je znašal 21,9%, delež županj pa 4,8%. Županje so bile izvoljene v občinah Črna na
Koroškem, Črnomelj, Dravograd, Kobarid, Ljutomer, Majšperk, Metlika, Nazarje, Semič in
Šmarješke Toplice. Na letošnjih županskih volitvah je bila najuspešnejša Slovenska ljudska
stranka, saj je bila izvoljena kar polovica vseh, ki so na njeni listi kandidirali za župane.
Sledijo ji kandidati s podporo koalicijskih strank. Na volitvah v občinske svete pa je bila
tokrat najuspešnejša Slovenska demokratska stranka, ki je imela dobrih 23% izvoljenih med
vsemi kandidati. (Vir: SURS)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREPOVED UPORABE CESTNO‐ŽELEZNIŠKIH PREHODOV
S strani MOP smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Odredbe o spremembah in
dopolnitvah odredbe o prepovedi uporabe cestno‐železniških prehodov. Vljudno vas
prosimo

za

predloge

in

pripombe

do

petka,

28.

januarja

2011

na

e‐pošto

info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SOCIALNOVARSTVENI DEJAVNOSTI
Na spletni strani MDDSZ je objavljen Predlog zakona o socialnovarstveni dejavnosti.
Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 25.2.2011.

PRAVILNIK O GEODETSKI IZKAZNICI IN POGOJIH IZOBRAŽEVANJA
V usklajevanje smo prejeli Osnutek pravilnika o vsebini in obliki ter postopku izdaje
geodetske izkaznice ter Osnutek pravilnika o pogojih in postopkih za točkovanje,
sprejemanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja. Prosimo, da
nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 13.01.2011 na naslov
info@skupnostobcin.si.

UREDBA O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI RAZVOJA PODEŽELJA 2007–2013
V usklajevanje smo prejeli Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, ki jo najdete tukaj in uvaja tudi
spremembe programa LEADER. Vljudno vas prosimo, da nam svoje pripombe in predloge k
uredbi posredujete na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.1.2011.

USPOSABLJANJE IN IZPOLNJEVANJE OBČINSKIH REDARJEV
Tukaj lahko dostopate do Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpolnjevanja
občinskih redarjev in programa usposabljanja, ki so ga pripravili v skladu z nacionalno
poklicno

kvalifikacijo

občinski

redar/redarka.

Pravilnik

o

izvajanju

strokovnega

usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Program obdobnega izpopolnjevanja
občinskih redarjev, Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev. Vljudno vas
prosim, da vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka 17. januarja 2011 na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si.
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KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV
Do kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
lahko dostopate tukaj. Prosimo vas, da svoje predloge in pripombe k osnutku Kodeksa
posredujete najkasneje do 30. januarja 2011 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

TURISTIČNA POLITIKA 2011 Z USMERITVAMI ZA LETO 2012
Tukaj lahko pregledate Turistično politiko za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012 (ki izhaja
iz temeljnega strateškega dokumenta za področje razvoja turizma ‐ Razvojni načrt in
usmeritve slovenskega turizma 2007‐2011 / RNUST). Vse predloge in pripombe pošljite
prosimo na sasa.kek@skupnostobcin.si do 11.1.2011, da jih lahko uredimo in do zahtevanega
roka posredujemo pripravljavcem.

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.

POJASNILA MINISTRSTEV
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O IZVAJANJU ZINTPK
Komisija za preprečevanje korupcije je sestavila zbir najpogostejših vprašanj in odgovorov v
zvezi z izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

POVIŠANJE OSNOVNIH PLAČ PLAČNIH RAZREDOV
Obveščamo vas, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UL RS, 107/2010) določa, da se plačna lestvica iz priloge 1 spremeni tako, da se
osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2011 povišajo za 0,55 odstotka. Nova, veljavna
plačna lestvica se nahaja tukaj.

NADGRADNJA SISTEMA EDAVKI
S strani DURS smo prejeli obvestilo, da je storitev izmenjave podatkov za potrebe odločanja
o znižanem plačilu vrtca preko sistema eDavki bila nadgrajena. In sicer so dodali: podatek o
priimku in imenu zavezanca (Priimek in ime); podatek o nazivu vrste dohodka (Naziv vira);
funkcionalnost prikaza sumarnih podatkov o dohodkih zavezanca (Prikaži sumarne podatke
zavezanca). V prejetem dokumentu se prikažejo analitični podatki o dohodkih zavezanca, z
označeno kljukico na »prikaži sumarne podatke zavezanca« pa se prikažejo sumarni podatki
o dohodkih zavezanca.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
10.01. / SESTANEK Z MG GLEDE TURISTIČNE POLITIKE ZA 2011
Usklajevalni sestanek z MG glede Turistične politike za 2011, bo potekal v ponedeljek,
10.01.2011 ob 12.00 uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
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Kotnikova 5 v Ljubljani. Vljudno vas prosimo, da udeležbo obvezno sporočite na ta e‐naslov
oz. na 02 234 15 00 in da pošljete predloge in pripombe k gradivu do petka, 7.01.2011. Vabilo,
Turistična politika‐osnutek.

12.01. / 20. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Dne 12. januarja 2011 bo v Kamniku s pričetkom ob 9.30. uri potekala 20. seja Predsedstva
SOS. Osrednja tema na seji bodo odpadki. Vabilo predsedstvu z dnevnim redom.

12.01. / SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
6. Sestanek Komisije za občinsko redarsko službo pri SOS bo potekal 12. januarja 2011 ob
10.00 uri v sejni sobi občine Trzin (Mengeška 22, 1236 Trzin).

13.01. / POSVET MNZ O NOVI POLICIJSKI ZAKONODAJI
Predstavniki komisije SOS za občinsko redarsko službo se bodo udeležili posveta o novi
policijski zakonodaji, ki bo potekal v organizaciji Ministrstva za notranje zadeve, dne
13.1.2011 v prostorih policijske akademije v Tacnu.

14.01. / SESTANEK DS ZA EVALVACIJO UČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH
POČITNIC
Dne 14. 1. 2011 bo od 9.00 ure dalje, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, potekal
sestanek delovne skupine za evalvacijo učinkov enotnih zimskih počitnic.

17.01. / SESTANEK‐EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA
Sestanek v zvezi z Evropskim letom prostovoljstva 2011, bo potekal 17.01.2011 ob 10.00 uri v
prostorih MJU, udeležila pa se ga bo predstavnica SOS. O dogovorjenem na sestanku vas
bomo informirali.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
11.01. / DELAVNICE‐ EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Delavnice za izpolnjevanje prijavnic za program Evropa za državljane bodo potekale v torek,
11. januarja 2011, v Centru Evropa v Ljubljani. Udeležite se lahko dveh delavnic in sicer:
Od 10.00 do 12.00 ure delavnica za:
‐ Akcija 1, Ukrep 1.1 ‐ Srečanja prebivalcev na podlagi pobratenih mest (prijavni rok 1.
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februar 2011). Gre za projekte srečanj med prebivalci partnerskih (pobratenih) lokalnih
skupnosti, ki so namenjeni krepitvi medsebojnega poznavanja in razumevanja med
prebivalci in kulturami.
‐ Akcija 1, Ukrep 1.2 ‐ Mreže pobratenih mest (prijavni rok 1. februar 2011). Gre za mrežno
povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa, ki je pomembno sredstvo
za omogočanje obveščenih razprav in izmenjave dobrih praks.
Od 13.00 do 15.00 ure delavnica za:
‐ Akcija 2, Ukrep 3 ‐ Podpora projektom, katerih pobudniki so društva, zavodi, ustanove in
druge nepridobitne pravne osebe zasebnega prava (prijavni rok 1. februar 2011). Gre za
neposredno sodelovanje med organizacijami civilne družbe, ki bodo prispevale k
pospeševanju medsebojnega razumevanja različnih kultur in opredeljevanja skupnih
vrednot.
Vašo udeležbo sporočite do četrtka, 6. januarja 2011, na e‐naslov info@ezd.si z navedbo, na
katero delavnico se prijavljate. Udeležba je brezplačna. Več informacij o programu je na voljo
na spletni strani www.ezd.si, za pojasnila pa so vam na voljo preko info@ezd.si ali telefona
01 430 47 47.

20.1. / KONFERENCA OD ZIBELKE DO ZIBELKE
V sklopu projekta Vzpostavitev mreže Od zibelke do zibelke, v katerem še z devetimi
evropskimi partnerji sodeluje Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (SVREZ), bo 20.
januarja 2011 v Gradcu v Avstriji potekal Kongres Od zibelke do zibelke. V prvem delu
dneva boste lahko prisluhnili Albinu Kälinu, ki bo predstavil vlogo koncepta Od zibelke do
zibelke v oblikovanju. Svoje delovanje po načelih koncepta bodo predstavili predavatelji
podjetja Philips. Skupaj s predstavniki podjetij in Evropske komisije boste lahko sodelovali v
razpravah o poslovnih konceptih po načelih Od zibelke do zibelke, ter njihovemu razvoju. V
popoldanskem delu se boste lahko udeležili štirih vsebinskih delavnic, ki se bodo
osredotočale na koncept Od zibelke do zibelke z vidika potrošnje, proizvodnje, upravljanja in
oblikovanja ter prisluhnili glavnemu govorcu konference Michael Braungart, ki je eden od
utemeljiteljev koncepta.
Tukaj se nahaja celoten program konference. Splošni javnosti je namenjen del konference, 20.
januarja 2011. Naslednji dan se bodo zbrali predstavniki desetih partnerjev pri projektu, ki
bodo pregledali že storjeno in razpravljali o nadaljnjih korakih pri prenosu dobrih praks.
Naprošamo vas, da svojo udeležbo s pomočjo priloženega obrazca sporočite do 5. januarja
2011 na e‐naslov: c2c.svrez@gov.si. Udeležba na kongresu je brezplačna. V primeru
zadostnega števila prijavljenih, bo iz Ljubljane organiziran skupen prevoz do lokacije
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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.

27.01. / INFORMATIVNI DAN PRIJAVLJANJA NA RAZPISE EK
Tukaj lahko najdete obvestilo Evropske komisije o informativnem dnevu o prijavljanju na
razpise EK na področju civilne zaščite, ki bo 27. januarja 2011 v Bruslju, prvič pa bo možno
aktivnosti spremljati dogajanje tudi preko spleta (več informacij na tej strani). Evropska
komisija udeležencem ne bo krila stroškov udeležbe na dogodku.

115. REDNA SEJA VLADE, 06.01.2011
SPREMEMBE ZAKONA O FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga posreduje v obravnavo Državnemu
zboru RS po skrajšanem postopku.
Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je nastala z namenom,
da Ministrstvo za šolstvo in šport do naslednjega šolskega leta zaradi izvajanja Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotovi centralno evidenco udeležencev vzgoje in
izobraževanja. Hkrati pa se s to novelo tudi omogoča, da se šolski skladi uvrstijo na seznam
upravičencev do donacij. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja se predlaga po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve zakona, hkrati pa mora Ministrstvo za šolstvo in šport vzpostaviti
centralno evidenco do 01.09.2011. (Vir: Vlada RS)

ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
Vlada RS je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta RS k Predlogu Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Državni svet v svojem mnenju pričakuje, da
sprejem predloga ne bo upočasnil procesa ustanavljanja pokrajin in da bo čim prej prišlo do
sprememb Zakona o financiranju občin, ki bi lahko prispevale k učinkovitejšem izvajanju
regionalne politike. Vlada poudarja, da sta spremembe regionalne politike in ustanavljanje
pokrajin medsebojno povezana procesa, ki se dopolnjujeta, krepitev institucionalne
sposobnosti regij pa ena izmed prioritet, ne glede na odločitev o ustanavljanju pokrajin.
Državni svet se je v svojem mnenju pridružil opozorilom združenj občin glede predlagane
sestave razvojnega sveta regije in meni, da je treba povečati težo občin. Vlada zagotavlja, da
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njen namen ni zmanjševanje pomena občin v regionalnem razvoju, uvaja pa načelo
partnerstva in sestavljene institucije za izvajanje regionalne politike. Razvojni partnerji se pri
uresničevanju svojih razvojnih interesov povezujejo in skupaj sprejemajo odločitve v skladu
z načelom trajnostnega, sonaravnega regionalnega razvoja. Vlada meni, da je treba to načelo
partnerstva ohraniti kot ključno načelo za izvajanje zakona, je pa mogoče besedilo členov
izboljšati tako, da bo odpravljen dvom glede dejanske vloge občin pri odločanju. Predlagatelj
še usklajuje predlog zakona z reprezentativnima združenjema občin v smeri zagotovitve
potrebne teže županov pri odločitvah, ki imajo finančne posledice za proračune občin.
Rešitev, kot jo nakazuje državi svet, da se možni predstavniki občin omejijo na župane, je
sprejemljiva. Usklajevanje gre v smeri, da šteje razvojni svet regije med 10 in 30 članov,
njegova struktura pa ostaja med razvojnimi partnerji uravnotežena, kot je to predlagano v
predlogu zakona. Pri sprejemanju regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj
regije so na sejo sveta vabljeni vsi župani v regiji, sklep sveta pa je veljaven, če ga potrdi 60%
županov občin z večino prebivalstva regije. Izpolnjena morata biti oba pogoja. Vlada je
odgovorila tudi na pomisleke državnega sveta, da se z dodeljevanjem pooblastil regionalnim
razvojnim agencijam povečuje vloga države na področju regionalnega razvoja, da bi obdobje,
za katerega se sklepajo dogovori za razvoj regije, moralo biti usklajeno z obdobjem finančne
perspektive EU, da je treba nasloviti tudi velike razlike znotraj razvojnih regij in da bi v zvezi
s spodbudami za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo kazalo
razmisliti, da bi bili delodajalci upravičeni do teh spodbud že, če bi zaposlili delavca za
obdobje enega leta. Sedanji predlog določa upravičenost po poteku dveh let. Glede
spodbude za zaposlovanje vlada ne bo pa nasprotovala morebitnim rešitvam, ki bi šle tej v
smeri, pri ostalih vprašanjih pa dodatno pojasnjuje vsebinske razloge, ki stojijo za
predlaganimi rešitvami. (Vir: Vlada RS)

OCENA USTAVNOSTI ZAKONA O INTEGRITETI
Vlada RS je sprejela mnenje k pobudi Občine Domžale, Občine Trzin, Občine Mengeš,
Občine Kamnik in Občine Celje za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega
odstavka 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10;
ZIntPK) s predlogom za začasno zadržanje.
Vlada meni, da določba drugega in tretjega odstavka 27. člena ZIntPK ni v nasprotju z
navedenimi določbami Ustave Republike Slovenije. Preprečevanje konflikta interesov in
preprečevanje in odpravljanje tveganj za nastanek in razvoj korupcije je gotovo ustavno
dopusten cilj za uresničevanje zakonodajalčevega cilja, ki je v primeru izpodbijane določbe
ZIntPK jasen, razumljiv in nedvoumen, kot tudi sama določba. Prav tako sta namen in cilj
zakonodajalca pri tej določbi depolitizacija poslovodnih, nadzorstvenih in funkcij zastopanja
v zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih
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zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava,
razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Izpodbijana določba tudi ne povzroča
pravne negotovosti in tudi ne nezaupanja v pravo, ureditev pa je upravičena in predpisana v
javnem interesu. Funkcionarji, ki so na dan uveljavitve ZIntPK opravljali funkcijo ali
dejavnost, ki ni združljiva z opravljanjem funkcije, so na podlagi prehodnih določb zakona, v
skladu z njegovimi določbami morali ravnati v dveh mesecih od uveljavitve zakona, prav
tako je zakon omogočil nepoklicnim županom in podžupanom, da do konca mandata
opravljajo dejavnost zastopanja, upravljanja in nadzora v osebah javnega ali zasebnega
prava, z namenom varovanja njihove socialne varnosti, za primer, če so kot nepoklicni
funkcionarji imeli sklenjeno delovno razmerje v osebi javnega zavoda (na primer direktor
zavoda). Izpodbijana določba ni posegla v pridobljene pravice funkcionarjev za nazaj. Vlada
hkrati meni, da je predlog za začasno zadržanje izvajanja izpodbijanih določb ZIntPK
neutemeljen. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
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
(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,
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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.

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
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Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Javni razpis za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega
razvoja Slovenije in je to v javnem interesu države. Razpis vključuje naslednjo občinsko
kulturno infrastrukturo:
•

splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe, Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od
1.5.2005 do 30.4.2015, RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21.4.2005),

•

kulturne domove.

Vlagatelji: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški:
Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo:
•

nabavo nepremične (prostori ali objekt),

•

gradnjo,

•

investicijsko vzdrževalna dela,

•

nabavo opreme.

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

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
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.

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
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politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure.
Več info TUKAJ.

REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI
Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007‐2013 za obdobje 2010‐2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

•

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
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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.

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
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»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje
poseljenosti območij ob meji.
Upravičeni nameni so:
• Prometna infrastruktura (kategorizirane lokalne ceste in javne poti, s pripadajočo
prometno infrastrukturo in investicije v posamezne objekte lokalne prometne
infrastrukture (npr. mostovi, nadvozi, podvozi); pri tem upravičenem namenu so v
okviru navedenih glavnih aktivnosti, upravičene tudi: gradnja hodnikov za pešce,
avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki
predstavljajo sestavni del cestnega telesa);
• Okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
• Ekonomska infrastruktura (komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne
sme presegati 10 ha, za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con).
Vlagatelji: Samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
Upravičeni stroški so:
•

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

•

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

•

stroški nakupa zgradb;

•

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

•

stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;

•

stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

•

stroški zunanjega urejanja objektov;

•

stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;

•

stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

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

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
NEXPO ‐ NALAS MEDNARODNI SEJEM OBČIN
10. in 11. marca 2011, se bodo lokalne oblasti iz vse jugovzhodne Evrope zbrale v Sarajevu,
da bi predstavile, delile, razpravljale in se mrežile v okviru sejma NALAS ʺNEXPOʺ, prvega
te vrste v JV Evropski regiji. Lokalne skupnosti JV Evrope delijo skupno vizijo in izzivi,
pogojeni z omejenimi viri, ki so jim na razpolago, večinoma temeljijo na inovacijah in
kreativnih rešitvah za izboljšanje življenja članom svojih skupnosti. S trenutnimi, zlasti
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fiskalnimi razmerami je treba nujno izkoristiti vsak cent in vsako priložnost za zmanjšanje
javne porabe. Finančna kriza nas je bolj ozavestila o možnostih za varčevanje, zlasti na
področju energije. Spodbudila nas je k preučevanju možnosti za bolj racionalno in učinkovito
uporabo virov, hkrati pa k povečanju prizadevanja za obravnavo potreb najrevnejših
sodržavljanov. NEXPO Sarajevo 2011 je idealna priložnost za občine in podjetja, da pokažejo
svoje dosežke, se učijo drug od drugega, raziskujejo nove tehnologije na trgu in se vrnejo
domov, opremljeni z novimi znanji in stiki. Sejem NEXPO 2011 je enkratna priložnost za
podjetja, da se v »županski kavarni« srečajo z odločujočimi organi občin, župani, in jim
predstavijo možnosti sodelovanja in svoje dejavnosti. Seveda bodo organizatorji poskrbeli za
promocijo vašega podjetja, ne samo z osrednjo pozicijo vaše stojnice pač pa tudi z objavo
logotipov na sejemskih publikacijah, z objavo oglasov v katalogu NEXPO ter na spletni
strani prireditelja, ki združuje 15 držav JV Evrope. Več na http://nexpo.nalas.eu/.

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPA UKREPA NA PODROČJU DROG
V Sloveniji in drugih članicah EU poteka drugi del kampanje Evropsko ukrepanje na
področju drog, katero je sprožil Generalni direktorat za pravosodje Evropske komisije. Cilj
kampanje je zagotoviti močan, usklajen in uravnotežen odziv na naraščajočo problematiko
drog, ki vpliva na celotno evropsko družbo. V prvem delu kampanje se je pobudi priključilo
skoraj 700 organizacij in posameznikov iz držav članic EU, od tega 29 organizacij in
posameznikov iz Slovenije. Zaradi velikega uspeha je Generalni direktorat za pravosodje
Evropske komisije sprejel odločitev, da s kampanjo nadaljuje. EK želi, da organizacije in
posamezniki prevzamejo del odgovornosti pri reševanju vprašanj povezanih z drogami tako,
da podpišejo zavezo za sodelovanje v akcijah, kot ozaveščanje o prepovedanih drogah in
nevarnostih. EK delovanja organizacij ne bo neposredno financirala, ampak bo zagotovila
javno platformo, da bo angažiranje sodelujočih opazno po vsej EU. Koordinator projekta v
RS Sloveniji je Zavod PIP, ki podpisnikom nudi pomoč pri oblikovanju zavez in jih obvešča o
aktualnih dogodkih v okviru pobude Evropsko ukrepanje na področju drog (EAD). Prijave
so možne do konca meseca januarja oziroma do zapolnitve predvidenih kvot. (Vir: Zavod
PIP)

EU RATIFICIRALA KONVENCIJO ZN O PRAVICAH INVALIDOV
Po formalni ratifikaciji je Evropska unija prvič postala pogodbenica pogodbe na področju
človekovih pravic – Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Cilj Konvencije je
invalidom omogočiti uživanje enakih pravic, kot jih lahko vsi ostali. To je prva celovita
pogodba o človekovih pravicah, ki jo je ratificirala EU. Podpisalo jo je vseh 27 držav članic
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EU, ratificiralo pa 16. EU je postala 97. pogodbenica te pogodbe. Konvencija določa
minimalne standarde za zaščito civilnih, političnih, družbenih in ekonomskih pravic
invalidov. Konvencija odraža širšo zavezo EU, da bi za 80 milijonov invalidov, kolikor jih po
ocenah živi v Evropi, v EU do leta 2020 izgradila Evropo brez ovir, kakor je navedeno v
strategiji o invalidnosti Evropske komisije. Do današnjega dne je konvencijo podpisalo vseh
27 držav EU, poleg tega pa še 120 držav iz celega sveta. Države, ki so Konvencijo ratificirale,
kot na primer države članice EU, bi morale ukrepati na naslednjih področjih: dostop do
izobraževanja, zaposlovanje, promet, infrastruktura in zgradbe, odprte javnosti, dodeljevanje
volilnih pravic, izboljšanje politične udeležbe in zagotavljanje popolne pravne sposobnosti
vseh invalidov. (Vir: obvestila za javnost EU)

IZBOLJŠANI PODATKI O NEVARNIH KEMIKALIJAH
Evropska agencija za kemikalije je v skladu z novimi predpisi EU prejela več kot 3 milijonov
prijav o razvrščanju kemičnih snovi. Vsa podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo nevarne
kemikalije, so jih morala razvrstiti do 1. decembra 2010 in do 3. Januarja 2011 vložiti prijavo
na Agencijo. Razvrščanje je bistvenega pomena za določitev nevarnosti, ki jo neka kemikalija
pomeni za zdravje in okolje, od njega pa bodo odvisne tudi informacije pri označevanju
kemikalij, ki jih uporabljajo delavci in potrošniki. Novi predpisi so določeni z uredbo EU
CLP o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij, ki sistem razvrščanja EU usklajuje z
globalno usklajenim sistemom ZN, ki zagotavlja, da so enake nevarnosti opisane in označene
na enak način po celem svetu. Podatki bodo Agenciji omogočili prvi evropski popis nevarnih
snovi in usklajeno razvrščanje. Podjetja, ki na trg EU dajejo snovi, so morala od 1. Decembra
2010 izpolnjevati zahteve iz nove uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju.
Proizvajalci in uvozniki so morali Agenciji sporočiti razvrstitev snovi do 3. Januarja 2011. Do
roka je bilo na Agencijo vloženih 3 114 835 prijav. Cilj je, da so informacije o nevarnostih
snovi na voljo vsem zainteresiranim stranem. Na podlagi prejetih informacij bo Agencija v
prihajajočih mesecih objavila Popis razvrščanja in označevanja. Če je bila ista snov različno
razvrščena, se bodo morala zadevna podjetja sporazumeti o skupnem vnosu. Sčasoma bo to
pripeljalo do usklajenih razvrščanj za vse nevarne snovi na trgu EU. (Vir: obvestila za javnost
EU)
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