MISEL TEDNA
Včasih sem zahteval, da mi natočijo čistega vina. Zdaj sem srečen, če
dobim brizganec. (Žarko Petan)

ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo mestni občini Novo Mesto in občini Bled. Iskrene
čestitke!
Sekretariat SOS.

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
06.04
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Učinkovita raba biomase Vabilo in prijavnica
Seja DS za NPVCP
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NOVIČKE SOS
POSVET NA TEMO NOVE PROMETNE ZAKONODAJE
V četrtek 31. marca je v Ljubljani Skupnost občin Slovenije organizirala posvet na temo Nove
prometne zakonodaje. Na posvetu, ki se ga je udeležilo več kot 80 predstavnikov občin, so
bili prisotni tako občinski redarji, občinski inšpektorji, kot zaposleni v občinskih upravah.
Na posvetu so bila razložena nova pooblastila občinskih redarjev in inšpektorjev,
izpostavljen pa je bil tudi problem, da je policija nova pooblastila občinskih redarjev
razumela tako, da so za navedene prekrške pristojni samo občinski redarji. Kljub temu, da
imajo sedaj občinski redarji določena pooblastila enaka kot policija, ni mišljeno, da so
občinski redarji nadomestijo policijo (postanejo mestna policija). Z novimi pooblastili je bila
občinam dana možnost, da s pomočjo pooblastil pomagajo rešiti težave,ki se pojavljajo v
njihovem lokalnem nivoju. Kot primer lahko navedem, da v kolikor bodo v občini tovornjaki
(velikokrat pretežki) uničevali občinske ceste, ima sedaj občina možnost da z občinskimi
redarji poveča nadzor na tem segmentu ter tako pripomore k izboljšanju stanja občinskih
cesto (oz. prepreči prekomerno uničevanje). Kot se je pokazalo bo potrebnih na to temo še
veliko usklajevanja z MNZ-jem. (MM)

SESTANEK Z MDDSZ V ZVEZI Z ZUPJS
Danes, 1.4.2011 je v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve potekal
sestanek delovne skupine na temo uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Sestanek je bil
namenjen podrobnejši seznanitvi z novo bazo podatkov za obrazce v zvezi z uveljavljanjem
pravic iz javnih sredstev. Ministrstvo bo v kratkem sklicalo tudi sestanek za predstavnike
Skupnosti občin, informatike ter tiste, ki so zaposleni na področju financ. Prav tako je v
zvezi z ZUPJ še mnogo nerešenih vprašanj, katerim se bodo predstavniki pristojnega
ministrstva in občin posvetili na prihodnjih sestankih. (jv)

IZDELAVA NAČRTA INTEGRITETE
21. marca je v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije in Ekonomske fakultete v
Ljubljani potekal posvet na temo izdelave načrta integritete v občinah. Gradivo je na podlagi
pripomb sodelujočih bilo popravljeno in dopolnjeno. Posveta so se udeležili tudi
predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije, ki bodo v sklopu delovne skupine
za občine članice SOS načrt integritete tudi izdelali. (jt)
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PROJEKT POENOSTAVITVE POROČANJA V TURIZMU
MJU je SOS povabilo k sodelovanju pri izvedbi projekta poenostavitve obveznosti poročanja
v turizmu, v zvezi z zajemanjem, posredovanjem ter s spremembo načina poročanja
statističnih podatkov na področju turizma. Na podlagi pobude Ministrstva za gospodarstvo
– Direktorata za turizem, bi bilo potrebno poenostaviti postopek poročanja v turizmu,
predvsem v smeri odprave štirikratnega poročanja, za poslovne subjekte, na eno samo, pri
čemer pa bi vsi ostali organi, ki potrebujejo podatke zajemali le-te iz enega
administrativnega vira. Zastavljeni cilj je tako, razbremenitev poslovnih subjektov
(poročevalskih enot), hkrati racionalizirati delo vseh uporabnikov in zagotoviti večjo
kakovost zbranih podatkov. Menijo, da je možna oz. smotrna rešitev za razbremenitve v
smislu samo enkratnega poročanja oziroma oprave vsega na enem mestu za poslovne
subjekte. Predlog je tako samo poročanje Policiji na podlagi Zakona o prijavi prebivališča.
To bi postala enotna kontaktna točka, tako za poslovne subjekte, ki morajo poročati, kot
tudi za ostale organe, ki bi potrebovali tovrstne statistične podatke. Skupnost občin
Slovenije bo v projektu aktivno sodelovala in vas o novostih sproti obveščala. (SK)

NARAVNE NESREČE V LETU 2009-VRAČILO SREDSTEV
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije bo na svoji redni seji 13.4.2011 obravnavalo
problematiko naravnih nesreč z vidika obveznosti občin. S stališča kmetijstva je najbolj
problematično, da so občinske komisije tiste, ki namesto regijskih in državne komisije
izvedejo vsa tehnično administrativna dela pri oceni škod na kmetijskih pridelkih, vključno
z vnosom podatkov v računalniško aplikacijo Ajda.
Delovna skupina za kmetijstvo SOS je k iskanju rešitev na predmetnem področju pristopila
že v lanskem letu. Za leto 2009 smo zbrali podatke glede oddanih vlog za prijavo škode.
Delovna skupina za kmetijstvo bo v okviru priprave gradiva za predsedstvo pripravila
analizo oziroma evalvacijo učinkovitosti popisa škode s strani občinskih komisij. V sled
navedenega smo prosili občine, da nam do četrtka, 31.3.2011 sporočijo, koliko sredstev so
dejansko s strani države prejeli, glede na prijavljeno škodo občine. Podatke je analizirala
delovna skupina za kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije na današnjem srečanju v Ljubljani.
(jt)

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV
Tretji odstavek 174. člena zakona o javnih uslužbencih določa, da mora uradniški svet v
sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu ter strokovnimi združenji javnih
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uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejeti kodeks etike javnih
uslužbencev v državnih upravah in upravah lokalnih skupnosti. Uradniški svet Republike
Slovenije v aprilu 2011 načrtuje sklepno obravnavo Kodeksa etike javnih uslužbencev v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Na usklajevalni sestanek, 25. marca 2011,
so pred sprejetjem kodeksa povabili predstavnike sindikatov, združenj občin ter združenja
tajnikov občin. V imenu SOS in ZTSO se je srečanja udeležila Andreja Katič.
Kodeks etike javnih uslužbencev bo izhajal iz vrednot in tradicije delovanja javne uprave v
evropskem prostoru in ne nadomešča drugih kodeksov, ki urejajo delovanje posameznih
skupin javnih uslužbencev kot tudi ne kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejela
Vlada RS, ki ga moramo upoštevati pri pripravi področnih kodeksov, v postopkih
zaposlovanja in pri pripravi aktov s področja organizacije in delovnopravne zakonodaje.
Kodeks bo vseboval splošna vodila, lahko bi dejali vrednote dela javnih uslužbencev.
Uradniški svet bo na podlagi podanih pripomb končno besedilo kodeksa uskladil, sprejel in
ga podrobneje predstavil javnosti. (Andreja Katič, univ. dipl. prav., direktorica občinske
uprave MO Velenje)

NOV STATUT SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Zaradi urejanja posameznih lokalnih zadev širšega javnega pomena, uveljavljanja skupnih
interesov ter zagotavljanja položaja samoupravnih lokalnih skupnosti, je Skupščina
Skupnosti občin Slovenije, na podlagi sklepa z dne 16. 2. 2011 sprejela nov statut Skupnosti
občin Slovenije.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
Tukaj lahko najdete predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli. Predlog je
objavljen na spletni strani MŠŠ, med drugim pa se spreminja 56. člen – brezplačni prevozi
učencev. V obrazložitvi ministrstvo navaja, da so z dopolnitvijo 56. člena upoštevane
pripombe lokalnih skupnosti za natančnejšo opredelitev uveljavljanja pravic do
brezplačnega prevoza, in sicer v primeru, ko učenec, ki obiskuje osnovno šolo izven
šolskega okoliša, v katerem prebiva. Zakon posebej določa, da ima tak učenec pravico do
povračila stroškov prevoza le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem
okolišu, v katerem prebiva. Višina povračila stroškov je enaka, kot bi mu pripadala, če bi
obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Obseg pravic iz naslova
šolskih prevozov ostaja nespremenjen. Pripombe in predloge nam lahko posredujete na
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naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI
Na spletni strani MOP je objavljen predlog Operativnega programa ravnanja s komunalnimi
odpadki. Predlog si lahko ogledate tukaj. Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.04.2011.

OBLIKOVANJE CEN PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE PARE IN TOPLE
VODE
Tukaj lahko najdete predlog nove Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. V predlogu nove
uredbe ostaja enak koncept oblikovanja cen daljinskega ogrevanja kot v dosedanji uredbi.

POJASNILA MINISTRSTEV
NASPROTJE INTERESOV
Priporočilo Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z nasprotjem interesov lahko
najdete tukaj.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE ČASTNIH ČLANIC OZIROMA ČLANOV SOS
Nov Statut Skupnosti občin Slovenije v 10. Členu predvideva poleg rednih in izrednih članic
tudi častne člane SOS. Častni člani so osebe, ki so v preteklosti odločilno doprinesle k
razvoju SOS. Častnega člana imenuje skupščina na podlagi predloga Predsedstva SOS.
Na korespondenčni seji Predsedstva SOS je v zvezi z imenovanjem častnih članov bil sprejet
sklep, ki določa merila in kriterije za imenovanje častnih članov. V kolikor menite, da
navedenim merilom ustreza kandidat, ki ga želite predlagati, vas naprošamo, da nam ime
vašega kandidata z ustrezno utemeljitvijo v obrazcu za evidentiranje pošljete do vključno
ponedeljka, 11.4.2011 na metka@skupnostobcin.si oziroma po faksu na 02/2341503.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
06.04. / UČINKOVITA RABA BIOMASE
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije vabi na
praktični posvet o trajnostnem pristopu pri načrtovanju učinkovite rabe biomase v
energetske namene, kako pravilno oceniti naravne potenciale biomase ter energetsko rabo
na lokalni ravni, kakšno vlogo ima pri tem Zavod za gozdove Slovenije in njegov
informacijski sistem, kako načrtovati izgradnje in obratovanje logističnih centrov, primeri
dobrih praks ter kakovostnega projektiranja sistemov daljinskega ogrevanja ipd.
Vabilo s prijavnico na delovni posvet in ogled primera dobre prakse z naslovom Trajnostni
pristop pri načrtovanju učinkovite rabe biomase v energetske namene. Vabilo in
prijavnica. Posebej vabljeni so županje in župani, energetski svetovalci ter tiste osebe, ki
pripravljajo strateške dokumente s področja energetike. Posvet bo v sredo, 6. aprila 2011 z
začetkom ob 10.00 uri v Domu kulture občine Nazarje, Savinjska cesta 2, v mali sejni
dvorani. Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne.

06.04. / SEJA DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA
PROGRAMA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Seja delovne skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu bo v
sredo, 6.4.2011 v prostorih občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pričetkom ob
14.00 uri.

07.04. / SKUPNO DELOVNO SREČANJE KOMISIJ
Skupno delovno srečanje Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja, Komisije za kulturo
in Delovne skupine za vrtce Skupnosti občin bo potekalo v četrtek, 7.4.2011 v prostorih
Mestne občine Ljubljana (Klub 15), s pričetkom ob 10.00 uri.

11.04. / DDV V OBČINAH V LETU 2011
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Dejanom Ciringerjem,
strokovnjakom na področju DDV, vljudno vabi na delovni posvet DDV V OBČINAH V
LETU 2011, ki bo v ponedeljek, dne 11.04.2011, s pričetkom ob 09.00 uri, v prostorih
Austria Trend hotela, Dunajska 154, Ljubljana.
V občinah se na področju DDV pojavlja kup vprašanj in nejasnosti. Poleg tega so tudi za leto
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2011 bile uveljavljene spremembe ZDDV-1, ki prinašajo kar nekaj sprememb na področju
obračunavanja DDV. Zaradi tega se je Skupnost občin Slovenije odločila organizirati delovni
posvet na temo DDV v občinah, ter s tem pripomoči k odpravi vprašanj in nejasnosti, ki se
pojavljajo pri občinskih uslužbencih. Vabilo in prijavnica.

13.04. / 22. SEJA PREDSEDSTVA
22. seja predsedstva bo potekala v sredo, 13.4.2011 ob 10.00 uri. Natančen kraj poteka seje
skupaj z dnevnim redom sporočimo v kratkem.

15.04. / NOVOSTI ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA
Posvet "Novosti zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja", ki je nastal v
soorganizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, bo potekal v petek,
15.4.2011 s pričetkom ob 10,00 uri v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Na posvetu bo ministrica Duša Trobec Bučan, predstavila prioritete dela Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko do konca mandata, mag. Igor Strmšnik bo
predstavil izvajanje regionalne politike in razloge za sprejem novega zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, predstavniki SVLR pa bodo predstavili tudi novosti, ki jih
občinam prinaša Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vabilo.

20.04. / NOVOSTI ZJN 2C
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom vljudno
vabi na delovni posvet z naslovom NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA ZJN-2C, ki bo v sredo,
dne 20.04.2011, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska 154,
Ljubljana.
V Uradnem listu RS št. 18/2011, z dne 15.03.2011 je bil objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C). Spremembe stopijo v veljavo 30.03.2011.
Zakon prinaša na področju javnega naročanja kar nekaj novosti: novosti pri vpogledu v
ponudbe, strokovni izpit in obnavljanje "licence" na dve leti, razširjena obvezna izločitev
kandidata ali ponudnika, naročnik lahko do pravnomočnosti spremeni odločitev na lastno
pobudo, pravno varstvo od dneva odločitve o zahtevi po dodatni obrazložitvi, itd, o katerih
boste na posvetu izvedeli več. Vabilo in prijavnica.
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DOGODKI DRUGIH
06.-08.4. / LETNO SREČANJE ORGANIZACIJE ENERGY CITIES
V Zagrebu bo od 6. do 8. aprila potekalo letno srečanje organizacije Energy Cities. Srečanja,
ki se ga bodo udeležili predstavniki Evropske komisije, kot tudi predstavniki energetskih
agencij iz EU, Švice, župana Zagreba in Heidelberga. Na dogodku bodo podelili tudi
nagrado za najboljšo lokalno akcijo. Potekale pa bodo tudi delavnice na katerih bo govora o
teritorialni koheziji in njeni povezavi z energetiko, urbanem in regionalnem planiranju,
energetsko učinkovitih mestih, upravljanju z energijo in okoljem v lokalnih upravah , prikaz
metodologij za vključevanje javnosti,sodelovanjem z državno ravnjo, o načinih financiranja
projektov…delavnice pa bodo osredotočene na iskanje rešitev v praksi. Več o programu
lahko najdete tukaj. V kolikor bi se želeli srečanja udeležiti vam sporočamo, da je Skupnost
občin Slovenije za svoje člane zagotovila kotizacijo v višini 150€, kar vključuje tudi kosila ter
gala večerjo. (MM)

14.4. / DELAVNICE INFORMED CITIES V BEOGRADU
Iniciativa Informed Cities v sodelovanju s srbsko asociacijo občin (SCTM) organizira
delavnico, ki bo potekala 14.4.2010 v prostorih SCTM v Srbiji, Makedonska 22, Beograd,
Srbija. Ta delavnica, skupaj z enajstimi drugimi, ki potekajo po vsej Evropi, je del Iniciative
Informed Cities; to je triletni evropski projekt namenjen premostitvi vrzeli med raziskavami
in lokalno politiko na področju trajnostnega razvoja (več informacij na www.icleieurope.org/informed-cities). Delavnica se bo osredotočila na izzive, povezane z oceno in
primerjalno analizo uspešnosti lokalne samouprave na področju trajnostnega razvoja , tako
v smislu vodenja procesov in količinskih kazalcev in bo dobra priložnost za živahno
izmenjavo mnenj o metodologiji in praksi. Delavnica je namenjena le ozki skupini do 20
udeležencev iz Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Črne Gore, Slovenije in Srbije in je načeloma
namenjena predstavnikom večjih občin, ki imajo več kot 50.000 prebivalcev, vendar smo se v
SOS z organizatorji dogovorili, da se lahko na delavnice prijavijo tudi manjše slovenske
občine, ki jih omenjena problematika zanima. Prijavljeni bodo na delavnicah spoznali dve
orodji za vrednotenje trajnostnega urbanega upravljanja, Lokalna evalvacija 21 (LE21) in
Urbani ekosistem Evropa (UEE), razpravljali bodo o njegovi uporabnosti v evropskem
kontekstu, kar bo dobra priložnost, da delijo svoje izkušnje in pričakovanja tako z
raziskovalci kot predstavniki nacionalnih institucij, ki se ukvarjajo s trajnostnem razvoju v
lokalnih skupnostih. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Za dodatne informacije, tudi
o

povračilu

stroškov

potovanja,
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(aleksandar.marinkovic@skgo.org), Lauro Björkqvist (laura.bjorkqvist@abo.fi) ali Sam
Grönholm (sam.gronholm@abo.fi) iz fakultete Åbo Akademi. Vabilo, program, prijavnica.

NOVIČKE DRUGIH
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK
Tukaj lahko najdete marčevsko številko Kohezijskega E-kotička SVLR, ki vsebuje aktualne
razpise, primere dobrih praks in druga obvestila.

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI
Uradni list je konec marca 2011 aktiviral spletno stran http://rpls.pisrs.si, na kateri je mogoče
najti register predpisov lokalnih skupnosti.
Zaradi lažje dostopnosti do podatkov so se v začetni fazi odločili, da uredijo podatke za tiste
občine, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu. Tako so od trenutno dostopnih 65.000
predpisov uredili približno 31.000 predpisov. Zaradi aktualnosti so zajemali predpise od leta
2011 nazaj. V tem trenutku so tako urejeni prepisi za 139 občin od vključno leta 2007 do
tekočih objav. Novi register ni zgolj seznam predpisov, temveč omogoča tudi iskanje po
naslovih predpisov in prek treh kazal: abecednega kazala, kazala po pravnih področjih in
tematskega kazala. V registru so predpisi medsebojno vsebinsko povezani, omogočen je tudi
natančnejši vpogled v osnovne podatke o prepisu in v besedilo predpisa. Register je
brezplačen in se dopolnjuje s tekočimi objavami. Sproti ga bodo dopolnjevali tudi z
objavami za nazaj do vključno leta 1991. Če bi v vaši občini želeli imeti popoln seznam
predpisov, je mogoče vanj prenesti tudi predpise, ki niso bili objavljeni v glasilu Uradni list
Republike Slovenije. Predpise občin, ki ne objavljajo v Uradnem listu, bodo, če jih jim
pošiljate, uredili v najkrajšem možnem času. Doslej ti predpisi niso bili urejeni zaradi
zamudnosti dela, saj gre pri tem za izključno ročno delo. Te predpise bodo uredili
vsebinsko, medtem ko njihove oblike ne bomo spreminjali. Na spodnjih povezavah si lahko
ogledate:podrobnejši opis registra http://rpls.pisrs.si/Prezentacija-RPLS.pdf in praktični
prikaz uporabe registra http://www.youtube.com/watch?v=t80JF9RGfbU. Za vse dodatne
informacije se lahko obrnete na uredništvo portalov Uradnega lista Republike Slovenije.

PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V VRTCIH
V šolskem letu 2010/11 izvaja predšolsko vzgojo 891 vrtcev in njihovih enot, to je 28 vrtcev
več kot v preteklem šolskem letu. Velika večina, 96 %, vrtcev je javnih, 35 vrtcev, oz. 4 %
vseh vrtcev pa je v zasebni lasti. Število otrok, vključenih v vrtce, je v šolskem letu 2010/11
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glede na preteklo leto večje za 6,8 %. V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih in v
vzgojno-varstvenih družinah je vključenih že skoraj 76.000 otrok, to je 75,3 % vseh otrok
ustrezne starosti. V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število otrok povečalo
predvsem v starostni skupini do treh let. Več kot 90 % vseh 4- in 5-letnikov je vključenih v
predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih. V šolskem letu 2010/11 je v vrtcih zaposlenih
10.300 strokovnih delavcev, od tega 4.617 vzgojiteljev, 5.023 pomočnikov vzgojiteljev, 328
ravnateljev in pomočnikov ravnatelja, drugo zaposleno osebje pa so svetovalni in drugi
strokovni delavci. Med strokovnimi delavci je nekaj manj kot 2 % moških; med temi pa so
številnejši pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji. Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja
je povprečno dodeljenih 8 otrok (8,1), od tega 6 otrok (6,2) v 1. starostnem obdobju in 9 otrok
(9,4) v drugem starostnem obdobju. (vir: SURS)

127. REDNA SEJA VLADE, 31.03.2011
DOPOLNITVE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o
financiranju občin (ZFO-1B) in ga bo predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo. Vlada predlaga obravnavo po nujnem postopku.
Cilj predlaganega zakona je omogočiti novi občini Mirna, ki je bila ustanovljena v skladu z
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije štev. U-I-137/10-47 po rednih lokalnih
volitvah jeseni leta 2011 in v kateri bodo volitve prvega občinskega sveta in župana
opravljene po pravilih o predčasnih volitvah 10. 4. 2011.
Začetek delovanja in tako prebivalcem nove občine zagotoviti uresničevanje lokalne
samouprave.Za začetek delovanja nove občine med proračunskim letom ni pravne podlage
v veljavni zakonodaji, ki ureja lokalno samoupravo in javne finance. Zato je za odpravo z
omenjeno odločbo ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti, ki je v tem, da je
prebivalcem nove občine onemogočeno uresničevanje lokalne samouprave, kar pomeni
kršitev načela zakonitosti in zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave, treba zagotoviti pravno
podlago za začetek delovanja nove občine s sprejetjem predlaganega zakona o dopolnitvah
Zakona o financiranju občin po nujnem postopku. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE ZJNVETPPPS
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev.
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Novela zakona smiselno sledi noveli zakona o javnem naročanju, ki jo je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel dne 4. 3. 2011, in odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri
izvajanju Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in
področju poštnih storitev. (Vir: Vlada RS)

AVTENTIČNA RAZLAGA 49.A ČLENA ZSPJS
Predlog za sprejem avtentične razlage 49. a člena ZSPJS je Državnemu zboru predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Majdo Potrata.
Skupina poslancev je podala predlog, da je določbe 49. a člena ZSPJS treba razumeti tako, da
se ob prevedbi osnovne plače (tako delovnega mesta oz. naziva kot javnega uslužbenca) v
okviru prehoda na nov plačni sistem, upošteva količnik, ki je bil določen v individualnem
delovno pravnem aktu javnega uslužbenca, zadnjem veljavnem v mesecu pred prvim
izplačilom plač po tem zakonu.
Vlada podpira navedeni predlog, saj bo s tem zagotovljena jasnost izvajanja spornih določb
glede načina določitve plače ob prehodu na nov plačni sistem, ki je bila, glede na dosedanjo
različno prakso v javnem sektorju in s tem neenako obravnavo javnih uslužbencev in
funkcionarjev, nujno potrebna. (Vir: Vlada RS)

UREDBA O IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE REG. POLITIKE
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11)
je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne
politike ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Endogena regionalna politika je del regionalne politike, ki se izvaja kot povezovanje
notranjih razvojnih pobud razvojnih regij. Uredba določa sofinanciranje regijskih projektov
v skladu z dogovori za razvoj regij iz proračunskih postavk Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Pri tem je opredeljen tudi postopek, in sicer
SVLR najprej izvede povabilo razvojnemu svetu regije in pristojnim ministrstvom za
pripravo dogovora, nato pa javni poziv nosilcem regijskih projektov iz dogovora k vložitvi
vlog za dodelitev sredstev.
Uredba podrobneje določa pogoje in postopek financiranja dodatnih ukrepov razvojne
podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Po uredbi se šteje, da so se
gospodarske razmere na območju bistveno poslabšale, če je stopnja registrirane
brezposelnosti v upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece 17,0-odstotna ali višja.
Problemsko območje z visoko brezposelnostjo je lahko le strnjeno območje več občin, na
katerem živi najmanj 20.000 prebivalcev. Določi ga vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem
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listu Republike Slovenije.
Uredba določa tudi posebna merila za dodeljevanje regionalnih spodbud na obmejnih
problemskih območjih. Pri dodeljevanju sredstev se pri javnih razpisih ali drugih
instrumentih, poleg drugih meril uporabljajo s po najmanj 10-odstotno utežjo tudi naslednja
merila: število izpolnjenih meril, ki določajo obmejna problemska območja po Zakonu o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja; razvitost občin po 24. členu Zakona o
financiranju občin in uvrstitev v območje znotraj zunanje meje Triglavskega narodnega
parka po Zakonu o Triglavskem narodnem parku. (Vir: Vlada RS)

NAČRT – NARAVNE NESREČE
Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011. Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje bo z načrtom seznanila občine in nevladne organizacije, ki sodelujejo v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
S tem načrtom se določajo naloge po posameznih področjih varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki so v pristojnosti ministrstev ali vladnih služb oziroma nevladnih
organizacij, ki se vključujejo v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na državni ravni. Pri
tem so upoštevani temeljni cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami v letih od 2009 do 2015, Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2011 in 2012, obseg uresničevanja
letnega Načrta nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu
2010 ter proračun za leto 2011. V letnem načrtu so določene prednostne naloge, ki jih je
mogoče opraviti glede na zagotovljena proračunska sredstva in katerih namen je, da zaradi
proračunskih omejitev ne bi prišlo do bistvenega zmanjšanja pripravljenosti odzivanja na
naravne in druge nesreče na državni in regijski ravni. V razmerah gospodarske in finančne
krize ter proračunskih omejitev je temeljni cilj vseh nalog in aktivnosti v tem načrtu
prizadevanje, da se čim manj zmanjša dosežena pripravljenost za odzivanje na naravne in
druge nesreče v vseh dejavnostih in na vseh ravneh, ne glede na vrsto in obseg posamezne
nesreče. (Vir: Vlada RS)

ZDRUŽEVANJE POLICIJSKIH UPRAV
Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev o uvedbi reorganizacije policijskih uprav. Da
bi povečala svojo učinkovitost, se bo namreč policija po reorganizaciji na državni ravni
reorganizirala tudi na regijski ravni. S predvidenimi spremembami želimo povečati število
policistov na terenu in tako dolgoročno zagotoviti večjo varnost v lokalnem okolju.
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Reorganizacija policije na regijski ravni predvideva združevanje treh manjših uprav z
večjimi, pri čemer bodo število in lokacije policijskih postaj ostali nespremenjeni. Del
Policijske uprave (PU) Postojna se bo združil s PU Koper in del s PU Ljubljana, PU Krško se
bo združila s PU Novo mesto, PU Slovenj Gradec pa s PU Celje. S tem bomo zmanjšali
razlike v obremenitvah policijskih uprav. S povečanjem števila operativnih delovnih mest in
zmanjšanjem števila administrativnih delovnih mest bomo zagotovili učinkovitejše delo
policije.
Zaradi združevanja policijskih uprav ne bo odpuščanja zaposlenih, predvidene pa so
prerazporeditve kadrov iz t. i. upravnega dela v operativni del. Po grobih izračunih to
pomeni, da bo za neposredno operativno delo na terenu na voljo za dve manjši policijski
postaji več kadra.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi odločitve o uvedbi reorganizacije policijskih uprav
v RS izdala tudi odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki
Sloveniji. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OŠ
Ime razpisa: Javni Razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v
vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih
programov v proračunskem letu 2011.
Predmet javnega razpisa:
- sofinanciranje investicij v vrtcih z namenom zagotavljanja površin, kot jih določa
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010; v nadaljevanju:
Pravilnik). Prijava osnovnega razloga za investicijo je »Pomanjkanje prostora«,
- sofinanciranje investicij v stavbe osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja
ustrezne potresne in statične varnosti objektov, skladno z veljavno gradbeno
zakonodajo. Prijava osnovnega razloga za investicijo je »Rekonstrukcija«.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: upravičeni strošek po tem razpisu je normirana vrednost za izključno
samo gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela v okviru normativnih površin.
Upravičeni strošek pomeni pri normirani vrednosti investicije okvirno 2/3 vrednosti. Stroški
za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno
opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, oprema, inventar, učila in igrala,
izpeljava investicije (nadzor, inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč ter davek na
dodano vrednost niso predmet razpisa. Občina je dolžna izpeljati investicijo v celoti do
pridobitve uporabnega dovoljenja.
Višina sofinanciranja: po zaključenem usklajevalnem postopku izda MŠŠ Sklep o obsegu
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sofinanciranja na podlagi analize dokumentacije, ki vsebuje vse relevantne podatke in
izračune za določitev sofinancerskih sredstev:
- demografske slike oz. perspektivnega vpisa,
- usklajene projektne dokumentacije,
- definiranih normativnih površin,
- normirane vrednosti investicije, ki se določa skladno s cenami po Sklepu o
normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letu 2011,
št. 4110-74/2010, z dne 30. 12. 2010,
- ugotovitev upravičenih stroškov v okviru normirane vrednosti investicije (postavka
a) GOI dela).
Trajanje projektov: na razpisu izbrani projekti bodo sofinancirani v obdobju 2011 - 2013.
Rok za oddajo: do 14. 04. 2011 do 12.00 ure, več info TUKAJ.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
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.
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09. 2011, več info TUKAJ.

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.

PAMETNA ENERGIJA 2011
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetska učinkovitost (energetsko učinkoviti izdelki, industrijska odličnost na
področju energije);
- novi in obnovljivi viri energije (proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije,
uporaba obnovljivih virov energije za gretje in hlajenje, biogoriva);
- energija v prometu (energetska učinkovitost prometa, okolju prijazna in energetsko
učinkovita vozila);
- integrirane pobude
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštajn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 12. 05. 2011 do 17:00 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
(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
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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
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.
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Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
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.
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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.

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)
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PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV
GASILSKA ZAŠČITA IN REŠEVALNA OPREMA
Razpis za nepovratna sredstva v višini do 30% upravičenih vrednosti za gasilsko zaščitno in
reševalno opremo lahko najdete tukaj. Prijavijo se lahko PGD in gasilske zveze. (Vir: Tiko Pro)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
KDAJ ODPADKI NISO VEČ ODPADKI?
Odpadki, ki nastajajo v evropski industriji in pri evropskih potrošnikih, se, namesto da bi
bili zakopani na odlagališčih, v vedno večji meri predelujejo v sekundarne surovine in nove
proizvode. Vendar v preteklosti ni bilo dovolj jasnih meril za določanje, kdaj material, ki je
bil predelan iz odpadkov, preneha biti odpadek in se ga lahko obravnava kot druge
surovine. 31. marca sprejeta prva uredba o prenehanju statusa odpadka določa taka merila
za odpadno železo, jeklo in aluminij. Njen cilj je spodbujanje evropskih trgov za recikliranje.
Eden izmed pomembnejših ciljev predpisov o prenehanju statusa odpadka je spodbuditi
trge za recikliranje v EU. S tem bodo za industrijo recikliranja vzpostavljeni pravna varnost
in enaki konkurenčni pogoji, z izključitvijo varnih in čistih sekundarnih surovin iz področja
uporabe zakonodaje o odpadkih se bodo odpravile nepotrebne upravne obremenitve
sektorja recikliranja, prispevalo pa se bo tudi k oskrbi evropskih podjetij s surovinami.
Določitev meril za prenehanje statusa odpadka je bila uvedena z novo okvirno direktivo o
odpadkih, katere cilj je doseči mnogo višje stopnje recikliranja in kar najbolj zmanjšati
izkoriščanje dodatnih naravnih virov. Dolgoročni cilj je Evropo spremeniti v družbo
recikliranja, ki se izogiba nastajanju odpadkov in neizogibne odpadke, kjer je to le mogoče,
uporablja kot vir. (Vir: EK)

NAPREDEK PRI UVELJAVLJANJU TEMELJNIH PRAVIC V EU
Listina EU o temeljnih pravicah je že več kot leto dni pravno zavezujoča, v prvi vrsti za
institucije EU (Evropski parlament, Svet in Evropsko komisijo) pri pripravi nove evropske
zakonodaje, pa tudi za nacionalne organe, kadar ti izvršujejo pravo EU. Evropska komisija je
v okviru svojih prizadevanj, da bi temeljne pravice postale resničnost za vse državljane EU,
objavila prvo letno poročilo o uporabi Listine. Iz poročila je razvidno, da so temeljne pravice
pomemben vidik raznovrstnih politik in zajemajo številna področja, ki segajo od varstva
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podatkov do priseljevanja in azila, ter da je zanimanje javnosti za Listino veliko. Vendar je v
poročilu izpostavljeno tudi dejstvo, da je Listina pogosto napačno razumljena. Komisija je
leta 2010 prejela več kot 4 000 dopisov v zvezi s temeljnimi pravicami, ki so jih nanjo
naslovili državljani. Približno tri četrtine zadev niso spadale na področje pristojnosti EU.
Poleg tega po podatkih nedavne raziskave Evropskega varuha človekovih pravic kar
72 % evropskih državljanov meni, da niso dobro obveščeni o Listini. Objavljeno poročilo je
prvi korak pri spoprijemanju s temi izzivi, saj pojasnjuje, kdaj se Listina uporablja in kdaj ne.
Tako bo torej prispevalo k lajšanju dostopa državljanov do sodnega varstva. Državljani bodo
na podlagi tega poročila lahko ugotovili, na koga naj se obrnejo, kadar menijo, da njihove
temeljne pravice krši institucija EU ali nacionalni organ. (Vir: EK)

EVROPA MORA POLITIČNO IN FINANČNO PODPRETI AMBICIOZNE
PREDLOGE ZA ODPRAVO REVŠČINE
Evropa si je zadala visok cilj, namreč da 20 milijonov ljudi reši revščine, ki pa ga bo lahko
uresničila le, če bodo imele lokalne in regionalne oblasti ključno vlogo pri oblikovanju
nacionalnih programov in če je pripravljena podpreti prizadevanja nacionalnih, regionalnih
in lokalnih oblasti, v prvi vrsti z zagotovitvijo ustreznih sredstev iz Evropskega socialnega
sklada. To je glavno sporočilo mnenja o evropski platformi proti revščini in socialni
izključenosti, ki ga je Odbor regij (OR) danes sprejel na plenarnem zasedanju v Bruslju.
Odbor je Evropsko komisijo pozval, naj ustrezno podpre prizadevanja nacionalnih, lokalnih
in regionalnih oblasti za dosego ciljev, zastavljenih v okviru te vodilne evropske pobude.
"Ker Evropa na področju socialne politike nima pristojnosti, bo morala Komisija na
drugačen način poskrbeti za uresničitev ciljev, na primer z razširitvijo področja uporabe
Evropskega socialnega sklada, tako da bodo s temi sredstvi financirani ne le projekti na
področju zaposlovanja, temveč tudi projekti za boj proti revščini in izključenosti," je dejala
ga. Chapman. (vir: OR)
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