MISEL TEDNA
Nemir je nezadovoljstvo, a nezadovoljstvo je prvi korak k napredku. Pokažite mi povsem
zadovoljnega človeka in pokazal vam bom neuspeh. (Edison)
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20. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V prostorih občine Kamnik, so se 12.01.2011 sestali predstavnice in predstavniki predsedstva
Skupnosti občin Slovenije na svoji redni, 20. seji. Osrednja tema srečanja je bila obravnava
problematike ravnanja z odpadki v Sloveniji in predstavitvi pomena registra divjih
odlagališč za občine. Kot sogovorniki so se

Predsedstvu Skupnosti občin Slovenije

pridružili Dušan Butina ‐ predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva ter Janez Matos
‐ Ekologi brez meja. Predstavniki Ministrstva za okolje se kljub zagotovilu in potrditvi seje
niso udeležili, kar je nesprejemljivo ter pri prisotnih povzročilo veliko nejevoljo.
Vili Eisenhut, direktor Urada za komunalo in promet Mestne občine Maribor je predstavil
problematiko ravnanja odpadkov v Sloveniji. Nadzor na odlagališčih je pokazal, da
upravljavci odlagališč ne odlagajo samo obdelane odpadke, oz. tega ne izvajajo v zadovoljivi
meri. Inšpektorji so letos poleti izdajali odločbe s katerimi so upravljavcem odlagališč
nalagali, da odlagajo samo obdelane odpadke. Podjetja, ki so vložila pritožbe na inšpekcijske
odločbe, so v večini primerov že prejela odločitev II. stopnje, ki je potrdila odločitev
inšpektorjev. Kjer pritožbe ni bilo ali je bilo o njej že odločeno, so inšpektorji že izdali sklepe
o dovolitvi izvršbe. V sklepih je določen še naknadni rok za izpolnitev nalog, določenih v
izreku inšpekcijske odločbe. Če podjetja tega ne bodo izvedla, bo sledila izvršba z denarno
prisilitvijo. V tem primeru znaša globa 10.000 EUR. Na ločevanje komunalnih odpadkov
opozarja tudi računsko sodišče. Računsko sodišče je ocenilo, da sistem ravnanja z ločeno
zbranimi komunalnimi odpadki, ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za okolje in prostor, ni bil
učinkovit, ker cilji ravnanja z odpadki, ki bi morali biti doseženi do leta 2008, niso bili
doseženi. V porevizijskem poročilu je sklenilo tudi, da je MOP hudo kršil obveznosti
dobrega poslovanja. Ministrstvo v odzivnem poročilu ni izkazalo zadovoljivih ukrepov za
odpravo nesmotrnosti pri določitvi okoljskih dajatev za spodbujanje ločenega zbiranja
komunalnih odpadkov in pri načrtu aktivnosti izdelave predloga financiranja sistema
ravnanja z odpadno embalažo. Za odpravo nesmotrnosti, ureditve ločenega zbiranja
bioloških odpadkov; odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališča od 16. julija 2009;
načrta predvidene gradnje regijskih centrov ter sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo in dela komisije za embalažo in odpadno embalažo pa je izkazalo le
delno zadovoljive ukrepe.
Upravitelji odlagališč ugotavljajo, da v roku 6 mesecev ni možno izvesti pred obdelave
odpadkov, sploh tam kjer se bo investiralo v regijske centre in kot razloge, zakaj niso bili
izvedeni ukrepi zahtevani v uredbi navajajo:
‐ Predelava odpadkov pred decembrom 2009 ni bila javna služba in je niso izvajali
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komunalni izvajalci. Decembra 2009 je bil sprejet dopolnjen zakon o varstvu okolja, ki je
opredelil predelavo odpadkov kot javno službo.
‐ Projekti izgradnje regijskih centrov so stali, ker so bile nejasnosti glede davka, odgovora s
strani pristojnih inštitucij pa ni bilo.
‐ Operativni program je bil sprejet leta 2008 in šele takrat je bilo možno poslati vlogo v
Bruselj.
‐ Energetska izraba odpadkov; kdaj bo vlada postavila oz. omogočila postaviti prvo
sežigalnico, katere rok za izvedbo je v programu napisan za leto 2009?
Izvajalci sami niso sposobni izvajat odločb iz uredbe. Regionalni centri se ne gradijo, veliko je
sistemskih anomalij. Manjka celovit pristop, saj so lokalne skupnosti premajhne za reševanje
problematike odlaganja odpadkov. Celotna problematika je strateška in ne lokalna, potrebna
pa je zelo jasna strategija. Na seji je Predsedstvo sprejelo sklep, da se Ministrstvu za okolje in
prostor predlaga, da v Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev uvrsti tudi stroške za
izvajanje obratovalnega monitoringa ter vzdrževanja zaprtih odlagališč. Prav tako so podali
predlog, da izvajalci gospodarsko javnih služb te upravičene stroške iz naslova zaprtih
deponij zaračunavajo občankam in občanom v položnicah.
Janez Matos iz društva Ekologi brez meja je predstavil pomen registra divjih odlagališč za
občine. Prednosti, ki bi jih register prinesel občinam so redni sistematični popisi divjih
odlagališč, poznavanje stanja, promocijsko – ozaveščevalne dejavnosti, nižja toleranca do
nelegalnega odlaganja, podlaga za sanacijski načrt, podporni sistem za inšpekcije, podporni
sistem za občane. (jv, jt, sp)

NOVIČKE SOS
USKLAJEVALNI SESTANEK O TURISTIČNI POLITIKI ZA 2011
V ponedeljek 10. januarja 2011 so se
sestali predstavniki Delovne skupine
za turizem pri SOS in predstavniki
drugih

zainteresiranih

občin

s

predstavniki Direktorata za turizem,
da bi uskladili predlog Turistične
politike za 2011 z izhodišči za 2012.
Uvodoma so predstavniki Direktorata
za turizem in Slovenske turistične
organizacije
politiko
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predstavitvi, so imele besedo občine, ki so opozorile na težave, s katerimi se srečujejo v
svojih lokalnih okoljih. Direktor direktorata za turizem mag. Marjan Hribar je skupaj s
sodelavci sproti odgovarjal na posamezna vprašanja in opozorila, kako se bo dotična
problematika reševala v letu 2011. (SK)

PREDLOGI IN PRIPOMBE SOS K TURISTIČNI POLITIKI ZA 2011
Skupnost občin Slovenije in njene občine članice so na usklajevalnem sestanku, ki je bil 10.
Januarja 2011, predvsem opozarjale na prioritetna področja, na katera se mora Turistična
politika v letu 2011 osredotočati in ta so:
1. infrastruktura
2. prostorska strategija
3. promet (letalski, vodni, državne ceste...)
4. EU razpisi, ki se z različnimi prerazporeditvami dajo ustrezno prerazporediti
5. večja

pozornost

vsem

večjim

prireditvam

(Evropska

kulturna

prestolnica,

Univerzijada, Evropsko košarkaško prvenstvo,…)
Skladno z dogovorom s predstavniki MG je SOS posredoval splošne in posamezne predloge
in pripombe k turistični politiki v petek, 14. januarja 2011. (SK)

SODELOVANJE SOS NA PROJEKTU ESPON TIA
V torek, 11. januarja 2011 je v prostorih Direktorata za prostor potekala prva delavnica
nacionalne mreže znanja in učenja o prostorskih učinkih predpisov politik v sklopu projekta
ESPON TIA. Projekt poteka pod okriljem programa ESPON, Evropske mreže za opazovanje
prostorskega razvoja in kohezije. V okviru projekta želijo partnerji (iz Slovenije MOP in
Biotehniška fakulteta) preveriti možnosti uporabe presoje učinkov na prostor pri pripravi
odziva nacionalne ravni v postopkih priprave evropskih direktiv ter s tem predvideti
potencialne negativne ali pozitivne učinke izvajanja evropskih predpisov in politik v
lokalnem oziroma regionalnem prostoru. Prve delavnice se je udeležila tudi predstavnica
SOS. Na delavnici je bil oblikovan nabor evropskih direktiv, ki jih bodo partnerji predlagali
za presojo učinkov na prostor. Hkrati pa so na delavnici udeleženci iz mestnih občin ter SOS
opozorili na vrsto nepravilnosti in zapletov, ki so se v preteklosti in se dogajajo še danes ob
prenosu evropskih direktiv v nacionalne predpise in v izvajanje na lokalne ravni.
Izpostavljeni so bili predpisi, ki urejajo poplave, odpadke, hrup in drugo. (SK)

SESTANEK DELOVNE SKUPINE OBČINSKIH INŠPEKTORJEV
Agencija za varnost v cestnem prometu pripravlja nacionalni program varnosti v cestnem
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prometu za obdobje 2012‐2020, v pripravo katerega so vključili tako Komisijo za občinsko
redarsko službo, kot tudi delovno skupino občinskih inšpektorjev. Na Agenciji se prisotno
zavedajo, da lahko tudi redarji, kot tudi občinski inšpektorji pripomorejo k varnost v
cestnem prometu. Slednji sicer nimajo neposrednega nadzora nad vozniki, imajo pa nadzor
nad občinskimi cestami. V kolikor bi bili občinski inšpektorji prisotni v vseh občinah, bi se
posledično tudi občinske cesta postale bolj varne, saj vsak nadzor pripelje do izboljšav. Na
sestanku je bilo dogovorjeno, da se za področje občinskih inšpektorjev navede glavni cilj,
podcilj ter 10 nalog, s katerimi bi dosegli večjo varnost na cestah. Pri tem so se osredotočili
predvsem na potrebo po večji usposobljenosti občinskih inšpektorjev, izvajalcev cestnih del,
upravljavcev s cestami, kot tudi povezavo nadzornih centrov s pregledniki na občinskih
cestah. (MM)

SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V sredo 11. Januarja se je v prostorih občine Trzin sestala Komisija za občinsko redarsko
službo. Članice in člani komisije so se na sestanku poizkušali dogovoriti s predstavniki
ministrstva za notranje zadeve o povezavi Policije z občinskimi redarji. Vodje občinskih
redarstev so poizkušale doseči dogovor, da bi občinski redarji v nevarnosti lahko preko
sistema TETRA neposredno vzpostavili povezavo s policijo. Na ta način jim ne bi bilo
potrebno klicati na številko 113. Neposredna povezava v sili je namreč ena od prednosti, ki
bi občinskih redarstvom prinesel sistem TETRA. Na žalost na sestanku ni bil sklenjen
dogovor o povezavi med redarstvi in policijo. Predstavniki MNZ so se zagovarjali z
preveliko obremenitvijo, ki bi takšna povezava prinesla policiji. V kolikor bi občinski redarji
imelo svoj center na katerega bi bili povezani, bi takšno povezavo bilo mogoče vzpostaviti
mimo klica 113. Trenutno vzpostavlja takšen center samo MO Ljubljana, tako da se bo lahko
povezala direktno s policijo, medtem ko se bodo ostala redarstva še naprej v primeru
ogroženosti morala obračati na klicno številko 113. Se pa bodo na naslednjem sestanku
predstavniki policije pogovarjali tudi o možnosti oziroma potrebi po ustanovitvi skupnega
obveščevalnega cesta. (MM)

PO DVEH MESECIH ODGOVOR MOP – CENE PREVZEMA AZBESTA
Občine članice SOS so nas s koncem oktobra 2009 obvestile, da so tržni inšpektorji opravili
pri skoraj vseh upravljavcih odlagališč v Sloveniji inšpekcijski pregled, vezan na višino cene
odlaganja azbestno cementnih gradbenih odpadkov. Inšpektorji so ugotavljali, da
upravljavci uporabnikom zaračunavajo višjo ceno, kot jo določa Uredbe o prevzemanju
odpadno azbestnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi
najvišje cene njihovega odlaganja. Z uredbo si najvišjo ceno odlaganja razlagajo tako, da
mora cena za potrošnika vsebovati tudi takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
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odpadkov. V občinah so prepričani, da je odločitev nestrokovna in preuranjena. Ministrstvo
za gospodarstvo in Ministrstvo za okolje in prostor zaprosili za ustrezno pisno razlago in
odgovor prejeli 13. januarja 2011, odgovor je vsem zainteresiranim na voljo tukaj. (SK)
VISOKOLOČLJIVOSTNO SNEMANJE SLOVENIJE
SOS je občine obvestil o visokoločljivostnem snemanju terena z LIDAR tehnologijo. GURS je
objavil javno naročilo, v okviru katerega bo za celotno ozemlje Slovenije izvedeno snemanje
terena z LIDAR tehnologijo in izdelan visokoločljivostni model terena. Javno naročilo najdete
na tej povezavi. O projektu obveščajo z naslednjim namenom:
‐

seznanitve širokega nabora institucij o podatkih, ki bodo na razpolago do konca 2011
oz. v začetku 2012

‐

uskladitve dela organov javnega sektorja na področju naročanja podatkov digitalnega
modela terena visoke natančnosti,

‐

uskladitve javnih naročil v primeru, da določena institucija namerava izvesti zajem
podatkov za visokoločjivostni model višin z LIDAR tehnologijo.

V kolikor je vaša občina zainteresirana za usklajevanje na področju naročanja in uporabe
podatkov visokoločljivostnega modela reliefa, pridobljenega z LIDAR tehnologijo, vas
prosimo, da do 31.1.2011 sporočite ime kontaktne osebe na GURS, v vednost pa prosimo, da
sporočite ime tudi na sasa.kek@skupnostobcin.si.

POZIV K POSREDOVANJU INFORMACIJ‐VPISOVANJE ŠKODE V AJDO
V Skupnosti občin Slovenije želimo na konkretnem primeru ugotoviti/dokazati učinkovitost
izvajanja občinskih popisov škode po naravnih nesrečah. Vsi vemo, da občinske komisije
opravljalo večino dela na terenu skupaj z delavci občinske uprave. Vsi pa tudi vemo, da od
popisovanja in vpisovanja škode v AJDO ni vidnih (finančnih) rezultatov. Ostane neplačano
delo občinskih komisij (državna komisija je namreč plačana), jezni občani, ki pričakujejo
povračilo, če smo jih že popisovali, jezni kmetje zaradi škode na poljščinah, ki nimajo
bistvene olajšave pri prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ipd. Od MORS,
Uprave za zaščito in reševanje smo na pobudo delovne skupine za kmetijstvo SOS zahtevali
in dobili informacijo o vpisih škod v letu 2009. Šlo je za štiri takšne primere v letu 2009 (16.
6., 10. 7., 4. 8. in 22. 12), zato se nekatere občine v priloženem izpisu najdete večkrat. Po
podatkih DURS je v letu 2009 vložilo zahtevo za odpis prispevka 160 kmetov, odobrili so
zahtevke 85 v skupni višini 40.438,85 EUR (ti zahtevki se nanašajo na vaše vpise v obrazec 1).
Da bi lahko končali analizo, vas vljudno prosimo, da nam do ponedeljka, 17.1.2011
posredujete informacijo:
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1. okvirno oceno o tem, koliko ljudi oz. koliko ur ste v letu 2009 porabili za popise na terenu
in vnose elementarne škode v AJDO?
2. okvirno stroške teh popisov, če ste sploh kaj plačevali komisijam ali delavcem uprave (npr.
nadure)?
3. višino sredstev (lahko tudi okvirno, če bi za natančnejši podatek potrebovali več časa), ki
ste jih prejeli kot poplačilo po škodi na osnovi vaših vnosov?
Zelo bi vam bili hvaležni za hiter odgovor, saj pripravljamo gradivo za nadaljnjo obravnavo
na delovni skupini za kmetijstvo, ki bo v torek, 18.1.2011. (jt)

PRIPOMBE PRISTOJNIM ORGANOM
V tem tednu je sekretariat Ministrstvu za javno upravo posredoval pripombe in mnenje
občin k Predlogu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, Državnemu zboru RS pa predloge amandmajev Skupnosti občin Slovenije k
Predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR‐2). (jt,sp)

PRENOS KADRA Z OBČIN NA CSD
V tem tednu smo govorili s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, saj
na področju prenosa kadra z občin na Centre za socialno delo obstaja še vedno veliko
nejasnosti. Predstavniki pristojnega ministrstva so nam povedali, da so se dejavnosti na tem
področju trenutno zaustavile zaradi še odprtega vprašanja sprejemanja pokojninske reforme.
V kratkem bodo na ministrstvu sestavili nov terminski plan sestankov, ki bo posredovan
občinam. Ker se pristojni na ministrstvu zavedajo še odprtih vprašanj in nejasnosti glede
izvedbe zakona, že razmišljajo o morebitni spremembi nekaterih zakonov, kar bi morebiti
pripomoglo k uspešnejšem prenosu kadra na Centre za socialno delo. (jv)

POZIV OBČINAM K ODDAJI PREDLOGOV ZA PREDSTAVITEV NA
NEXPO
Z namenom povezovanja občin in regij Jugo‐Vzhodne Evrope, bo mreža NALAS, članica
katere je tudi Skupnost občin Slovenije, organizirala sejem lokalne samouprave NEXPO 2011,
ki bo potekal v olimpijski dvorani Juan Antonio Samaranch v Sarajevu, od 10 do 11. marca
2011. Ker v Skupnosti občin Slovenije menimo, da bo NEXPO 2011 v Sarajevu odlična
priložnost za slovenske občine in njihove partnerje, na kateri se bodo lahko predstavile s
svojimi dosežki in uspehi, vas vabimo, da nam posredujete vaše primere dobrih praks s
področja turizma in rabe informacijske tehnologije in e‐storitev. Več o sejmu NEXPO 2011 in
možnostih sodelovanja ter ugodnostih, ki jih boste deležni kot članica Skupnosti občin
Slovenije, lahko preberete tukaj.
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NOGOMETNA EKIPA ŽUPANOV SOLIDNA NA TURNIRJU MORS
Nogometna ekipa županov SOS se je v soboto, dne 08.01.2011 udeležila nogometnega
turnirja, ki ga je organiziral Direktorat za obrambne zadeve v sodelovanju s 1. Brigado
Slovenske vojske. Na turnirju je sodelovalo 8 ekip, ki so bile razdeljene v dve skupini po štiri
ekipe tako, da je vsaka ekipa odigrala v predtekmovanju 3 srečanja. Glede na to, da ekipa
županov SOS ni bila v popolni
postavi, ni bilo za pričakovati
naskakovanja najvišjih stopničk.
Kljub

temu

je

ekipa

SOS

prikazala všečno in na čase
atraktivno igro, ki jih je pripeljala
do ene zmage v skupinskem delu
tekmovanja ter osvojitve tretjega
mesta v skupini. Ta dosežek je
pomenil, da se bo ekipa županov
SOS v borbi za 5. mesto pomerila
z Občino Štore. Na žalost je
utrujenost

županov,

ki

so

odigrali zadnje srečanje v skupini
neposredno pred srečanjem za 5. mesto, botrovala končnemu rezultatu, ki je prinesel
minimalno zmago Občini Štore z 2:1. Tako so se župani morali zadovoljiti s 6. mestom, kar
pa glede na pričetek pripravljalnega obdobja ni slab rezultat, saj se v nadaljevanju sezone
pričakuje občuten dvig forme celotne ekipe, ki bo v letošnjem letu pred koncem januarskega
prestopnega roka najverjetneje pripeljala tudi nekaj okrepitev na igralskih položajih, ki so se
v danem trenutku izkazali za najbolj kritične ☺. (sp)

PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK SOS ZA MESEC DECEMBER
Tukaj lahko preberete Preglednik SOS za mesec december, kjer boste našli: predloge
predpisov, ki smo jih obravnavali na Skupnosti občin Slovenije v mesecu novembru; seznam
novembrskih objavljenih predpisov v Uradnem listu; pregled dela Vlade v novembru in
gradiva, kih jih je obravnaval Državni zbor. Želimo vam prijetno branje!
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE
V usklajevanje smo prejeli Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode. Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete do 13.2.2011 na naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O KATASTRU GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
V usklajevanje smo prejeli Pravilnik o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb
varstva okolja. Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete do 13.2.2011 na
naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
POGOJIH IN NAČINU RAČUNALNIŠKEGA DOSTOPA DO PODATKOV
IZ EVIDENC IN ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV
Do Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega
dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov Ministrstva za okolje in
prostor lahko dostopate tukaj. Vljudno vas naprošamo, da vaše predloge in pripombe
posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 20.1.2011.

PROGRAM DELA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE ZA LETI 2011 IN 2012
Program dela državne geodetske službe za leti 2011 in 2012, ki smo ga s strani ministrstva za
okolje in prostor prejeli v medresorsko usklajevanje lahko najdete tukaj. Vljudno vas
naprošamo,

da

nam

vaše

predloge

in

pripombe

sporočite

na

naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.01.2011.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O NOTRANJI
ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V
ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V PRAVOSODNIH ORGANI
Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih si lahko ogledate tukaj.
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IZVAJANJE ZAKONA O JAVNEM INTERESU V MLADINSKEM SEKTORU
Do predloga Pravilnika o izvajanju zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju lahko
dostopate tukaj. Pravilnik bo v javni obravnavi do 10.2.2011. V tem času lahko svoje
pripombe, za katere menite, da bi jih poslali v imenu Skupnosti občin Slovenije pošljete na
sasa.kek@skupnostobcin.si.

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.

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.

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.

POJASNILA MINISTRSTEV
CENE ODLAGANJA AZBESTCEMENTNIH GRADBENIH IZDELKOV
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli pojasnilo glede cene odlaganja
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azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi
najvišje cene njihovega odlaganja.

PREVZEM JAVNIH USLUŽBENCEV IN UPORABE 73. ČLENA ZDR
Pojasnilo Ministrstva za javno upravo glede Prevzema javnih uslužbencev in uporabe 73.
člena ZDR lahko najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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.

18.1. / SREČANJE DS ZA KMETIJSTVO SOS
Srečanje delovne skupine za kmetijstvo pri SOS, bo v torek, 18.1.2011 s pričetkom ob 10.00
uri k naslednjim temam: problematika naravnih nesreč z vidika obveznosti občin, program
Leader ‐ pregled stanja in dogovor glede nadaljevalnih aktivnosti in Uredba o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–
2013.

19.1. / USKLAJEVALNI SESTANKI Z MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO
Usklajevalni sestanki z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo potekali
19.1.2011, 20.1.2011 in 21.1.2011 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih pristojnega ministrstva.
Obravnavalo se bo Uredbo o ukrepih 1., 3., in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007‐2013.

20.1. / RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJE ZA KULTURO SOS
Razširjena seja Komisije za kulturo SOS bo potekala v četrtek, 20.01.2011 ob 10.30 v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7. Seja komisije za kulturo bo
posvečena predvsem nadaljevalnim aktivnostim v zvezi s spremembami Zakona o varstvu
kulturne dediščine in nadaljevalnim aktivnostim v zvezi s podelitvijo statusa nacionalnega
pomena mestnim gledališčem.
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24.1. / SESTANEK KOMISIJE ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO SOS
Komisija za socialo in zdravstvo pri SOS se bo sestala 24. januar 2011 ob 10.00 uri v prostorih
mestne občine Celje na temo Predloga Zakona o socialnovarstveni dejavnosti.

26.1. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom Poslovanje nadzornih odborov v občinah dne,
26.1.2011 v Ljubljani, v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56,
sejna dvorana (zadnje nadstropje). Predavali bodo Neža Vodušek, sekretarka Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Roman Lavtar, sekretar SVLR ter mag.
Božidar Jager, preizkušeni državni notranji revizor. Vabilo in prijavnica.

28.1. / NOVOSTI PLAČNEGA SISTEMA IN OBRAČUNAVANJE PLAČ V
OBČINAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom: Novosti plačnega sistema in obračunavanje plač
v občinah. Delovni posvet bo potekal v petek, 28.1.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Knjižnice Domžale (Cesta talcev 4, 1230 Domžale). Predavali bodo predstavniki Ministrstva
za javno upravo. Vabilo in prijavnica.

02.2. / SEJA DS ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA PROGRAMA
VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Seja Delovne skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu bo v
sredo, 2.2.2011, v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor (dvorana
generala Rudolfa Maistra) s pričetkom ob 14.00 uri Na dnevnem redu bo informiranje o
sprejeti novi prometni zakonodaji ter aktivnosti skupine v letu 2011.

11.2. / 9. VELESLALOM SOS
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.
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15.2. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom Poslovanje nadzornih odborov v občinah dne,
15.2.2011 v Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, sejna dvorana. Predavali bodo Neža
Vodušek, sekretarka Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in
Roman Lavtar, sekretar SVLR ter mag. Božidar Jager, preizkušeni državni notranji revizor.
Vabilo in prijavnica.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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
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.
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28.1. / POSVET MKGP O SKUPNI KMETIJSKI POLITIK I DO 2020
V organizaciji MKGP bo ob zaključku javne razprave o Skupni kmetijski politiki proti letu
2020 potekal posvet ʺOdziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in
ozemljemʺ. Posvet bo potekal v petek, 28. januarja 2011, od 9.00 ure dalje, v veliki
predavalnici Biotehniške fakultete, na Jamnikarjevi 101, v Ljubljani. Vašo udeležbo lahko
potrdite na naslov SKP2020@gov.si, najpozneje do petka, 21. januarja 2011 z navedbo, katere
delavnice se boste udeležili.

116. REDNA SEJA VLADE, 13.01.2011
UREDBA O METODOLOGIJI ZA DOLO ČITEV RAZVITOSTI OBČIN
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin.
Zakon o financiranju občin določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij
občin določi ministrstvo za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo.
Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v ZFO‐1. Z
uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov
in način izračuna koeficienta razvitosti občine. Koeficient razvitost občine je razmerje med
vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in
vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi.
Kazalniki imajo enako težo in se iz njih izračuna aritmetično povprečje, medtem ko so
skupine kazalnikov utežene s številom kazalnikov v skupini. Največjo težo ima skupina
kazalnikov razvojnih možnosti občine, ki je utežena s štirimi kazalniki. Ostali dve skupini,
kazalniki razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi vsaka s po tremi
kazalniki. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00. Na podlagi te uredbe bodo
koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2011 in 2012. (Vir: Vlada RS, sp)

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.
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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,
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
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znaša 10.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007‐2013
pridobi največ do vključno 750.000 EUR pomoči.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 10. 12. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

OBČINSKE INVESTICIJE V KULTURI
Ime razpisa: Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR‐OBI‐2010), ki
se bodo začele izvajati leta 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v
letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture,
ki se bodo pričele izvajati v proračunskem letu 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna
Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Javni razpis za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega
razvoja Slovenije in je to v javnem interesu države. Razpis vključuje naslednjo občinsko
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
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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.
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)
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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.

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;
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•

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

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.

PROGRAM KULTURA 2007‐2013
Cilj

programa:

prispevati

k

spodbujanju

zavesti

o

evropskem

državljanstvu

s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z razvojem
sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se uveljavil
kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter bi
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.
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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
»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.
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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 ʺNEXPO 2011ʺ,
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
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
KOMISIJA DOLOČILA LETOŠNJE PREDNOSTNE NALOGE ZA RAST EU
Evropa ima celovit načrt za odziv na krizo in pospešitev svoje gospodarske rasti. Zdaj mora
delovati usklajeno in upoštevati svoje prednostne naloge. Letni pregled rasti jasno določa
smer evropskega razvoja v naslednjem letu – opredeljenih je deset nujnih ukrepov, ki
poudarjajo makroekonomsko stabilnost in fiskalno konsolidacijo, strukturne reforme ter
ukrepe za krepitev rasti. Letni pregled rasti je začetek prvega evropskega semestra, ki
spreminja način vladnega oblikovanja ekonomskih in fiskalnih politik. Ko bo Evropski svet
sprejel ta priporočila, jih bodo države članice uveljavile v svojih politikah in nacionalnih
proračunih. Tako bodo države članice in Komisija prvič skupaj celovito obravnavale
makroekonomsko stabilnost, strukturne reforme in ukrepe za povečanje rasti. S tem prvim
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letnim pregledom rasti se začenja nov cikel gospodarskega upravljanja v EU. Združuje
različne ukrepe, ki so nujni za spodbujanje kratkoročne oživitve gospodarstva, ohranjanje
konkurenčnosti glede na naše glavne konkurente ter pripravo EU na cilje iz strategije Evropa
2020. V sporočilu Komisija poudarja celostni pristop k oživitvi gospodarstva, ki je
osredotočen na ključne ukrepe iz strategije Evropa 2020 in zajema tri glavna področja:
potrebo po strogi fiskalni konsolidaciji, da bi se okrepila makroekonomska stabilnost;
strukturne reforme za večjo zaposlenost ter ukrepe za krepitev rasti. Ta prvi letni pregled
rasti se nanaša na EU kot celoto in bo prilagojen posebnim okoliščinam v vsaki državi članici.
Deset ukrepov, ki jih izpostavlja Komisija, lahko razporedimo v tri glavna področja
(MEMO/11/11): osnovni pogoji za rast, uporaba trgov dela, ustvarjanje možnosti zaposlitve
ter rast kot prednostna naloga. (Vir: sporočila za javnost EU, bh)

NOVA PREDSTAVNIKA AVSTRIJE IN ŠVEDSKE PRI EU
Svet Evropske unije je bil obveščen, da je avstrijska vlada za stalnega predstavnika Avstrije
pri Evropski uniji imenovala veleposlanika Walterja Grahammerja. Veleposlanik Walter
Grahammer je dolžnosti prevzel 11. januarja 2011. Švedska vlada za stalnega predstavnika
Švedske pri Evropski uniji imenovala Daga Harteliusa, ki je dolžnosti prevzel 5. januarja
2011. (Vir: sporočila za javnost EU, bh)
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