MISEL TEDNA
Dovoliti nekomu, da razvaja vašo notranjo bit in si želeti to isto delati tej osebi.
(dr. Edward de Bono)

ČESTITAMO
V tem tednu praznuje občina Črnomelj. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku!
Sekretariat SOS.

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
15.02

TOR

Poslovanje nadzornih odborov v občinah Vabilo in prijavnica.
Državni svet o korupciji

16.02

SRE

Redna letna skupščina . Vabilo in prijavnica

17.02

ČET

Zagotavljanje socialnovarstvenih storitev Vabilo na posvet.
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NOVIČKE SOS
REDNA LETNA SKUPŠČINA
Redna letna skupščina bo v SREDO, 16. Februarja s pričetkom ob 10,00 uri v Hotelu Mons.
Na srečanju bodo prisotni tudi številni gosti, ki bodo spregovorili o nekaterih aktualnih
zadevah, ki so izjemnega pomena za občine. Tako bo ministrica za javno upravo Irma
Pavlinič Krebs predstavila novo verzijo zakona predloga zakona o opravljanju dejavnosti
splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja (prejšnji naslov: zakon o
negospodarskih dejavnostih), ki bo nadomestil zdaj veljavni zakon o zavodih, predsednik
protikorupcijske komisije, Goran Klemenčič, bo govoril o izvajanju zakona o preprečevanju
korupcije in integriteti, o možnih drugačnih načinih izvajanja in razumevanja zakona ter
možnostih za spremembe, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan
pa bo govoril o Zakonu o kmetijskih zemljiščih ter drugih aktualnih zadevah na področju
njegovega ministrstva. V preddverju dvorane, v kateri bo potekala skupščina pa se bodo
snemali filmi z izjavami županj in županov o njihovih občinah. Vljudno vabljeni! (jv)

SKUPNOST USPEŠNO OBRANILA MESTO V FUNDACIJI ZA ŠPORT
Skupnost občin Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh intenzivno delovala pri iskanju rešitve
v zvezi s predlogom zakona o spremembah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije. Ta je namreč med določili, ki se spreminjajo zapisal tudi takšno, po kateri bi
reprezentativni asociaciji (SOS in ZOS) izgubili eno mesto v Fundaciji za šport.

Ker

sprememba ni bila sprejemljiva in niti ne ustrezno predstavljena in usklajevana sta
sekretariat skupnosti in Leo Kremžar, predstavnik SOS v fundaciji vodila intenziven dialog
z Ministrstvom za šolstvo in šport, poslankami in poslanci, ki so tudi člani in članice
predsedstva SOS. Skupnosti je tako uspelo, da je pripravljavec dikcijo člena spremenil tako,
da bo še naprej omogočal sodelovanje predstavnicam in predstavnikom obeh asociacij v
fundaciji za šport. (jv)

SMUČANJE USPELO
V petek, 11. Februarja 2011 v poznih popoldanskih in nočnih urah je pod Pohorjem potekal 9.
Veleslalom Skupnosti občin Slovenije, ki je imel pridih mednarodnega. Namreč prvič do
sedaj smo na tekmo povabili tudi kolege iz sosednjih združenj, odzvali so se iz Udruge
gradova Hrvatske, žal pa so zadnji trenutek zaradi bolezni svojo udeležbo odpovedali
predstavniki Avstrijskega združenja mest. Pod Pohorjem se je tako zbralo več kot 180
tekmovalcev in njihovih navijačev. Manjkali niso niti kurenti, niti zastave in transparenti. In
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kot je že običajno, so na težki progi, ki je zahtevala tudi nekaj poškodb zmagali ( obema
poškodovanima kolegoma želimo čimprejšnje okrevanje) najboljši in najboljše. Po razglasitvi
rezultatov, ki jih bo mogoče videti na www.skupnostobcin.si,

je zabava potekala do

zgodnjih jutranjih ur. O dogodku bo sekretariat skupnosti pripravil tudi Smučarske novice,
ki jih boste prejeli do konca tega tedna. Fotografije z dogodka pa je mogoče najti na spletni
strani skupnosti pod rubriko GALERIJA. (jv)

KOMISIJI O SISTEMSKIH SPREMEMBAH ZJU
V četrtek, 10.02.2011 sta se v Mestni občini Velenje sestali Komisija za zakonodajna in pravna
vprašanja in Komisija za vprašanja zaposlenih pri članicah. Iz Ministrstva za javno upravo
smo prejeli informacije, da se na področju sistema javnih uslužbencev pripravljajo korenite
spremembe, ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs pa je na zadnji seji predsedstva
Skupnosti občin Slovenije prisotne pozvala, da na ministrstvo za javno upravo naslovijo
predloge in stališča, kaj bi bilo na področju sistema javnih uslužbencev potrebno spremeniti.
Sekretariat SOS je k posredovanju predlogov pozval tudi občine članice. Komisiji sta prejete
predloge pregledali ter izoblikovali nabor, ki smo ga v petek, 11.01.2011 naslovili na
ministrstvo. V kolikor imate še kakšne predloge, kaj bi bilo v okviru sistema javnih
uslužbencev

potrebno

spremeniti,

nam

slednje

posredujte

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

SEJEM NEXPO V SARAJEVU
Kot že veste, bo sejem občin držav oziroma asociacij občin iz območja Zahodnega Balkana
(države nekdanje Jugoslavije ter Bolgarija, Romunija, Moldavija in regije Marmara iz Turčije)
potekal 10. in 11. marca v Sarajevu. Sekretariat skupnosti intenzivno dela na predstavitvi
različnih uspešnih projektov občin članic z željo, čim bolj celovito predstaviti slovenske
občine in njihove dosežke kolegom iz držav zahodnega Balkana. V tem trenutku je interes za
udeležbo in predstavitev različnih projektov izrazilo 26 občin članic. Te bodo v Sarajevu
predstavljale različne dosežke in projekte, med drugim iz področja e‐uprave, ločenega
zbiranja odpadkov, uspešnih urbanističnih rešitev, energetske učinkovitosti, turistične
promocije ter splošne predstavitve občin. Maribor in partnerska mesta Murska Sobota, Ptuj,
Novo Mesto, Velenje in Slovenj Gradec bodo predstavili projekt Evropske prestolnice
kulture. Skupnost občin Slovenije je zagotovila stojnice, posebno informacijsko točko ter
avtobusni prevoz do Sarajeva. Občine članice vabimo, da se nam pridružijo. (jv)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTEGRITETI
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IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
V državno zborski proceduri je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
integriteti in preprecevanju korupcije. Glede na to, da je vsebina slednjega v preteklosti
poskrbela za veliko negodovanja in kritik, vas pozivamo, da vsebino slednjega proučite ter
nam na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si posredujete pripombe, stališča in predloge do
najkasneje do torka, 15.02.2011.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI
OBJEKTOV
V mnenje smo prejeli predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi
objektov. Pripombe nam lahko posredujte na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do
22.2.2011.

ZAKON O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA POMENA NA
PODROČJU NEGOSPODARSKEGA SEKTORJA
V pregled in mnenje smo prejeli predlog Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena
na področju negospodarskega sektorja. Vsebina slednjega prinaša predvsem veliko novosti
na področju delovanja javnih zavodov. Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe,
stališča in predloge posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do torka, 15.02.2011.

STRATEŠKE USMERITVE RAZVOJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN
ŽIVILSTVA DO 2020
V delu vlade je Predlog resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 ‐ ʺZagotovimo.si hrano za jutriʺ, dostopno s klikom tukaj. Vljudno
prosimo za vaše pripombe, predloge in stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI IN ODLAGANJE NA
ODLAGALIŠČA
V usklajevanje smo prejeli predloga Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in Uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Prosimo, da nam
vaše pripombe posredujete do 18.02.2011, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Na spletni strani MF je bil objavljen nov Predlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih
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javnega naročanja, v katerem so upoštevane pripombe s strani različnih predlagateljev.
Prosimo, da nov predlog preučite in nam v roku 10 dni pošljete vaše pripombe na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDB
Ministrstvo za okolje in prostor želi pristopiti k spremembam naslednjih uredb: Uredba o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (tukaj), Uredba o
območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (tukaj), Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena (tukaj). Vljudno vas naprošamo, da nam glede na veljavne uredbe posredujete vaše
mnenje in pripombe za izboljšavo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do 18.2.2011.

ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MESTIH IN NAZIVOV
V JAVNI UPRAVI
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.

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.

NACIONALNI REFORMNI PROGRAM
Vlada RS je 18. novembra 2010 sprejela osnutek Nacionalnega reformnega programa, do
katerega lahko dostopate tukaj.

PREGLEDNIK SOS
Tudi v januarju smo za vas pripravili Preglednik SOS, ki je dostopen tukaj.

POJASNILA MINISTRSTEV
OMEJITEV POSLOVANJA NAROČNIKOV Z DRUŠTVI
Na spletni strani Skupnosti občin Slovenije je dostopno stališče Komisije za preprečevanje
korupcije v zvezi s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede omejitev
poslovanja naročnikov z društvi. Pojasnilo je dosegljivo tukaj.
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POJASNILA GLEDE ZIU
Na Ministrstvu za javno upravo prejemajo več vprašanj proračunskih uporabnikov, ki se
nanašajo na izvajanje Zakona o interventnih ukrepih (ZIU‐ Uradni list RS, št. 94/10) v zvezi s
plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev. Z namenom zagotovitve enotnega ravnanja
proračunskih uporabnikov glede določb ZIU, je ministrstvo podalo pisna pojasnila, ki jih
najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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.

15.02. / DRŽAVNI SVET O KORUPCIJI
V torek, 15.02.2011 je sklicana Komisija Državnega sveta za državno ureditev z namenom
obravnave predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije. Člana komisije sta tudi predstavnika predsedstva Skupnosti občin
Slovenije, zato smo nanju naslovili zbrana stališča in primere izhajajoč iz prakse, zakaj je
izvajanje določb v okviru omejitve poslovanja in nezdružljivosti funkcij v veliki večini občin
nemogoče.

16.02. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 16. februarja 2011, s pričetkom ob
10.00 uri v Hotelu Mons (dvorana Vurnik), Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana. Skupščine se bo
udeležil predsednik Komisije za preprečevanje Korupcije, mag. Goran Klemenčič, ki se bo,
skupaj z ministrico za javno upravo, Irmo Pavlinič Krebs, dotaknil problematike izvajanja
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Skupščini se bo pridružil tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki bo županom predstavil novosti, ki
jih prinaša novela Zakona o kmetijskih zemljiščih ter spregovoril o prihodnosti kmetijske
politike v Sloveniji. Na skupščini boste občine članice obravnavale pod drugim tudi predlog
novega statuta Skupnosti občin Slovenije, ki ga je Predsedstvo SOS že potrdilo na 20. Seji
Predsedstva. Vse župane občin članic Skupnosti občin Slovenije vabimo, da se vabilu na
skupščino odzovejo ter tako pripomorejo h konstruktivni debati pri obravnavi omenjenih
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tem in s tem uspešnejši izvedbi skupščine. Vabilo in prijavnica za župane in pooblaščence.

17.02. / ZAGOTAVLJANJE SOCIALNIH STORITEV, DOLGOTRAJNA
OSKRBA IN NEGA
Skupnost občin Slovenije in Skupnost socialnih zavodov Slovenije vas vabimo na posvet
Obremenitve lokalnih skupnosti brez zagotovljenih virov‐ZAGOTAVLJANJE SOCIALNIH
STORITEV, DOLGOTRAJNA OSKRBA IN NEGA. Posvet bo potekal v četrtek, 17. februarja
2011, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela (Dvorana Horus), Dunajska
154, Ljubljana. Vabilo na posvet. Teme bosta predstavila: predsednik upravnega odbora
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije g. Boris Koprivnikar in doc. dr. Aleksandar Kešeljević
z Ekonomske fakultete Ljubljana.
V predstavitvi bodo osvetliti predvsem naslednje teme: demografske, socialne in
zdravstvene spremembe; pokritost in stanje mreže domov za starejše ter financiranje
dejavnosti; možnosti alternativnih oblik storitev in njihova razvitost; ekonomski vidiki
dolgotrajne oskrbe ter analiza konkretnih učinkov različnih zakonskih predlogov na tem
področju; predstavitev sistemskih rešitev predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in negi;
analiza predloga Zakona o socialno varstveni dejavnosti; pogledi na možne poti razvoja
socialnega in zdravstvenega sistema v luči spremenjene demografske in ekonomske situacije.
Prijavnice so dosegljive na naslovu metka@skupnostobcin.si.

21.2. / SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR SOS
Seja Komisije za prostor SOS bo potekala v ponedeljek, 21. februarja 2011, s pričetkom ob
10.00 uri v prostorih MO Ptuj (sejna soba), Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

28.2. / VLOGA CIVILNE DRUŽBE ZA VEČJO PROMETNO VARNOST
Srečanje na tematiko vloge civilne družbe za večjo prometno varnost, ki ga organizira Javna
agencija Republike Slovenija za varnost prometa bo potekalo 28.2.2011 s pričetkom ob 11.00
uri v prostorih AVP, Trdinova 8, Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje). Pod točko razno se bo
obravnavalo tudi končne pripombe na osnutek Pravilnika o priznanjih, ki bo šel nato v
sprejem na sejo Sveta AVP.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.2. / UREJANJE PROSTORA NA OBČINSKI RAVNI
Uradni list organizira seminar o urejanju prostora na občinski ravni, ki bo potekal v dvorani
Uradnega lista na Dunajski cesta 167 (poslovna stavba Rotonda) v Ljubljani. Tam boste lahko
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izvedeli vse o občinskem prostorskem načrtovanju in prostorskih ukrepih ‐ praktični nasveti

in primeri, predpisi, zgodovinski pregled. Prostor se načrtuje s prostorskimi akti, ki so
splošni pravni akti, s katerimi država in občine določajo izhodišča in cilje prostorskega
razvoja, usmeritve v zvezi s posegi v prostor, rabo prostora ter pogoje za umeščanje posegov
v prostor. Prostorski akti so tudi vsebinska podlaga za upravno odločanje o posegih v
prostor, zato je od njihove vsebine med drugim tudi odvisno, ali bo gradnja na določenem
območju dovoljena (in če bo dovoljena, za kakšen namen) ali prepovedana. Več na spletni
strani tukaj, prijavnice pa so dostopne na tem mestu.

22.2. / MEDNARODNI SIMPOZIJ IZ KMETIJSKE TEHNIKE
V soorganizaciji Kmetijskega inštituta Slovenije in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske
vede Maribor, bo potekal 39. mednarodni simpozij kmetijske tehnike, ki bo v Opatiji med 22.
In 24. februarjem 2011.

NOVICE DRUGIH
NOV JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO STANOVANJ V NAJEM
Stanovanjski sklad RS je na svoji spletni strani objavil nov Javni razpis za oddajo tržnih
stanovanj v najem. Sklad ima na voljo še nekaj dokončanih in takoj vseljivih tržnih stanovanj
v Mariboru, Račah, na Jesenicah, v Pivki in Vipavi, za katera vam ponuja možnost ugodnega
najema prek javnega razpisa s sklenitvijo najemne pogodbe za določen čas.
Seznam stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti za razpisane lokacije je javno objavljen in
dostopen na spletni strani www.stanovanjskisklad‐rs.si oz. www.ssrs.si pod rubriko
stanovanja/tržna stanovanja. Tisti, ki jih najem zanima, si lahko celotno razpisno
dokumentacijo v času uradnih ur ogledajo tudi na sedežu Sklada v Ljubljani na Poljanski
cesti 31. Seznam prostih stanovanj se sproti ažurira, javni razpis je odprt do oddaje vseh
stanovanj. Prav tako Stanovanjski sklad Republike Slovenije objavlja, da je Javni razpis za
sofinanciranje projektov izgradnje energetsko varčnih večstanovanjskih stavb in energetske
prenove večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 31/2009, objavljen dne 20.4.2009) na
podlagi sklepa Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, z dne
22.12.2010, od dne objave obvestila v Uradnem listu RS, št. 3/11 (objavljen 14.1.2011), zaprt.

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

NAČRTA 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, Lihtenštejn. Projektno
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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
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.
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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.
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
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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.

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
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posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

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

•

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

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

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

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

PROGRAM KULTURA 2007‐2013
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.
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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 (marec 2011)

-

Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007‐2013 (maj 2011)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
DIGITALNA AGENDA
Ob 11. februarju, dnevu enotne evropske številke za klic v sili, Evropska komisija poziva
države članice, naj povečajo svoja prizadevanja za seznanjanje državljanov o številki 112,
prek katere je mogoče v vseh članicah EU poklicati intervencijske službe. Objavljena
raziskava, ki je bila opravljena po vsej EU, kaže, da okoli tri četrtine državljanov EU še vedno
ne poznajo številke 112, čeprav so države članice v skladu s telekomunikacijskimi predpisi
EU dolžne seznaniti svoje državljane o tej življenjsko pomembni številki. Za večjo zaščito
svojih državljank in državljanov morajo države članice po novih telekomunikacijskih
predpisih EU obenem izboljšati točnost in zanesljivost podatkov o lokaciji klicatelja. Slednjo
obvezo morajo do 25. maja letos uvesti v svoje nacionalno pravo (glej MEMO/09/568). (Vir:
obvestila za javnost EU, JV)

SREDSTVA EU ZA FINANCIRANJE RAZISKAV IN INOVACIJ
Evropska komisija je začela posvetovanja o večjih izboljšavah glede financiranja raziskav in
inovacij, da bi poenostavila sodelovanje, povečala znanstvene in gospodarske učinke ter
izboljšala stroškovno učinkovitost. Predlagan „skupni strateški okvir“ določen v zeleni
knjigi, bo zajemal trenutni okvirni program za raziskave (7OP), okvirni program za
konkurenčnost in inovativnost (PKI) ter Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). To
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bo ustvarilo povezan niz instrumentov za celotno „verigo inovacij“ od osnovnih raziskav do
dajanja inovativnih proizvodov in storitev na trg, vključno z netehnološkimi inovacijami, na
primer načrtovanjem in trženjem. Zelena knjiga Komisije zagotavlja tudi osnovo za
daljnosežno poenostavitev postopkov in pravil. Cilj sprememb je čim bolj povečati prispevek
sredstev EU za raziskave in inovacije v Unijo inovacij in strategijo Evropa 2020.
Zainteresirane strani morajo odgovoriti do 20. Maja 2011. Povezave: Posvetovanja o zeleni
knjigi ,Spletna stran Unije inovacij. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)

PROIZVAJALCI IZDELALI ENOTNI POLNILNIK ZA MOBILNE
TELEFONE
Ali vas je že kdaj jezilo, da si od svojega prijatelja ali sodelavca niste mogli sposoditi
polnilnika za mobilni telefon, ker ni bil združljiv z vašim telefonom? Temu so šteti dnevi.
Komisija se že več let zavzema za preprosto zamisel o enotnem polnilniku, ki bi bil združljiv
z mobilnimi telefoni vseh znamk. Sodelovanje med 14 družbami in Evropsko komisijo je
prineslo rešitev: http://onechargerforall.eu/sl/. Novi tehnični standardi za podatkovno
podprte mobilne telefone so bili objavljeni 29. decembra 2010, v teh dnevih

pa je

podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani prejel primerek združljivega enotnega
polnilnika iz rok Bridget Cosgrave, generalne direktorice DIGITALEUROPE, največjega
združenja evropske industrije digitalne tehnologije. Več o tem:En polnilnik za vse . (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)

KOMISIJA BO OKREPILA PRIZADEVANJA ZA ZAŠČITO OTROK NA
SPLETU
Ob dnevu varnejšega interneta 2011 je Evropska komisija napovedala okrepitev pogovorov z
industrijo IKT in organizacijami za otroke. Cilj je spodbuditi oblikovanje varnejših
proizvodov, ki bi pripomogli k večji varnosti otrok na spletu. Komisija bo v kratkem tudi
revidirala priporočilo iz leta 2006 o mladoletnikih in kako jih zaščititi v avdiovizualnih in
spletnih medijih in sporočilo iz leta 2008 o varstvu mladoletnikov pred škodljivimi
vsebinami videoiger. Do spleta dostopajo vedno mlajši otroci, in sicer ne le preko
računalnikov, temveč tudi preko igralnih konzol in mobilnih telefonov. V Evropi ima več kot
82 % 15–16 in 26 % 9–10 let starih otrok profil socialnega mreženja. Dan varnejšega interneta
danes s sloganom „Internet je več kot igra, je tvoje življenje!“ obeležujejo v več kot 65
državah sveta. Prireditev ima podporo programa EU Varnejši internet, ki staršem in
njihovim otrokom pomaga varno uporabljati splet. Varnost otrok na spletu je pomemben del
digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). (Vir: Obvestila
za javnost EU, JV)
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NA NOVIH AVTOMOBILIH OBVEZNI V DNEVNI ŽAROMETI
Vsa osebna in mala dostavna vozila bodo morala od prve polovice februarja imeti vgrajene
dnevne žaromete. Za tovorna vozila in avtobuse bodo obvezni 18 mesecev pozneje, od
avgusta 2012. Dnevni žarometi so posebni žarometi, ki se samodejno prižgejo ob zagonu
motorja. Z uporabo teh žarometov naj bi se povečala varnost na cesti, ker so motorna vozila
tako veliko vidnejša za druge udeležence v prometu. V primerjavi z že obstoječimi
zasenčenimi žarometi porabijo tudi manj energije. V državah, kjer so dnevni žarometi že
obvezni, jih štejejo za pozitivni razvoj v varnosti v prometu. Nedavna raziskava o dnevnih
žarometih je pokazala, da udeleženci v prometu, vključno s pešci, kolesarji in motoristi,
hitreje zagledajo in razločneje vidijo vozila z dnevnimi žarometi kot vozila z zasenčenimi
žarometi. Na vseh vozilih z dnevnimi žarometi se te samodejno prižgejo ob zagonu motorja.
Ko se znoči, mora voznik ročno preklopiti na standardne žaromete. V tem primeru se dnevni
žarometi samodejno izklopijo. Z okoljskega vidika so dnevni žarometi učinkovita rešitev za
izboljšanje vidnosti vozil. Ker so oblikovani za rabo podnevi, so veliko bolj učinkoviti in
uporabni kot obstoječi žarometi. Poraba energije znaša približno 25–30 % porabe
standardnega žarometa. Če se na dnevnih žarometi uporabi dioda LED, se poraba energije
zmanjša za dodatnih 10 %. (Vir: Obvestilo za javnost EU, JV)
ZASEDANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA V STRASBOURGU
Na zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo potekalo v času od 14. do 17. februarja v
Strasbourgu, bodo poslanci in poslanke določili več pravic avtobusnim potnikom v EU, na
razdalji večji od 250km. Tako bodo potniki dobili enake pravice, kot jih imajo potniki
potniških letal in potniki z ladijskim prevozom. Avtobusni prevozniki bodo tako morali
nuditi po vsej Evropi nuditi enako osnovne informacije in pomoč ter izplačati odškodnini v
primeru odpovedi potovanj. Poslanci bodo prav tako obravnavali vzdržne pokojninske
sisteme. Večina evropskih držav izvaja pokojninske reforme, ki so odziv na staranje
prebivalstva ter gospodarsko recesijo. Resolucija, o kateri bodo evropski poslanci glasovali v
torek, med drugim poudarja, da je treba v Evropi ohraniti trdne, dolgoročno ustrezne,
vzdržne in varne pokojninske sisteme.
Veliko časa pa bo namenjenega napredku Hrvaške, ki bi že v prvi polovici leta 2011, če bodo
oblasti v Zagrebu izvedle ustrezne reforme, izpolnila pogajanja za članstvo v EU. Predlog
resolucije, ki bo dan na glasovanje v sredo, poudarja tudi okrepitev boja proti korupciji in
prestrukturiranje ladjedelnic. Več o plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta si lahko
preberete tukaj. (vir EP,MM)
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