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NOVIČKE SOS
REZULTATI VELESLALOMA SOS
Objavljamo rezultate 9. VELESLALOMA SOS, ki se je odvijal v petek, 11. februarja 2011 na
mariborskem Pohorju.
‐ POSAMEZNIKI, ‐ EKIPE, ‐ ŽUPANI
Vsem sodelujočim čestitamo in vas vabimo, da si ogledate
utrinke z dogodka v galeriji. V Skupnosti občin Slovenije se
želimo zahvaliti vsem, ki ste zbrali v tako velikem številu in pokazali koliko športnega duha
premore vaša občina. Zahvaliti pa bi se želeli tudi vsem pokroviteljem, saj so za dobro voljo
in udeležbo na dogodku v tako velikem številu zaslužni prav tisti, katerih nagrade so
udeleženke in udeležence razveselile. Še posebej se zahvaljujemo zlatim in bronastim
sponzorjem, ki so s finančnimi prispevki omogočili sodelovanje velikemu številu tekmovalk
in tekmovalcev. Tokrat se nas je pod Pohorjem zbralo več kot 200, če k tistim prijavljenim
prištejemo še vse, ki so prišli spodbujat svoje ekipe.

REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Skupnost občin Slovenije se je sestala 16.02.2011 v Ljubljani na redni letni skupščini, katere se
je udeležilo 111 predstavnikov občin. Zbrane so k aktualnim temam nagovorili ministrica za
javno upravo Irma Pavlinič Krebs, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo ter namestnica
predsednika protikorupcijske komisije, Liljana Selinšek.
Ministrica Pavlinič Krebsova je predstavila nov predlog Zakona o opravljanju dejavnosti
splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja. Njeno izjavo si lahko ogledate
tukaj. Minister za kmetijstvo je zbranim predstavil nove rešitve, ki jih prinašajo spremembe
Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se trenutno nahaja v državnozborski proceduri. Skupnost
občin Slovenije je v okviru predmetnega predloga zakona bila aktivna ves čas zakonodajnega
postopka, kljub kooperativnosti ministra in njegove ekipe, pa še zmeraj ostaja nekaj odprtih,
za občine perečih vprašanj. Ponovno smo predlagali, da je odškodnina zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča tudi prihodek lokalne skupnosti. Tudi občine izvajajo
kmetijsko zemljiško politiko, s tem, da pomagajo kmetijskim gospodarstvom odpravljati
zaraščanje kmetijskih zemljišč, usposabljajo kmetijska zemljišča za kmetijsko pridelavo,
urejajo poljske poti in podobno. V celotnem zakonu ni urejeno financiranje rednega
vzdrževanja poljskih poti, ki omogočajo dostop na kmetijska zemljišča in njihovo obdelavo. S
tem, ko bi občine pridobile določen del sredstev od odškodnin zaradi spremembe
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namembnosti kmetijskih zemljišč bi se zmanjšal obseg postopkov za dodelitev sredstev in
nepotrebno administriranje. Pripravljavca zakona smo že štirikrat opozorili, da bi bilo
potrebno v zakonu o kmetijskih zemljiščih rešiti vprašanje poljskih prometnic (poljskih poti),
ki zakonsko niso nikjer rešene. Poljske poti niso ceste, tako da ne sodijo v zakon o cestah, so
pa izredno pomembne za dostop na kmetijska zemljišča in omogočajo njihovo obdelavo.
Ministru je bilo predlagano, da se v zakonu o kmetijskih zemljišč vprašanje poljskih poti reši,
pri čemer bi lahko smiselno uporabili zakonodajo s področja gozdov.
Namestnica predsednika protikorupcijske komisije, Liljana Selinšek je spregovorila o
problematikah izvrševanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katerimi se je
komisija seznanila vse od njegove uveljavitve. Vsebina in izvajanje slednjega v praksi je
predvsem v preteklih mesecih povzročila nemalo težav, v lokalnih skupnostih predvsem v
okviru izvajanja določb zakona o omejitvah poslovanja in nezdružljivost funkcij. Trenutno
sta v zakonodajni proceduri dve spremembi zakona. En predlog sprememb je bil vložen na
podlagi pobude poslancev, drug predlog pa je pripravila Komisija za preprečevanje
korupcije. Razprava je bila prav pri tej točki intenzivna in burna, predstavniki občin pa so
ponovno predstavnikom komisije navedli neživljenjske primere iz prakse s katerimi se
srečujejo in jim otežujejo delo. Sekretarka Ministrstva za javno upravo Tina Tržan se je
razpravi pridružila ter povedala, da je interes ministrstva, da se na eni strani najdejo rešitve,
ki bodo življenjske, na drugi strani, pa ki bodo takšne, da bodo še zmeraj ščitile namen, ki ga
zakon ima. Na podlagi vsega že povedanega je moč zaključiti, da so tako komisija za
preprečevanje korupcije kot ministrstvo za javno upravo ter poslanke in poslanci že
ugotovili, da zakon predvsem v določbah o omejitvah poslovanja in nezdružljivosti funkcij
ni življenjski ter da je potrebno poiskati ustrezne rešitve. (jt,sp)

O POSLOVANJU NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
V torek, 15.2.2011 je v prostorih Mestne občine Murska Sobota potekal še drugi delovni
posvet glede poslovanja nadzornih odborov v občinah. Neža Vodušek in Roman Lavtar iz
SVLR ter Božidar Jager, preizkušeni državni notranji revizor so več kot uspešno opravili
svoje delo ter poskrbeli za zanimivo predavanje. Delovnega posveta se je v severno
vzhodnem delu Slovenije udeležilo več kot 70 predstavnikov občin, kar ocenjujemo za
izjemno dobro obiskanost. Prisotne je pozdravil in nagovoril tudi župan Mestne občine
Murska Sobota Anton Štihec ter uvodoma poudaril pomembnost delovanja nadzornih
odborov v občinah. Naloge in funkcije nadzornega odbora sta predstavila Neža Vodušek in
Roman Lavtar, izvajanje nadzora nad finančnim poslovanjem pa je predstavil Božidar Jager.
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in posredovanje znanja, vsem, ki ste se udeležili
delovnega posveta v Ljubljani in Murski Soboti pa želimo uspešno in produktivno delo v
mandatu. (jt)
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SOCIALNE STORITVE V BREME LOKALNIH SKUPNOSTI?
Okoli 70 predstavnikov lokalnih skupnosti, predstavnikov centrov za socialno delo in vodij
služb v občinah, odgovornih za družbene dejavnosti, so na četrtkovem posvetu, dne
17.2.2011 v Ljubljani razpravljali o tem, kdo bo plačal razliko za storitve v domovih za
ostarele, če tega ne bodo zmogli uporabniki in njihovi svojci. Kot so ugotavljali udeleženci
posveta, tega sta pripravili Skupnost občine Slovenije (SOS) in Skupnost socialnih zavodov
Slovenije, lokalne skupnosti namreč denarja, da bi plačevale razliko, nimajo, čeprav država s
svojim predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi in negi breme prenaša ravno nanje.
Aleksandar Kešeljević z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je pripravil spremljevalno
ekonomsko študijo alternativnemu predlogu zakona, je s svojimi izračuni na posvetu
pokazal, da bi vladni predlog zakona za uporabnike predstavljal dodatna doplačevanja in
višje obremenitve, ki jih upokojenci s povprečnimi pokojninami v prihodnje sami ne bodo
več mogli pokrivati. Boris Koprivnikar, predstavnik Skupnosti centrov za socialno delo je kot
nastopajoči na delovnem posvetu podal še predloga se država umakne iz financiranja
investicij v domovih, v zameno pa naj prispeva iz proračuna več za socialno oskrbo v
domovih.(jt)

CURS PREVZEMA NEDAVČNE IZTERJAVE
Carinska uprava Republike Slovenije bi naj od DURS‐a (Davčne uprave RS) prevzel izterjavo
nedavčnih obveznostih. Od DURS‐a naj bi le‐te prevzel s 1.7.2011, medtem ko bodo izterjave
potekale preko spleta s 1.1. 2012. CURS je predlagatelje izvršb povabil na sestanek, na
katerem je prisotnim predstavil aplikacijo, ki jo pripravljajo. Namen sestanka je bil pridobiti
povratne informacije predlagateljev, kakšne so njihove zahteve (predvsem zahteve njihovih
aplikacij oz. služb za informatiko). Na sestanku je bilo tako ugotovljeno, da bi morala
carinska uprava pripraviti aplikacijo, ki je čim bolj odprta, saj se bodo lahko le tako
predlagatelji izvršb najlažje prilagodili. Predstavniki Carinske uprave, so se zavezali,d a
bodo predloge in pripombe preučili in podali povratno informacijo o pripombah, ki so jih
upoštevale. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 2020
Na Ministrstvu za zdravje so včeraj, 16. 2. 2011, v javno razpravo poslali teze za nadgradnjo
zdravstvenega sistema do 2020. Vaše pripombe in predloge za izboljšave lahko posredujete
na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 14.03.2011.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI
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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.

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.

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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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. Obravnavali bomo
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, predloge za
spremembe Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uredbe o območju za določitev
strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in Uredbe o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena ter predloge
amandmajev k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ‐
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C), ki se nahaja v DZ proceduri.

23.2. / SKUPNI USKLAJEVALNI SESTANEK S KPK
V skladu s sklepom skupščine je sekretariat Skupnosti občin Slovenije z Ministrstvom za
javno upravo in Komisijo za preprečevanje korupcije, v zvezi s predvidenimi spremembami
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije dogovoril skupni usklajevalni sestanek.
Sestanek bo v sredo, 23.2.2011 s pričetkom ob 12.00 uri v prostorih Komisije za preprečevanje
korupcije (Dunajska cesta 56, Ljubljana‐sejna soba).

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.

1.3./ SKUPNA SEJA KOMISIJ
Vabimo vas na skupno sejo Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja, Komisije za
kulturo in Delovne skupine za vrtce, ki bo v torek, 1.3.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (Klub 15). Na dnevnem redu
je obravnava predloga Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju
negospodarskega sektorja.

10.3. / SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE V SARAJEVU ‐ NEXPO 2011
Vabimo vas, da se udeležite 1. Mednarodnega sejma lokalnih skupnosti NEXPO, ki bo v
Sarajevu 10. in 11. marca 2011. Z namenom povezovanja občin in regij Jugo‐Vzhodne
Evrope, mreža NALAS, članica katere je tudi Skupnost občin Slovenije, organizira NEXPO
2011, ki bo potekal v olimpijski dvorani Juan Antonio Samaranch v Sarajevu.
SOS bo najela avtobus, ki bo 9. marca zjutraj odpeljal iz Maribora, preko Ljubljane do
Sarajeva vse zainteresirane za udeležbo – brezplačno. Vrnitev z avtobusom bo v soboto, 12.
marca. V primeru preveč prijavljenih, kot je mest v avtobusu, bodo prednost imeli
predstavniki občin članic. Z izpolnjeno prijavnico nam prosimo sporočite, koliko oseb iz vaše
občine potrebuje prevoz z avtobusom SOS. Prijave udeležbe so obvezne. Prijavnico nam
lahko pošljete na e‐pošto metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na št. 02 234 15 03.
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Več informacij glede prenočišč in vsebin lahko dobite tukaj. SOS je v razstavnem prostoru
najela stojnico (36m2), na kateri se lahko občine članice brezplačno predstavijo:
‐ s pomočjo interaktivne informacijske table, ki jo bomo najeli za ta namen (potrebovali bomo
kratke opise občine oz. projektov v obliki besedila, slik, PPT, filmčkov,… v ANG jeziku) to
lahko pošljete po elektronski pošti, ali zapečete na CD oz. USB in nam pošljete po pošti na
spodnji naslov.) Vsebine potrebujemo, da bi jih še pravočasno izročili zunanjemu izvajalcu,
ki bo vse prejete vsebine uredil za predstavitev.
‐ z informativnimi brošurami in drugim promocijskim materialom, ki bo na voljo
zainteresiranim obiskovalcem.
‐ Lahko najamete svojo stojnico ali več stojnic preko portala http://www.nexpo.nalas.eu/
Sejma se lahko udeležite tudi brez predstavitve, saj ga je smiselno obiskati tudi zaradi
programa, ogleda drugih dobrih praks in mreženja. Program in ostale informacije o sejmu
NEXPO 2011 je dosegljivih na spletnem naslovu: http://www.nexpo.nalas.eu/

121. REDNA SEJA VLADE, 17.02.2011
SPREMEMBE ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
Vlada RS je sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju.
Z uveljavitvijo zadnjih sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju so bila z
namenom ureditve plačilne discipline pri javnih naročilih, ki se izvajajo s podizvajalci,
uvedena

obvezna

neposredna

plačila

podizvajalcem.

Novela

zakona

odpravlja

pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju teh določb. Zaradi obida določb Zakona o
javnem naročanju, s katerimi je zakonodajalec želel zmanjšati plačilo nedisciplino, se
spreminja definicija podizvajalca.
V praksi se je kot neustrezna izkazala tudi ureditev vpogleda neizbranih ponudnikov v
ponudbe konkurentov. Veljavna zakonodaja namreč ne določa roka, v katerem mora
naročnik neizbranemu ponudniku omogočiti vpogled v ponudbe drugih ponudnikov. Za
neizbranega ponudnika je primarni namen vpogleda v ponudbo drugega, zlasti izbranega,
ponudnika preveriti, ali njegova ponudba izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije in
obvestila o naročilu ter pridobiti relevantne informacije za učinkovito uveljavljenje pravnega
varstva. V kolikor se neizbranemu ponudniku vpogled v ponudbe ne omogoči pred iztekom
roka za uveljavljanje pravnega varstva ali se mu omogoči tik pred iztekom tega roka, je tudi
njegovo varstvo do neke mere onemogočeno, postopki pravnega varstva pa se zaradi
naknadnih vpogledov in dopolnitev zahtevkov za revizijo podaljšujejo.
Z namenom zagotovitve učinkovitega pravnega varstva se natančneje ureja vpogled
neizbranega ponudnika v ponudbe, predložene v postopku oddaje javnega naročila, in sicer
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tako, da se mu omogoči vpogled najmanj tri dni pred iztekom roka za uveljavljanje pravnega
varstva. (Vir: Vlada RS)

SPODBUJANJE SKL ADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA ‐
AMANDMAJI
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, amandmaja Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona za tretjo obravnavo in
uskladitveni amandma k predlogu navedenega zakona za tretjo obravnavo. Besedilo
predloga zakona vključuje sprejete amandmaje v drugi parlamentarni obravnavi,
amandmaja vlade pa se nanašata na 20. in 28. člen omenjenega zakona.
20. člen določa ustanoviteljstvo regionalnih razvojnih agencij, kjer vlada kot ustanoviteljice
predlaga samo občine. Država lahko v ustanoviteljstvo vstopi le v problemskih območjih z
visoko brezposelnostjo, če regionalna razvojna agencija izvaja posamezne ukrepe razvojne
podpore, in v Pomurski regiji, kjer se izvaja posebni razvojni zakon. Pri 28. členu, s katerim
so bile v drugem branju v državnem zboru v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
uvedene davčne olajšave, pa vlada z amandmajem predlaga prehodno ureditev do ureditve
tega vprašanja z davčno zakonodajo. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE ZAKONA O DDV
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano
vrednost. S predlogom Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano
vrednost se, zaradi

poslabšanja plačilne discipline v Sloveniji v času finančne in

gospodarske krize, uvaja ukrep, ki bi lahko z instrumentom ekonomske prisile vplival na
izboljšanje plačilne discipline med davčnimi zavezanci, ki so identificirani za namene DDV v
Sloveniji.
S predlogom Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost se,
zaradi poslabšanja plačilne discipline v Sloveniji v času finančne in gospodarske krize, uvaja
ukrep, ki bi lahko z instrumentom ekonomske prisile vplival na izboljšanje plačilne
discipline med davčnimi zavezanci, ki so identificirani za namene DDV v Sloveniji. Predlog
zakona določa način uveljavljanja odbitka DDV pri računih, ki jih davčni zavezanec,
identificiran za namene DDV, ne plača v roku, ki je določen s predlogom Zakona o
preprečevanju zamud pri plačilih.
Predlog zakona predvideva, da bo davčni zavezanec moral povečati svojo davčno obveznost
v višini prej uveljavljenega odbitka DDV, če računa ne plača v predpisanem roku, oziroma če
ne prijavi denarne obveznosti po neplačanem računu v sistem obveznega večstranskega
pobota, ki se vzpostavlja s predlogom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Ko pa bo
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račun plačal dobavitelju, bo lahko uveljavil odbitek DDV v davčnem obdobju, v katerem je
plačal račun (Vir: Vlada RS)

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
22.2. / MEDNARODNI SIMPOZIJ IZ KME TIJSKE 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.

3.3. / DELOVANJE OB ČINSKEGA SVETA
V organizaciji Uradnega lista RS bo potekal posvet Delovanje občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, v Dvorani Uradnega lista, Dunajska cesta 167 (poslovna stavba Rotonda),
Ljubljana, dne 3.3.2011. Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, ki s sprejemom
svojih aktov omogoča izvajanje pristojnosti, ki jih ima občina. Končni cilj vsakega občinskega
sveta mora biti sprejem zakonitih in kakovostno pripravljenih aktov. Da bi zagotovili
demokratičen postopek sprejemanja aktov, je treba poskrbeti, da se vsi postopki v občinskem
svetu spoštujejo in izvajajo. Organizacija dela in vodenje seje občinskega sveta in njegovih
delovnih teles sta po vsebini, času in pripravah zahtevno opravilo. Hkrati ta tematika zadeva
tako rekoč vse zaposlene na občini, prav tako pa tudi vse funkcionarje – župana, podžupana,
člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta, nadzorni odbor, druge organe,
druge vabljene na sejo. Več o tem lahko najdete tukaj, prijavnico pa s klikom tukaj.

10.3. / MLADI V PRESEČIŠČU SVETOVNIH SPREMEMB
6. mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2011: mladi v presečišču
svetovnih sprememb bo potekala v Mariboru med 10. in 12. marcem 2011. Častni pokrovitelj
konference je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije. Konferenca poteka v
sodelovanju s številnimi organizacijami in podporo Urada RS za mladino ter Urada Vlade RS
za Slovence po svetu in v zamejstvu. Odgovorila bo na mnoga aktualna vprašanja, saj bo na
njej sodelovalo več kot 90 avtorjev z več kot 80 prispevki iz 11‐tih držav sveta. Vabilo na
konferenco in prijavnica.

NOVICE DRUGIH
STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE
V društvu Ekologi brez meja vas letošnjo pomlad vabijo k novi vseslovenski akciji, »Star
papir za novo upanje«, v kateri bo lahko vsak prebivalec Slovenije dodal svoj list k boljšemu
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svetu.
Akcija »Star papir za novo upanje« bo potekala ves mesec april 2011 po vsej Sloveniji. Skupaj
s predelovalnim podjetjem Dinos k zbiranju papirja vabijo vse vrtce, osnovne in srednje šole,
pa tudi podjetja in javne organizacije, ki imajo namen pospraviti nakopičen star papir
oziroma čistiti svoje arhive. Na ta način boste pomagali pri zmanjševanju porabe vode,
energije, lesa in izpustov CO2 pri proizvodnji papirja, saj bo ves tako zbran papir prepeljan v
recikliranje. Poleg tega boste s tem dejanjem pomembno prispevali k uspehu dobrodelne
akcije. V primerjavi s preteklimi zbiralnimi akcijami bo to akcija na nacionalnem nivoju, njen
izkupiček pa bo v celoti namenjen v dobrodelne namene. Zbrana finančna sredstva bodo
namenili otrokom v Sloveniji in v Afriki. Slovenski otroci in mladostniki bodo v okviru
natečaja, ki bo potekal v okviru projekta Star papir za novo upanje, sami izbrali, komu v
Sloveniji naj se nameni polovica zbranih sredstev. Drugo polovico tako zbranih sredstev pa
bodo namenili za gradnjo izobraževalnega centra v državi Malavi v Afriki za otroke s
posebnimi potrebami. Za transparentnost finančnih transakcij bodo poskrbeli! Podjetje za
predelavo odpadkov Dinos bo v času zbiranja papirja za en dan omogočilo vsem
sodelujočim ustanovam možnost brezplačne dostave in najema zabojnika za star arhivski
papir. Zbirne točke zabojnikov bodo objavljene na zemljevidu na spletni strani društva, kjer
bo možno spremljati naraščanje količine zbranega papirja po Sloveniji. Za organizacijo
dostave zabojnika se obrnite na kontaktne osebe, katerih seznam najdete s klikom na tukaj.
Prijave na akcijo zbiranja starega papirja preko spletne prijavnice: tukaj. Vse podrobne
informacije in navodila najdete tukaj. Za dodatne informacije so vam na voljo na
elektronskem naslovu starpapir@ocistimo.si ali na telefonskih številkah 08 3878 856 ter 040
255 433. (Vir: Ekologi brez meja)

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
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.
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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
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,
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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.
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
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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.

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
JAVNO POSVETOVANJE EK O ELEKTRONSKIH PODPISIH
Da bi izboljšala nizko stopnjo zaupanja potrošnikov in podjetij v spletno poslovanje,
Evropska komisija sprašuje državljane in druge zainteresirane strani, kako lahko elektronski
podpisi in elektronska identifikacija (e‐ID) ter overjanje prispevajo k razvoju enotnega
evropskega digitalnega trga. Trenutno so težave pri overjanju identitete in podpisov ljudi
pomemben dejavnik, ki zavira razvoj spletnega gospodarstva EU. Elektronski podpisi in
elektronska identifikacija (e‐ID) ter overjanje so lahko pomembna orodja, ki uporabnikom in
ponudnikom storitev omogočajo, da se lahko zanesejo na varne, zaupanja vredne in za
uporabo enostavne spletne storitve, vendar morajo ta orodja, če želimo, da bi bila učinkovita,
delovati v vseh državah članicah. Rezultati tega posvetovanja se bodo upoštevali pri
spremembi obstoječe direktive o elektronskih podpisih, ki jo bo izvedla Komisija, ter pri
pripravi načrtovane pobude o vzajemnem priznavanju elektronske identifikacije in overjanja.
Spodbujanje elektronskega trgovanja in elektronskega poslovanja ter poenostavitev
administrativnih postopkov na spletu znotraj enotnega trga so pomembni vidiki Digitalne
agende za Evropo. Spletno posvetovanje bo trajalo do 15. Aprila 2011. (Vir: EK)

EU BO PREPOVEDALA ŠEST NEVA R NIH SNOV I
V naslednjih treh do petih letih bo prepovedanih šest snovi, ki vzbujajo veliko skrb, če
posameznim družbam ne bo odobrena njihova uporaba. Te snovi so rakotvorne, strupene za
razmnoževanje ali obstojne v okolju ter se kopičijo v živih organizmih. Upravljavci bodo
morali za prodajo ali uporabo teh snovi dokazati, da so sprejeli zahtevane varnostne ukrepe
za ustrezen nadzor tveganj ali da so koristi za gospodarstvo in družbo večje od tveganj.
Kadar so na voljo druge izvedljive snovi ali tehnike, bo treba predložiti tudi časovni načrt za
njihovo zamenjavo. Današnji sklep Komisije je posledica uspešne prve faze registracije in
prijave kemikalij. To je del uredbe REACH, ki je pobuda EU za varnejšo uporabo kemikalij.
Na seznam iz Priloge XIV je bilo najprej vključenih naslednjih šest snovi: mošusov ksilen,
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4,4ʹ‐diaminodifenilmetan (MDA), heksabromociklododekan (HBCDD), bis(2‐etileksil) ftalat
(DEHP), benzil butil ftalat (BBP) in dibutil ftalat (DBP). (Vir: EK)

KOMISIJA POZIVA K SPLOŠNO DOSTOPNI PREDŠOLSKI VZGOJI
V Evropi ima skoraj vsako osmo gospodinjstvo otroka, mlajšega od šest let. 19 milijonom teh
otrok – vsakemu petemu – preti revščina. Komisija danes prvič začenja akcijski načrt, s
katerim želi vsakemu otroku zagotoviti boljše življenje ter postaviti temelje za uspešno
vseživljenjsko učenje, vključevanje v družbo, osebni razvoj in zaposljivost v prihodnosti.
Predlogi Komisije, med katerimi je tudi poziv k splošnemu dostopu do kakovostne
predšolske vzgoje, bodo hkrati podprli dva krovna cilja strategije „Evropa 2020“, in sicer da
se delež osipnikov zniža pod 10 %, število ljudi, izpostavljenih tveganju revščine in socialne
izključenosti, pa zmanjša za vsaj 20 milijonov. Komisija v predlogih poziva k splošni
dostopnosti kakovostne predšolske vzgoje na podlagi stabilnega financiranja in dobrega
upravljanja, integriranemu pristopu k vzgoji in varstvu ob upoštevanju raznovrstnih potreb
vseh otrok, vzgojno‐varstvenim programom, primernim starosti otrok in s pravim
razmerjem med „trdimi“ in „mehkimi“ veščinami, večjemu pomenu profesionalizacije osebja
z zagotavljanjem ustrezne usposobljenosti, plač in delovnih pogojev in spremljanju napredka
s sistemi za zagotavljanje kakovosti. (Vir: EK)

ISKANJE PARTNERJEV V PROGRAMU DAVINCI
Ciperska občina išče partnerja v projektu DaVinci v sklopu katerega bi prišel praktikant v
slovensko občino, kjer bi se dodatno izpolnjeval in nabiral izkušnje. Izpolnjevati se želijo
predvsem na področju ravnanja s človeškimi viri, avtomatiziranimi procesi v pisarni ali na
področju managementa kakovosti. V sklopu projekta bi bili kriti stroški nastanitve in potni
stroški udeleženca iz Cipra. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektu lahko
dobite več informacij na naslovu miha.mohor@skupnostobcin.si.
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