MISEL TEDNA
Kar imenujemo ʺsrečaʺ, so skladnost in vedrina, zavedanje cilja, pozitivna usmeritev,
prepričanje in odločnost duha, skratka, duševni mir.
Thomas Mann
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NOVIČKE SOS
NOVOSTI V ZVEZI Z ZAKONOM O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJEM
KORUPCIJE
V skladu z dogovorom na Skupščini SOS, ki je potekala 16.02.2011, z ministrico za javno
upravo Irmo Pavlinič Krebs in predstavniki Komisije za preprečevanje Korupcije, Liljano
Selinšek, je bil danes sklican sestanek na sedežu Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi
z nujnimi spremembami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Na Sestanek je
Skupnost občin Slovenije povabila tudi ZOS in ZMOS, prisotna pa je bila tudi višja
sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, Štefka Korade Purg, ministrica za javno upravo
in predstavnici Komisije za preprečevanje Korupcije.
Prisotne predstavnice državne ravni so uvodoma predstavile spremembe zakona, ki so ga v
državnozborsko proceduro dobili poslanci in poslanke Državnega zbora ter povedale, da
sami s predlaganimi rešitvami soglašajo, vendar za 35. Člen dotičnega zakona predlagajo
novo rešitev. Predsednik SOS, Franc Kangler je prisotnim predstavil številne probleme s
katerimi se zaradi omenjenega zakona soočajo županje in župani, podžupanje in podžupani
ter svetniki in svetnice v mestnih svetih, ki lahko v primeru nespremembe veljavnega zakona
povzroči očitno blokado delovanja lokalnih skupnosti. Po dolgi razpravi, ki se je osredotočila
na 27. in 35. člen dotičnega zakona, je bilo mogoče ugotoviti, da predlagane spremembe
rešujejo težave svetnic in svetnikov, v primerih kadar so ti predsedniki društev ali v njih
delujejo, so kmetje ali njihovi ožji družinski člani prejemniki štipendije, nagrade ob rojstvu
otrok, ne prinašajo pa sprememb za županje in župane. Glede na to, da je na 27. člen, ki
zaobjema položaj županj in županov vloženih kar nekaj ustavnih presoj, so prisotni skupaj
ugotovili, da bi bilo smiselno počakati na odločitev ustavnega sodišča in šele nato sprejemati
novo umeščanje županj in županov v Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.
Kot smo že omenili ministrstvo predlaga novo dikcijo zakona kot sledi: »Prepoved
poslovanja v obsegu, ki izhaja iz 1. in 2. odstavka tega člena (veljavna dikcija), ne velja za
postopke oz. druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v 1. odstavku tega člena, pod
pogojem, da so dosledno spoštovane določbe tega ali drugega zakona o nasprotovanju
interesov in o dolžnostih izogibanja temu nasprotju oz. pod pogojem, da se funkcionar
dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Če katerikoli
posameznik v tem primeru krši določbe o izogibanju nasprotju interesov oz. o dolžni
izločitvi, nastopijo posledice kot v prepovedi poslovanja.« Predlaga se tudi nov četrti
odstavek, ki se glasi: » Prepoved poslovanja iz 1. odstavka in pravilo iz prejšnjega odstavka
veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti) , ki imajo lastno pravno
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subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se lahko posel
sklene le z njegovim soglasjem.«
Skupnost občin, katero so predstavljali Franc Kangler, Leo Kremžar in Jasmina Vidmar, je
takšno dikcijo podprla, občine članice pa prosimo, da nam v primeru, če se jim predlagana
dikcija ne zdi ustrezna, to čim prej sporočite na naslov info@skupnostobcin.si. (jv)

SESTANEK DELOVNE SKUPINE OBČINSKIH INŠPEKTORJEV
Na sestanku Delovne skupine občinskih inšpektorjev so prisotni člani obravnavali Osnutku
uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih ter o
Osnutku uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Prisotni
člani so razpravljali predvsem o neurejenih pristojnosti med državnimi in občinskimi
inšpekcijami. Pri tem so opozorili, da je MOP sprejel več kot 100 uredb, ki se nanašajo na
Zakon o varstvu okolja. Članice in člani komisije so bili enotni, da bi občinski inšpektorji
morali biti pristojni za komunalne odpadke, medtem ko bi državna inšpekcija nadzirala vse
ostale odpadke. Pri tem je ključno, da so tako ene kot druge inšpekcije učinkovite, kar pa žal
velikokrat ni tako. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH
Obveščamo vas, da je vladna služba za podnebne spremembe pripravila Predlog Zakona o
podnebnih spremembah. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne predloge, pripombe in
stališča posredujete na sasa@skupnostobcin.si do konca aprila 2011.

UREDBA O NADOMESTILU PLAČE IN POVRAČILIH STROŠKOV MED
OPRAVLJANJEM NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Na spletni strani vlade je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in
pomoči, ki jo nadete na tej povezavi.

PREDLOG TURISTIČNE POLITIKE ZA LETO 2011 Z USMERITVAMI ZA
LETO 2012
Obveščamo vas, da je v vladni proceduri Predlog turistične politike za leto 2011 z
usmeritvami za leto 2012. V kolikor imate še kakšne predloge, pripombe in stališča, nam jih
posredujte na sasa@skupnostobcin.si.
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PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH
STORITEV
V vednost vam posredujemo informacijo, da je v vladni proceduri Predlog uredbe o določitvi
najvišjih cen komunalnih storitev, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj.
Predlog nove Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev je vsebinsko podoben
trenutno veljavni Uredbi o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, predlagamo pa
dopolnitev, da se v primeru povišanja višine stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno
pravico ali vodnih povračil, cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja lahko poviša, in sicer za največ višino povišanja stroškov okoljskih dajatev,
plačila za vodno pravico ali vodnih povračil. Ministrstvo za gospodarstvo bo sestopilo z
ukrepa določitve cen takoj, ko bo Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
JAVNIH ZBIRANJIH
V vladni proceduri je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih
zbiranjih ‐ prva obravnava. Besedilo predloga je dostopno tukaj. Prosimo, da nam morebitne
predloge, pripombe in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O KONCESIJAH NA
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Na spletni strani MDDSZ je objavljen predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva. Vljudno prosimo, da nam morebitne pripombe,
predloge in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 28.2.2011.

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.

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.
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ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MESTIH IN NAZIV OV
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.

POJASNILA MINISTRSTEV
DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z ZAKONOM O INTERVENTNIH
UKREPIH
S strani MJU smo prejeli dodatna pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih, ki jih
najdete tukaj.

SVETOVANJE SOS
OMEJITVE PO ZINTK GLEDE DRUŠTEV
Za društva omejitve po določbah prvega in drugega odstavka 35. člena ZIntPK veljajo v
primerih, ko je funkcionar naročnika, ki posluje po predpisih o javnem naročanju ali
družinski član tega funkcionarja oseba, ki je neposredno odgovorna za vodenje poslov,
zastopanje ali zakonito poslovanje društva. Predsednik društva je torej zastopnik društva,
zato omejitve poslovanja veljajo, kot jih določa zakon. Društvo v navedenem primeru ne
more kandidirati za sredstva iz proračuna občine. Izjema velja zgolj v primeru, če je
funkcionar ali njegov družinski član zgolj član društva ali član organa društva, ki ni
neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu. Prav tako
velja izjema v okviru društev pri pridobivanju sredstev tudi, kadar je financiranje zakonsko
določena dolžnost naročnika, ki sicer posluje po predpisih o javnem naročanju.

O DOPUSTIH
Občina članica se je na SOS obrnila z naslednjim vprašanjem ali zaposlena, ki je bila v letu
2010 celo leto na bolniškem in kasneje na porodniškem dopustu in se vrne na delo februarja
2011, ima pravico do celotnega dopusta za lansko leto (ki ga mora koristiti do 30.6.2011),
čeprav ni bila na delu niti 1 dan v letu 2010.
V kolikor posebni zakon ne ureja določenih vprašanj v zvezi z dopustom, se uporabljajo
določila ZDR. Ta v drugem in tretjem odstavku 163. člena določa, da je delodajalec dolžan
delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je
dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega
dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Delavec ima pravico
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izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti
zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do
30. junija naslednjega koledarskega leta, če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil
odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev. Če je delavka odsotna zaradi bolniške ali
porodniške vse leto, ji dva tedna letnega dopusta zapadeta, preostanek pa se prenese v
naslednje leto. Preostanek je potrebno izrabiti do 30. junija v naslednjem letu.
Nadalje smo prejeli vprašanje ali ima delavec pravico do 1 dneva dopusta do otrokovega 15.
leta starosti (po ZDR) ali do 10. leta, kot je to navedeno v Zakonu o delavcih v državnih
organih.
Glede otrok se upošteva določba ZDDO. Enako navodilo je dalo MJU v dopisu številka 100‐
689/2010‐1, v katerem je navedena tudi sodna praksa. Stališče, da je področje na primer
dopustov za zaposlene v državni upravi v celoti urejeno s posebnim zakonom (to je ZDDO)
je v pravnomočni sodbi Pdp 766/2005‐2 z dne 6. 7. 2006 zavzelo tudi Višje delovno in
socialno sodišče: ʺPritožbeno sodišče se ne strinja s stališčem sodišča prve stopnje glede
vpliva Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS št. 42/2002) na odmero dopusta
delavcem v državnih organih. Sodišče prve stopnje namreč najprej ugotovi, da za odmero
letnega dopusta veljajo določbe ZDDO, nato pa zaključi, da je treba upoštevati tudi 159. člen
ZDR, kljub določbi 2. člena ZDR. Tak zaključek je nerazumljiv, saj je uporaba ZDR po 2.
členu izključena v primeru, ko je posamezno področje drugače urejeno z drugim zakonom.
Tožena stranka je sporno odločbo o odmeri letnega dopusta izdala v letu 2004, torej v času,
ko je že veljal Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS št. 56/2002). Ta v 1. točki 1. odstavka
203. člena določa, da prenehajo veljati določbe II. poglavja ZDDO, razen od 34. do 42. člena ‐
to pa je ravno v delu, ki se nanaša na odmero letnega dopusta. V času sporne odmere je torej
na podlagi ZJU področje odmere dopustov za delavce v državnih organih urejal ZDDO, zato
ni bilo nobene potrebe za uporabo ZDR. Popolnoma jasno namreč 2. člen ZDR določa, da
njegove določbe urejajo tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih,
lokalnih skupnostih in zavodih, drugih organizacijah ter pri zasebnikih, ki opravljajo javno
službo, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. Navedeno pomeni, da se pri odmeri
dopustov delavcem v državnih organih ne uporabljajo določbe ZDR, saj je to področje v
celoti urejeno z ZDDO. Na tem področju ni bilo nobene zakonske praznine, ki bi jo bilo
potrebno zapolnjevati z razlago zakonodaje in smiselno uporabo ZDR, kot je to storilo
sodišče prve stopnje, ko je določbo 38. člena ZDDO razlagalo skozi uporabo 159. člena ZDR.
Tožena stranka je tudi sama pri odmeri dopusta očitno uporabila ʺkombinacijoʺ ZDD in
ZDR, saj je tožnici po kriteriju otrok do 15 let starosti priznala dva dneva (kot to določa 3.
odstavek 159. člena ZDR), kar je napačno. Ta napaka pa tožnici ni bila v škodo (kvečjemu v
korist, saj ZDDO priznava pravico do dodatnega dopusta za otroke do 10 let starosti),
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končno število pripadajočih dni letnega dopusta pa je odmerjeno po določbah ZDDO.ʺ

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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 KO MISIJ
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.

2.3. / STRATEGIJA RA ZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE
Seja na temo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS bo potekal 2. marca v Državnem
zboru RS. Seje se bo udeležila predstavnica SOS.

2.3. / DS ZA EVALVACIJO UČINKOV E NOTNIH ZIMSKIH POČITNIC
3. sestanek članov delovne skupine za evalvacijo učinkov enotnih zimskih počitnic bo
potekal v sredo, 2. 3. 2011 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, Direktorata
za vrtce in osnovno šolstvo, Masarykova 16, Ljubljana. Sestanka se bosta udeležila
predstavnika Skupnosti občin Slovenije.

2.3. / SESTANEK O NACIONALN EM PROGRAMU VARNOSTI V
CESTNEM PROMETU
3. sestanek za pripravo novega Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu bo
potekal 2. marca v prostorih Javne agencije RS za varnost prometa.

3 .3. / URBANA PRENOVA PO NOVEM
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Delavnica z naslovom »Urbana prenova po novem« bo potekala v četrtek, dne 03.03.2011, s
pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Ministrstva za okolje in prostor (sejna soba v podhodu),
Dunajska 21, Ljubljana.
Namen delavnice je predstavitev obstoječih modelov urbane prenove v EU ter nato
predstavitev smernic po katerih naj bi predmetno problematiko v prihodnje urejali v
Sloveniji. Predvsem pa se pričakuje po koncu predavanja razprava z udeleženci iz lokalnega
okolja na podlagi katere bodo na MOP pripravili prve osnutke gradiv na predmetnem
področju. Zato ste na delavnico vabljeni predvsem tisti, ki se v občinah srečujete z
obravnavano problematiko in boste s svojimi predlogi in izkušnjami aktivno sodelovali v
razpravi, saj je tudi udeležba omejena na 35 udeležencev s strani občin. Vsebine, vabilo,
prijavnica.

4.3. / AKTUALNE NOVOSTI NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE
Vabimo vas na delovni posvet Skupnosti občin SLovenije z naslovom Aktualne novosti na
področju predšolske vzgoje, ki bo v petek, 4. Marca 2011 ob 10, 00 uri v prostorih Austria
Trend Hotela, Dunajska 154 v dvorani Horus. Vabilo in prijavnica. Program: Predstavitev
aktualnih zadev na področju predšolske vzgoje (Državna sekretarka, Alenka Kovšča, direktor
direktorata za vrtce in osnovne šole, Boris Černilec, Vida Starič Holobar, vodja sektorja za
vrtce); Predstavitev uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na področju
predšolske vzgoje (Predstavnica oz. predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve); Predstavitev revizije Računskega sodišča – Zagotavljanje dostopnosti predšolske
vzgoje (Predstavnika Računskega sodišča RS, Simona Bevk Skubic in Robert Godina).

4.3. / PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA KOLESARJE 2011
Sestanek v zvezi s pripravo akcijskega načrta za kolesarje 2011 bo potekal 4.3.2011 ob 12.30 v
prostorih AMZS, Dunajska 128, Ljubljana. Sestanka se bo udeležila predsednica delovne
skupine za izvajanje nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu.

8.3. / UPORABA VARNOSTNEGA PASU
2. sestanek za pripravo skupnega akcijskega načrta in ukrepov za preventivno akcijo o
uporabi varnostnega pasu bo potekal 8. marca v prostorih Javne agencije RS za varnost
prometa.
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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.
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/

15.3. / DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA
Vabimo vas na delovni posvet Skupnosti občin Slovenije z naslovom DELOVANJE
OBČINSKEGA SVETA, ki bo v torek, 15.3.2011 v Ljubljani, v Austria Trend Hotelu,
Dunajska 154, dvorana Kronos, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica.
Program delovnega posveta:
09.30‐10.00
10.00‐11.00

Registracija
Organi občine in njihovo sodelovanje (Organi občine in njihovo sodelovanje

Od 21. februar 2011 do 25 February 2011

9

TN št. 8

(pristojnosti in vloga župana, občinskega sveta in NO občine, občinska uprava)
11.00‐11.40

Organizacija dela občinskega sveta (načrt letnega programa, sklic seje, vabilo

in predlog dnevnega reda, priprava gradiva za 1. in 2. obravnavo)
11.40‐12.00
12.00‐12.45

Odmor
Vodenje seje občinskega sveta ali seje delovnega telesa (priprava poteka seje,

oblikovanje predlogov sklepov, razlaga poslovnika med sejo, razprava, glasovanje,
prekinitev in zaključek seje, zapisnik)
Predavala bosta: Neža Vodušek, sekretarka SVLR in Roman Lavtar, sekretar SVLR

18.3. / PRAVILA SESTAVE UPRAVNIH ODLOČB IN SKLEPOV KOT DEL
NJIHOVE FORMALNE ZAKONITOST
Skupnost občin Slovenije vas vabi, da se udeležite posveta Pravila sestave upravnih odločb
in sklepov kot del njihove formalne zakonitost‐Najpogostejše napake in nepravilnosti v
občinah, ki bo potekal v petek, 18.03.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Emona Efekta
d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana. Vabilo in prijavnica. Predavala bo Doc. dr. Polona Kovač,
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani.

25.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI
Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Občina Dobrepolje in Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko vas vljudno vabi na IV. posvet z naslovom
»DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI«, ki bo potekal v petek, 25.
marca 2011, s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Jakličevega doma na Vidmu. Vabilo. S
posvetom ponujamo občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim
priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu se nam bo
pridružila ministrica Duša Trobec Bučan in s pozdravnim nagovorom udeležencev tudi
otvorila posvet. Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki
občin in skupnih občinskih uprav. Vabimo vas, da se predavateljem in udeležencem
pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.

122. REDNA SEJA VLADE, 24.02.2011
SESTAVA DELGACIJ ZDRUŽENJ OBČIN V MEDNARODNIH
INSTITUCIJAH
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij
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reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih
mednarodnih organizacijah. Sklep opredeljuje sestavo in imenovanje članov delegacij
reprezentativnih združenj občin v Odboru regij Evropske unije in v Kongresu lokalnih in
regionalnih oblasti Sveta Evrope ter imenovanje članov delegacij v drugih mednarodnih
organizacijah, kadar gre za zastopanje občin Slovenije.
Delegacijo reprezentativnih združenj sestavljajo člani občinskih svetov, župani in podžupani,
ki morajo govoriti vsaj en uradni ali delovni jezik mednarodne organizacije. V delegaciji
mora biti zagotovljena zastopanost obeh spolov, tako da je od skupnega števila članov vsaj
tretjina članic, če je delegacija dvočlanska, pa polovica, zagotovljena mora biti zastopanost
političnih strank na občinski ravni, ustrezno število članov delegacije glede na velikost
združenj ter ustrezna zastopanost vseh območij države in tudi obeh združenj.
Člane delegacije predlagata reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije in
Združenje občin Slovenije), minister, pristojen za področje lokalne samouprave, pa predlaga
delegacije mednarodnim organizacijam v imenovanje za mandatno obdobje, ki ga določa
mednarodna organizacija. (Vir: Vlada RS)

SPREJET PREDLOG ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH
JAVNEGA NAROČANJA
Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja. S predlogom zakona je vsem gospodarskim subjektom, zainteresiranim za
dodelitev javnega naročila, pod enakimi pogoji zagotovljeno ustrezno pravno varstvo, ki
temelji predvsem na načelih zakonitosti, hitrosti, dostopnosti in učinkovitosti. S pravnim
varstvom se varujejo tako interesi ponudnika kot interesi naročnika, ki jih oba poskušata
uveljaviti v postopkih oddaje javnih naročil.
Evropski parlament in Svet sta 11. decembra 2007 sprejela Direktivo št. 2007/66/ES o
spremembi direktiv Sveta št. 89/665/EGS in št. 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti
revizijskih postopkov oddaje javnih naročil, ki jo morajo države članice prenesti v nacionalni
pravni red do 20. decembra 2009. Bistvene zahteve evropske zakonodaje se nanašajo na:
Ministrstvo za finance je pri pripravi nove zakonodaje sledilo določbam nove evropske
direktive in poskušalo spremeniti določila, ki so se od uveljavitve zadnje novele ZRPJN
pokazala kot nepotrebna ali neustrezna, ter upoštevati težnjo po racionalizaciji postopka
revizije javnega naročanja, istočasno pa ohraniti isti obseg pravnega varstva.
Novi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja se od veljavnega zakona s
tega področja loči predvsem zaradi določb, ki se nanašajo na postopkovne izboljšave, zlasti
tiste časovne narave, na uvajanje institutov, ki bodo omogočili še racionalnejše izvajanje
postopkov pravnega varstva, in na ukinjanje tistih institutov, ki so se v praksi pokazali kot
neučinkoviti in nepotrebni.(Vir: Vlada RS)
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CENE KOMUNALNIH STORITEV PONOVNO ZAMRZNJENE
Vlada RS je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o določitvi
najvišjih cen komunalnih storitev in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cene komunalnih storitev se od 15. 8. 2009 oblikujejo le v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09), (Pravilnik), ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.
Pred uveljavitvijo nove cene posamezne storitve mora podjetje na osnovi Pravilnika poleg
pridobitve soglasja pristojne lokalne skupnosti pridobiti tudi pozitivno strokovno mnenje
resornega ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov,
tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje
javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
S Pravilnikom je sicer vzpostavljena metodologija oblikovanja cen komunalnih storitev, ni pa
zagotovljen nadzor nad metodologijo oblikovanja cen komunalnih storitev, prav tako niso
določene sankcije v primeru kršitev.
Zaradi navedenega, gospodarskih razmer, postavljenih makroekonomskih ciljev, izredno
visokih povišanj cen komunalnih storitev v posameznih občinah in dejstva, da je veliko občin
cene komunalnih storitev dvignilo brez pridobljenega pozitivnega strokovnega mnenja, je
Vlada RS na redni seji dne 26. avgusta 2010 sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/10), (uredba). S sprejetjem uredbe so se cene
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določile kot najvišje. To
pomeni, da prodajna cena z davkom na dodano vrednost od 28. 8. 2010 ne sme biti višja od
tako določene cene na dan 27. 8. 2010. Veljavnost uredbe se izteče 28. februarja 2011. (Vir:
Vlada RS)

NADOMESTILA PLAČE OB REŠEVANJU
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in
pomoči, s katero se ureja uveljavitev spremenjenih pravic delodajalcev do povračila plače,
izgubljenega dohodka in boleznine za zaposlene pripadnike Civilne zaščite oziroma
prostovoljne reševalce med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki je začel veljati 18. 12. 2010, je v 4. členu razširil pravico do povračila plače v
primeru odsotnosti pripadnika Civilne zaščite oziroma državljana zaradi opravljanja nalog
zaščite, reševanja in pomoči. Obenem je uveljavil pravico, da lahko delodajalci v teh primerih
poleg povračila stroškov zahtevajo tudi povračilo izpada dohodka v višini 20 odstotkov
nadomestila plače. Z zakonsko novelo je prav tako uveljavljena pravica delodajalcev, da
zahtevajo povračilo plače zaposlenemu, ki se je poškodoval ali zbolel med opravljanjem
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nalog v Civilni zaščiti oziroma v drugih operativnih sestavah, v skladu s predpisi o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Stroški povračila plače bremenijo tistega, ki je
pripadnika oziroma državljana vpoklical k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(Vir: Vlada RS)

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
3.3. / DELOVANJE OBČINSKEGA 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.

17.3. / LIFE+ INFORMATIVNI DOGODEK 2011
Evropska komisija bo v februarju 2011 objavila peti javni razpis v okviru Programa LIFE+, v
okviru katerega bo na voljo 265,36 milijona EUR za sofinanciranje projektov v sklopu treh
prioritet: narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje ter okoljsko
informiranje in komuniciranje. Evropska komisija, v sodelovanju s STELLA Consulting in
MWH, zato organizira Informativni dogodek o Programu LIFE+ v Sloveniji. Namen
Informativnega dogodka je obvestiti potencialne prijavitelje, ki se bodo prijavili na poziv
2011, o Programu LIFE+, pomagati potencialnim prijaviteljem pri odločitvi za pripravo
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prijavnih vlog in izpostaviti nekatera ključna področja z namenom izognitve ponavljajočim
se težavam pri pripravi prijavnih vlog. Informativni dogodek se bo odvijal: 17. 03. 2011 v
Glazerjevi dvorani v Univerzitetni knjižnici Maribor v Mariboru. Vabilo.

25.3. / NARAVNE NESREČE V SLOVENIJI
V petek, 25. 3. 2011 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje URSZR na Igu, in v
soboto, 26. 3. 2011 na gradu Gewerkenegg v Idriji, bo potekal dogodek, posvečen 500.
obletnici Idrijskega potresa. Ob tej priložnosti bo Geografski inštitut Antona Melika ZRC
SAZU organiziral 2. trienalni simpozij ʹNaravne nesreče v Sloveniji 2011ʹ z naslovom
Neodgovorna odgovornost, razstavo ʹAnno Domini 1511ʹ in gasilsko reševalno vajo ʹPotres
Idrija 2011ʹ. Vabilo.

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.
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).
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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,
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
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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
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

Od 21. februar 2011 do 25 February 2011

16

TN št. 8

omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko‐razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt

gradnja,

upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije operacije
za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbena dela,
opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu,
ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih
komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni
nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema in material, ki so glede
na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
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politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure.
Več info TUKAJ.

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

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

•

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

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

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

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

PROGRAM KULTURA 2007‐2013
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Cilj

programa:

prispevati

k

spodbujanju

zavesti

o

evropskem

državljanstvu

s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z razvojem
sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se uveljavil
kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter bi
se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,

-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,

-

posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50‐60 % upravičenih
stroškov.

Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
TUKAJ.

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
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REKORDNA VIŠINA POSOJIL EIB ZA PODNEBNE UKREPE V LETU 2010
Evropska investicijska banka (EIB) je povečala financiranje projektov podnebnih ukrepov na
19 milijard EUR, kar pomeni celih 30 odstotkov njenih posojil v Evropski uniji (EU). Leta
2010 so vsa posojila EIB znašala 72 milijard EUR, od tega je bilo 63 milijard EUR odobrenih v
EU, 9 milijard pa zunaj EU za okrog 460 velikih projektov. Banka svojo dejavnost prilagaja
gospodarskemu okolju in se s posojili tako postopno vrača na predkrizno raven. Prispevek
EIB k oživitvi evropskega gospodarstva ostaja izredno pomemben: banka je v zadnjih treh
letih v okviru podpornega svežnja zagotovila dodatnih 61 milijard EUR, kar je celih 11
milijard EUR več od prvotno predvidenih. Glavni koristniki tega izjemnega prispevka so bila
majhna in srednja podjetja (MSP), ki še zlasti težko dostopajo do virov financiranja v
zaostrenih gospodarskih okoliščinah, ter manj razvite regije v Evropi. V tem triletnem
obdobju so posojila EIB dosegla okrog 160.000 MSP in v manj razvitih regijah v Evropi
podprla okrog 430 projektov.Pri podpori projektom podnebnih ukrepov se EIB še naprej
usmerja na energetiko (obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost) ter trajnostni prevoz.
Dolgoročno bo EIB pomagala pri izvajanju strategije Evropa 2020 ter doseganju ciljev, ki si
jih je EU zastavila na področju podnebnih ukrepov in zunanje politike. V letu 2010 je banka
ustvarila čisti dobiček v višini 2,1 milijarde EUR. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

EU FINANCIRA KLJUČNE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE PO E VROPI
Evropska komisija je razglasila projekte, ki so bili izbrani, da prejmejo skupaj 170 milijonov
EUR sredstev za vseevropsko prometno omrežje (TEN‐T) za izgradnjo in posodobitev
ključne prometne infrastrukture po vsej Evropski uniji. Nepovratna sredstva na podlagi
letnih in večletnih razpisov v okviru TEN‐T za leto 2010, ki so bili objavljeni 19. maja, bodo
državam članicam pomagala pri gradnji manjkajočih prometnih povezav, odpravljanju ozkih
grl ter izboljševanju varnosti in varstva v prometu, s posebnim usmerjanem v prizadevanja,
da promet postane bolj trajnosten, s spodbujanjem povezovanja med različnimi prometnimi
sredstvi, pospeševanjem in olajševanjem izvajanja projektov ter zagotavljanjem podpore
javno zasebnim partnerstvom. Cilj večletnega delovnega programa 2010 (skupna sredstva
znašajo 112,4 milijona EUR) je bil financirati glavne prednostne naloge mreže TEN‐T,
osredotočil pa se je na tri področja: pomorske avtoceste, rečne informacijske storitve (RIS),
sistemi za upravljanje zračnega prometa in funkcionalni bloki zračnega prostora
(ATM/FABs) – izbrani so bili štirje projekti, ki se bodo financirali v višini 20,5 milijona EUR
(ta sredstva so bila dodeljena 16. februarja na podlagi ločenega razpisa). Iz Slovenije bodo
podprti naslednji projekti: nadgradnja železniške proge Poljčane – Pragersko, projekt za
avtocesto Draženci – Gruškovje, in še nekaj drugih. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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SPLETNE JAVNE STORITVE
Kot navaja objavljeno 9. primerjalno poročilo o e‐upravi, bo odslej še več državljank in
državljanov EU imelo dostop do spletnih javnih storitev. Dostopnost spletnih javnih storitev
v EU se je v povprečju zvišala z 69 % leta 2009 na 82 % leta 2010. Večja dostopnost javnih
storitev na spletu pomeni tudi manj stroškov za javno upravo ter manj birokracije za podjetja
in prebivalstvo. V primerjalnem poročilu so predstavljene države članice EU, ki so bile
najbolj oziroma najmanj uspešne pri spletnem zagotavljanju dveh temeljnih javnih storitev,
in sicer iskanja zaposlitve ter ustanavljanja podjetij. Čeprav se javne uprave v Evropi
razvijajo v pravi smeri, je med posameznimi državami še vedno veliko neskladij. Tudi pri
uvajanju elektronskih javnih naročil je mogoče še marsikaj izboljšati. Cilj Evropske unije v
okviru digitalne agende za Evropo je, da bi do leta 2015 polovica državljanov oziroma štiri
petine podjetij uporabljale storitve e‐uprave (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).
Ugotovitve v poročilu obenem dajejo koristne povratne informacije o ciljih akcijskega načrta
za e‐upravo, ki ga je Komisija začela decembra 2010 z namenom izboljšati in razširiti storitve,
ki jih javne uprave držav članic ponujajo prek spleta (glej IP/10/1718 in MEMO/10/681). (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
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