ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo Občinam Hajdina, Laško, Šmartno ob Paki in Občini
Sevnica.

Sekretariat

SOS

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
07.11. PON Konstitutivna seja za mladinsko politiko SOS
08.11. TOR

Pojasnjevalni sestanek z MOP
1. Sestanek Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja

09.11. SRE

3. seja predsedstva SOS
Posvet Mladim prijazna občina

10.11. ČET

Nomotehnika-pravilno pisanje občinskih predpisov Vabilo, prijavnica

11.11. PET

Sestanek z Združenjem SAZAS
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NOVIČKE SOS
3D JAVNE RAZGRNITVE : GROSUPLJE IN KUNGOTA
Orodje 3d javne razgrnitve, ki je občinam na voljo za uporabo
brezplačno, omogoča, da se občankam in občanom prostorske
načrti ali druge projekti predstavijo in približajo v naprednejši,
preglednejši in bolj transparenti tri-dimenzionalni obliki.
Občanke in občani si s pomočjo 3d javnih razgrnitev lahko bolje
predstavljajo oz. vidijo bodoče rezultate gradbenih in drugih posegov v prostor, kar olajša
komunikacijo in daje temelje dobremu sodelovanju in sooblikovanju prostora, ki se nenehno
spreminja in razvija. Orodje sta zadnji uporabili občini Grosuplje in Kungota. Občina
Grosuplje je objavila javno razgrnitev dopolnjenega osnutka akta OPPN gospodarska cona
jug. Občina Kungota je na spletnem portalu 3d javne razgrnitve uspešno objavila veljavne
dokumente in situacije v 3d zemljevidu za: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovnoproizvodno cono Plintovec, Občinski lokacijski načrt za del ureditvenega naselja za Gradiško
III in Občinski podrobni načrt za izgradnjo stanovanjske cone v Gradiški.
Za več informacij v zvezi z uporabo orodja 3d javne razgrnitve se lahko obrnete na
Sekretariat SOS, kontaktna oseba je Saša Kek (02 234 15 00, sasa.kek@skupnostobcin.si)

ODPRTA KODA ALI MICROSOFT
SOS je občine obvestil o aktivnostih in najavi javnega naročila za licence Microsofta. Kmalu
smo prejeli vprašanje občin članic, kako je s projektom uvajanja odprtokodne programske
opreme na delovne postaje v javni upravi (krajše OK projekt), kamor sodi tudi lokalna
samouprava. Ker se ti dve zadevi izključujeta, smo za uradni odgovor o stanju projekta
zaprosili Ministrstvo za javno upravo, saj vlogo MJU razumemo kot nekoga, ki postavlja
usmeritve za informatiko tako v državni upravi kot tudi v lokalni samoupravi. Lokalne
skupnosti so sicer avtonomne pri odločitvah, kakšno programsko opremo bodo uporabljale,
vendar je iz vidika racionalizacije stroškov, še posebej v teh kriznih časih in iz vidika
zagotavljanja interoperabilnosti pomembno priporočilo s strani MJU, ali se priporočajo
licence Microsofta ali odprtokodna programska oprema. Po objavljeni študiji, ki so jo izvedli
na MJU, namreč nismo prejeli nikakršnih informacij več. Iz MJU smo prejeli odgovor, da se
OK projekt samo malo zamika, tudi ali predvsem zaradi rebalansa, sicer pa je še vedno v
načrtu, da se naredi študija in postavi pilotna postavitev na enem ali več organov, kjer bodo
v praksi analizirali uvajanje pisarniške zbirke na OK platformi. Seveda se hkrati zavedajo, da
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je Enterprise Agreement z MS kljub temu potreben, saj vsi organi ali vsi uporabniki zaradi
upravičenih razlogov ne bodo migrirali izključno na OK platformo, zato je ta sporazum
potreben predvsem zaradi njih. MJU je tudi povabil občine članice SOS, da izrazijo interes in
se pridružijo pilotni postavitvi oz. testiranju. Iz komisije SOS za e-poslovanje, ki so prvi
prejeli informacije, sta se povabilu že odzvali dve občini. Iz MJU so v odgovoru še zapisali,
da bo tudi na konferenci Informatika v javni upravi, ki bo 28. in 29. novembra 2011, več
priložnosti za podrobnejšo predstavitev projekta. Letos je končno dogovorjeno s SVLR, da je
sodelovanje na konferenci za predstavnike lokalne samouprave možno pod enakimi pogoji,
kot za predstavnike državne uprave. (SK)

JN ZA LICENCE MS – DODATNA POJASNILA
Skupnost občin Slovenije je poslala poizvedbo, ali lahko v javnem naročilu za licence
Microsofta, ki ga izvaja Agencija za javno naročanje, sodelujejo tudi druge pravne osebe, v
lasti občin, ustanovljene s strani občin, ali kako drugače povezane z občinami. Iz Ministrstva
za javno upravo smo prejeli informacije, da lahko v JN naročilu sodelujejo tudi krajevne
skupnosti, mestne četrti, javni zdravstveni domovi, verjetno tudi razvojne agencije, lokalne
turistične agencije. Za šole, vrtce, knjižnice, muzeje pa ne, saj so primernejše in cenejše
licence v okvirju Academic pogodbe. V kolikor občine prepoznate interes, lahko poziv k
sodelovanju in oddaji pooblastila posredujete pravnim osebam, ki so upravičene.
Na podlagi dodatno prejetih vprašanj s strani organov, glede možnosti pristopa po
pooblastilu k programu Microsoft Enterprise Agreement, so na MJU pripravili dodatno
pojasnilo k Prilogi 8 (Primerjava programskih paketov (MS EA in SELECT PLUS)) v tabeli
Primerjava Enterprise agreement in Select Plus programa, kjer je navedeno:
Pogoji/ugodnosti

Najmanjše skupno število namiznih računalnikov za podpis lastne

Enterprise

Select

Agreement

Plus

250+

1+

pogodbe

Sporočajo, da zapis velja za primer podpisa lastne pogodbe organa za Včlanitev Enterprise
(Enrolment), medtem ko za organe, ki imajo manjše število namiznih računalnikov (in ne
dosegajo števila licenc za namizne računalnike 250+) tovrstno pogodbo podpiše Ministrstvo
za javno upravo. To pomeni, da je nakup licenc po Enterprise Agreement mogoč za vse
organe, ki bodo kupili vsaj eno licenco za namizne računalnike (t.j. Win7 a li/in
programsko zbirko Office Professional Plus ali/in CAL), ob dejstvu, da morajo vključiti
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vse delovne postaje v organizaciji, in ne samo za tiste, ki dosegajo prag nakupa 250+ licenc
za namizne računalnike. V kolikor dokumentacije za "Oddaja javnega naročila za Nabavo in
vzdrževanje Microsoft programske opreme z oznako ODMIO-24/2011" niste prejeli vas
prosim, da nas o tem obvestite. Le to vam bomo hipno poslali. (SK)

UVELJAVLJANJE SOCIAL NIH TRANSFERJEV PO 1.1. 2012
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejeli
obvestilo, da so na svojih spletnih straneh objavili vzorec nove enotne vloge za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, in sicer je dostopna neposredno na tem naslovu.
Za zdaj je to vzorec vloge, saj jo bo založba še oblikovala za tisk, ampak vsebina se ne bo več
spreminjala. Uradna vloga, ki jo bo mogoče tudi natisniti, bo tako na spletni strani
ministrstva na voljo v začetku novembra, po 20. novembru pa jo bo mogoče tudi kupiti v
knjigarnah.
Ministrstvo je tudi sicer pričelo z intenzivnim obveščanjem o pravicah po novi zakonodaji.
Skupaj z Ministrstvom za javno upravo so pripravili publikacije, ki bodo na voljo v
novembru, na občine jih boste prejeli prek SOS, javnost bodo obveščali prek medijev in prek
spletnih strani. K širjenju informacij lahko prispevate tudi vi tako, da v vašem lokalnem
okolju - prek lokalnih medijev, občinskih glasil in seveda spletnih strani, širite ustrezne
informacije.
Ključne informacije, ki jih morajo državljani vedeti ob prehodu na nov sistem, podrobnejši
opis pravic in tudi druge pomembne informacije so sicer na voljo na spletni strani:
http://www.mddsz.gov.si/. (jv)

E-IZVRŠBE
SOS je vsem občinam ter komisijam SOS za e-poslovanje, občinskih inšpektorjev in občinsko
redarstvo, posredovala dopis Carinske uprave RS v zvezi s prenosom zadnjega sklopa izvršb
na Carinsko upravo Republike Slovenije in pričetka delovanja aplikacije eIzvršbe. Carinska
uprava RS je od Davčne uprave RS prevzela dva sklopa izvajanje izvršb za nedavčne terjatve:
Carinski urad Sežana od 31. 7. 2009 izterjuje denarne kazni in stroške postopka ter odvzem
premoženjske koristi po Zakonu o kazenskem postopku, sodne takse po Zakonu o sodnih
taksah ter denarne kazni po Zakonu o pravdnem postopku. Carinski urad Celje od 1. 1. 2010
izterjuje upravne takse in nedavčne terjate, ki se izterjujejo po Zakonu o splošnem upravnem
postopku ter stroškov postopka po Zakonu o brezplačni pravni pomoči. S 1. 1. 2012 bo CURS
pristojen še za izterjavo glob in stroškov postopka ter odvzema premoženjske koristi s
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plačilom denarnega zneska po Zakonu o prekrških. V skladu s 146. členom Zakona o
davčnem postopku v zvezi prehodnimi določbami ZDavP-2 bo vlaganje predlogov za
izvršbo obvezno v elektronski obliki od 1. 1. 2012 naprej in za te namene je CURS razvil
aplikacijo eIzvršbe. Elektronske predloge bo v aplikaciji možno vlagati najkasneje s 1. 1. 2012.
Za obveščanje predlagateljev so vzpostavili spletno stran, ki je dostopna na tem spletnem
naslovu.
Na spletni strani boste našli vse informacije za vzpostavitev pričetka vlaganja predlogov za
izvršbo v aplikaciji. Predlagatelji boste o vseh spremembah sprotno obveščeni na spletni
strani Carinske uprave RS, zato priporočajo, da spletno stran redno spremljate. Pred
pričetkom poslovanja v aplikaciji eIzvršbe je potrebno s CURS skleniti Dogovor o elektronski
izmenjavi podatkov v zadevah davčne izvršbe in Dogovor o uporabi informacijskega sistema
za elektronsko poslovanje Carinske uprave Republike Slovenije. Na podlagi sklenjenih
dogovorov bo predlagatelj pridobil geslo za dostop do aplikacije. Za vse kontakte v zvezi z
aplikacijo se poslužujte elektronskega naslova: izvrsbe.curs@gov.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK SKLEPA O DOL OČITVI CENE OSNOVE VODNIH POVRAČIL
ZA RABO VODE, NAPLAVIN IN VODNIH ZEMLJIŠ Č ZA LETO 2012
S strani MOP so nam sporočili, da je objavljen osnutek Sklepa o določitvi cene osnove vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012. Prosimo, da nam vaše
morebitne pripombe sporočite najkasneje do 09.11.2011, na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED HRUPOM
Tukaj lahko najdete predlog Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga povzroča
promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja
MOL za obdobje 2012-2017. Pripombe, stališča in predloge nam posredujte do 28.11.2011 na
sasa@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O DOL OČITVI MODELOV VREDNOTENJA
NEPREMIČNIN
V usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin.
Pripombe in stališča nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do
najkasneje petka, 4.11.2011. Besedilo predloga; priloga 2; priloga 3; priloga 4.
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OKOLJSKO POROČILO ZA OP RAVNANJ A S KOMUNALNIMI ODPADKI
S strani pristojnega ministrstva smo prejeli Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo
vplivov na okolje za Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja:
•Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Operativni program
ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
Programa na varovana območja
•Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja
•Obrazložitev
Pripombe, mnenja in predloge nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
do ponedeljka, 7.11.2011.

NAČRT IZVAJANJ A NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED
NARAVNIM I IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2011
V vladnem postopku je Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letu 2011.V kolikor imate k predlogu kake pripombe ali predloge, nam
jih čim prej posredujte na miha@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
07.11. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO
Konstitutivna seja komisije za mladinsko politiko pri SOS bo potekala 07.11.2011, od 10.00
ure dalje v prostorih Mladinskega hotela Velenje, Efenkova 61a, Velenje.

08.11. / POJASNJEVALNI SESTANEK Z MOP
Pojasnjevalni sestanek med SOS in Ministrstvom za okolje in prostor bo potekal 8.11.2011 ob
10.00. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS. O dogovorjenem na sestanku vas bomo
obvestili.

08.11. / PRVI SESTANEK KOMISIJE ZA PRAVNA IN ZAKONODAJNA
VPRAŠANJA
Prvi Sestanek komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri Skupnosti občin Slovenije bo
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potekal v četrtek, 20. oktobra 2011, ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg
1. Sestanek bo posvečen predvsem problematiki izvajanja oz. uporabe določil zakona o
informacijah javnega značaja ter pripravi nabora problemskih zadev občin z namenom
zmanjševanja obveznosti občin.

09.11. / 3. S EJA PREDSEDSTVA SOS
Tretja redna seja Predsedstva SOS bo potekala v sredo 09. novembra 2011, s pričetkom ob
10.00 uri, v prostorih Gradu Slovenska Bistrica, Grajska 11, 2310 Slovenska Bistrica.

09.11. / POSVET MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na posvet
Mladim prijazna občina, ki predstavlja glavno fazo posvetovanja o pripravljajočem se
certificiranju mladim prijaznih občin in priročnika o lokalnih mladinskih politikah.
Na posvet vabimo predstavnike vseh lokalnih skupnosti, ki se pri svojem delu dotikate
področja mladih. Posvet je namenjen tako političnim predstavnikom občin (županom,
podžupanom, občinskim oz. mestnim svetnikom) kot tudi občinskim upravnim delavcem, ki
del svojih obveznosti namenjate področju dela z mladimi. Na posvet posebej vabimo tudi
delovno skupino SOS za mladinsko politiko. Zaželena je udeležba po vsaj enega
predstavnika iz vsake občine. Vabilo
Posvet bo potekal v sredo, 9. novembra 2011, od 11. do 14. ure, v prostorih novega
mladinskega centra in hotela Ajdovščina (Mladinski center Hiša mladih, Cesta IV. prekomorske
61 A, Ajdovščina). Rok za prijavo udeležbe je 4.11.2011, kotizacije ni. Svojo udeležbo na
posvetu potrdite na tel. št. 040 475 677 (Rozana Mužica) ali na e-mail naslov
rozana.muzica@msa.si, najkasneje do petka, 4. 11. 2011.

10.11. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost občin Slovenije, predstavnike slovenskih občin vabi na delavnico
NOMOTEHNIKA - Pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter
njihovih sprememb in dopolnitev). Posvet bo v četrtek, 10.11.2011 v Ljubljani, v prostorih
Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, dvorana KRONOS. Ponovitev posvet bo v
Mariboru. Vabilo, prijavnica

11.11. / SESTANEK Z ZDRUŽENJE M SAZAS
V petek 11.11.2011 ob 13.30 bo na sedežu Združenja SAZAS potekal sestanek med
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predstavniki občin in SAZAS, z namenom preveritve sodelovanja in učinkov ter realizacijo
sporazuma. Hkrati bi se dogovorili tudi o podaljšanju sodelovanja.

15.11. / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - ZAKONODAJNE NOVOSTI
Decembra 2011 začne veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v to pomembno
področje vnaša nekatere spremembe in novosti ter odpravlja pomanjkljivosti sedanje
zakonodaje, ki so se pokazale v praksi. Zakon se nanaša in vpliva tudi na občine, zato je
pomembno, da se predstavniki občin seznanite z njegovo novo vsebino in obveznostmi.
Vabimo vas na delovni posvet: Varnost in zdravje pri delu - Zakonodajne novosti.
Posvet bo v torek, 15.11.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska

cesta 154,

1000

-

dvorana Kronos.

vabilo;

Za prijavo kontaktirate

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

15.11. / 2. SEJA KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SL UŽBO SOS
2. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo bo potekal v torek, 15. novembra 2011 ob
10. uri v prostorih Mestne občine Celje, na naslovu Trg celjskih knezov 9, Celje (sedež MO
CE). Sestanek bo posvečen predvsem zakonitemu delu občinskih, medobčinskih in mestnih
redarstev z vidika varovanja osebnih podatkov, ponovnemu pozivu za spremembo Zakona o
redarstvu ter novi prometni zakonodaji.

16.11. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost občin Slovenije, predstavnike slovenskih občin vabi na delavnico
NOMOTEHNIKA - Pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter
njihovih sprememb in dopolnitev). Posvet bo potekal v sredo, 16.11.2011 v Mariboru, v
prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, 2000 Maribor. Vabilo, prijavnica

22.11. / ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V NO VI FINANČNI
PERSPEKTIVI
Nepovratna evropska sredstva so ena izmed možnosti, ki nam jih ponuja Evropska Unija,
vendar, ali smo kot država dovolj učinkoviti? Ali smo pri črpanju evropskih sredstev bolj kot
ne omejeni in posledično neuspešni? Kje smo in kam si želimo priti? Kaj se pripravlja za
novo finančno obdobje?
Temu je namenjena konferenca ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI
PERSPEKTIVI, ki jo v sodelovanju z Računskim sodiščem, Službo Vlade za lokalno
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samoupravo in regionalno politiko, organizira Skupnost občin Slovenije. Konferenca bo
potekala v torek, 22. 11. 2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani Centra Ivana
Hribarja, Ljubljanska cesta 12F v Trzinu. Vabilo in prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
08.11. / ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA O BČINSKI USLUŽBENCI
IN MLADI SKUPAJ NA DELU
Vabimo vas, da se udeležite zaključne konference projekta Občinski uslužbenci in mladi
skupaj na delu, ki bo v torek 8. novembra 2011 ob 10h v Mariboru. Prijavnica in program.
Zavod Mladinska mreža MaMa je v letu 2011, v sklopu Evropskega leta prostovoljstva,
pripravil projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu, ki ga izvaja skupaj s svojimi
članicami - mladinskimi centri. Projekt traja od 1.1. do 10.11.2011. V maju in juniju so se
občinski uslužbenci in mladi spoznali na uvodnem srečanju, kjer so se dogovorili kdaj in kje
bodo skupaj prostovoljno delali. Do jeseni je sledilo skupno delo pri aktivnostih mladinskega
centra, spoznavanje in izmenjava izkušenj ter pogledov. V septembru in oktobru pa se
občinski uslužbenci in mladi prostovoljci ponovno srečujejo, evalvirajo skupno delo ter
zastavijo bodoče sodelovanje med občino im mladimi. Projekt izvajamo v Celju, Kočevju,
Litiji, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenskih Konjicah, Šentjurju in Zagorju ob
Savi. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani organizacije MaMa in e- publikaciji.

18.11. / REFORMA SKU PNE KMETIJSKE POLITIKE
V imenu mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vas vabimo k
udeležbi na posvetu o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do 2020. Evropska komisija je
12. oktobra 2011 objavila predloge predpisov, ki določajo reformo Skupne kmetijske politike.
Na posvetu, ki bo potekal 18. 11. 2011 med 10.00 in 15.00 uro na Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola 10, Hoče, želijo predstaviti predlagano
vsebino sprememb, prve ocene njenih učinkov in predloge izhodišč Slovenije za pogajanja na
ravni EU. Vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov
SKP2020@gov.si, najkasneje do 8. novembra 2011.
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NOVICE DRUGIH
ŠTUDIJSKI OBISK FINS KE DELEGACIJE NA PODROČJU MLADINSKE
POLITIKE
V tednu med 28. 11. in 2. 12. 2011 prihaja na študijski obisk v Slovenijo skupina (5 -6)
predstavnikov največjih finskih občin in direktorjev njihovih organov odgovornih za
področje mladine.
Namen študijskega obiska je seznanitev z mladinsko politiko in zakonodajo na področju
mladine v Sloveniji, mladinskim delom, zaposlovanjem, mladinskim delom s posluhom za
vprašanja spolov (gender sensitive youth work), strukturiranim dialogom in participacijo
mladih v družbi. Zanima jih predvsem delo lokalnih skupnosti v Sloveniji na omenjenih
področjih, dobre prakse in morebitne priložnosti in področja za sodelovanje s Finsko.
Občine in/ali izkušene mladinske organizacije, ki so pripravljene sprejeti predstavnike s
Finske, jim predstaviti svoje delo na katerem od omenjenih področij ter z njimi izmenjati
izkušnje, vabimo, da svoj interes za sprejem izrazijo po e-pošti na naslov info@mva.si
najkasneje do srede, 2. 11. 2011. Ob prijavi interesa prosim navedite, katero področje svojega
dela jim želite predstaviti ter kateri možni datumi v okviru zgornjega časovnega razpona
vam najbolj ustrezajo.

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
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.
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
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TUKAJ.
KOM AS ACIJE IN AGROMELIORACIJE
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.
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.

ENERGETSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011-2013 (UJR1) v okviru "Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete trajnostna
raba energije, prednostne usmeritve učinkovita raba električne energije" je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za
obdobje 2011-2013.

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000
EUR za leto 2013
Upravičenci: občine.
Upravičeni nameni so:

zamenjava (zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk,
zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
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naprav, rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne
pomožne opreme (drogovi, konzole),

uvedba (vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za
učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne
razsvetljave,

upravljanje (izdelava investicijske in projektne dokumentacije, opravljanje
strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in
obveščanja javnosti.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer
za:

nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,

nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,

rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove
nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole),

nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oz. samodejno izvajanje
redukcij obratovanja razsvetljave,

stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po
izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije.
Višina sofinanciranja: Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije.
Rok za oddajo: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu. Več info TUKAJ.

DRUGI AKTUALNI RAZPISI
DRUGI RAZPISI
Tukaj lahko najdete nekatere aktualne razpise, kot npr.: do 50% sofinanciranje prenove javne
razsvetljave, DOLB 3 - sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015,
ali prihajajoče razpise kot je razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih
aplikacij za zavode, društva, občine.

MEDNARODNE NOVICE SOS
PRVA KONFERENCA V PROJEKTU MEDEEA
V okviru projekta MEDEEA (Mediterian Implementation of Europe Energy Award) se bo
naslednji teden odvijala prva konferenca na Kreti v Grčiji, na kateri se bodo prvič srečale vse
občine, ki sodelujejo v projektu. Na konferenci bo sodelovalo preko 70 občin iz sedmih
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držav. Zraven treh slovenskih občin bodo sodelovale tudi italijanske, španske, portugalske,
ciprske, malteške in grške občine. Na srečanju se bodo občine seznanile z revizijskim
orodjem EEA® evropsko energetsko nagrado, z izkušnjami občin ki so že uporabile
revizijsko orodje, z izkušnjami partnerjev pri uveljavljanju energetske učinkovitosti v občine,
ki jih zastopajo. Projekt v katerem sodeluje Skupnost občin Slovenije kot partner se je začel v
mesecu juliju 2010 in bo trajal do konca meseca junija 2013. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ZMOGLJIVEJŠE ŠIROKOP ASOVNE POVEZAVE
Projekt, financiran s sredstvi EU, ki je razvil dolgoročno rešitev za preobremenitev interneta,
je pravkar prejel nagrado na Tednu prihodnosti interneta v Poznanu na Poljskem. Projekt z
imenom TRILOGY je prejel nagrado za prihodnost interneta zahvaljujoč svojemu izrednemu
prispevku k strukturi interneta in z njim povezanim protokolom, ki bo pripomogel k
zagotavljanju hitrejših in zanesljivejših internetnih povezav za Evropejce.
Ta triletni projekt, ki je stal 9,2 milijona EUR in je bil zaključen marca 2011, je združil
znanstvenike in podjetja iz Belgije, Finske, Nemčije, Grčije, Španije, Združenega kraljestva in
Združenih držav Amerike, da bi poiskali metode za vzdrževanje množice uporabnikov, tako
da je obremenitev na kritičnih točkah omrežja karseda zmanjšana, kar pomeni boljšo
kakovost povezav za uporabnike interneta. EU je za financiranje raziskav IKT prispevala 5,9
milijona EUR. TRILOGY je razvil nadzorni protokol za prenos podatkov po več poteh, ki
predstavlja razširitev standardnega internetnega protokola TCP in omogoča hkraten prenos
podatkov z enega omrežnega vozlišča na drugega prek več omrežnih poti, algoritem, ki
omogoča prenos po več poteh, pri čemer se podatki na končnih točkah shranijo na različna
mesta, ter razširitve internetnega protokola (IP) za „izpostavljenost preobrem enitvi“, ki bodo
služile spremljanju internetne preobremenitve. Vse omenjene novosti bodo skupaj omogočile
odpornejši, bolj prilagodljiv in cenovno učinkovitejši internet. Rezultati projekta TRILOGY se
že uporabljajo v industriji IKT, poleg tega pa so že vgrajeni v odprto programje in druge
komercialno dostopne operacijske sisteme, da se vsem uporabnikom zagotovijo odpornejše
in bolj prilagodljive internetne povezave. (Vir: EK, bh)

SPODBUJANJE DIGITALIZACIJE KULTURNE DEDIŠČINE
Evropska komisija je sprejela priporočilo, v katerem države članice EU poziva, da okrepijo
prizadevanja in združijo vire pri digitalizaciji kulturne dediščine ter vanjo vključijo zasebni
sektor. To je ključnega pomena, če želimo, da postane evropska kulturna dediščina širše
dostopna in da se pospeši rast evropskih ustvarjalnih sektorjev. Digitalizirano gradivo mora
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biti dostopno preko Europeane, evropske digitalne knjižnice, arhiva in muzeja (glej
www.europeana.eu).
Komisija v priporočilu države članice tudi spodbuja, da pripravijo vzdržne načrte in sklenejo
partnerstva za vnos 30 milijonov objektov v Europeano do leta 2015 (danes jih je na voljo 19
milijonov), da na spletu objavijo več avtorsko zaščitenega gradiva in na trgu nedostopnega
gradiva ter prilagodijo nacionalno zakonodajo in strategije, da bodo zagotovile dolgoročno
hrambo digitalnega gradiva. Europeana je ob svoji ustanovitvi leta 2008 vsebovala 2 milijona
objektov, zdaj pa jih vsebuje več kot 19 milijonov in vsi so dostopni preko intuitivnejšega in
bolj interaktivnega vmesnika. Cilja Evropske digitalne agende sta med drugim tudi sprejetje
ukrepov za podpiranje kulturnih in kreativnih sektorjev ter oblikovanje vzdržnega modela
za financiranje Europeane. (Vir: EK, bh)

POLJSKI IN SLOVENIJI GROZI KAZEN
Evropska komisija je pozvala Poljsko in Slovenijo, naj jo v naslednjih dveh mesecih uradno
obvestita o ukrepih, ki sta jih sprejeli za izvajanje predpisov EU za okrepljeno zaščito
sistemov poravnave in dogovorov o finančnem zavarovanju na finančnih trgih. Rok za
izvedbo navedenih predpisov, kot so določeni v Direktivi 2009/44/ES , je potekel 1. januarja
2011. Če državi članici ne bosta v dveh mesecih poslali uradnega obvestila o ukrepih za
polno izvajanje navedene direktive, lahko Komisija zadevo prenese na Sodišče Evropskih
skupnosti in ga obenem zaprosi, naj državama naloži finančne kazni.
Direktiva uvaja številne poenostavitve in pojasnitve za lažjo uporabo Direktive o finančnem
zavarovanju in Direktive o dokončnosti poravnave. Obenem se z direktivo širi obseg zaščite,
kot ga omogočata obe prej navedeni direktivi, in sicer z vključitvijo kreditnih zahtevkov, ki
izpolnjujejo pogoje za zavarovanje pri kreditnih poslih centralne banke z namenom lažje
uporabe po vsej Skupnosti. Zlasti v obdobju tržnih pretresov je slednje nujno potrebno za
stabilnost finančnih trgov. Direktiva obenem spodbuja čezmejno poslovanje in
konkurenčnost. (Vir: EK, bh)

EU ZA BOLJŠE VARSTVO SREDOZEMSKEGA MORJA
Evropska komisija je danes s predlogom, da EU pristopi k protokolu Barcelonske konvencije
o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi dejavnosti raziskovanja in
izkoriščanja na morju, storila pomemben korak v smeri boljšega varstva Sredozemskega
morja. Obseg teh dejavnosti v Sredozemskem morju se povečuje, zadevno območje pa je še
zlasti občutljivo zaradi svoje polzaprte lege in znatne potresne dejavnosti.
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Protokol o dejavnostih na morju zahteva, da so pred izdajo dovoljenja za začetek dejavnosti
izpolnjeni številni pogoji. Zlasti se morajo pri gradnji ploščadi in vrtin upoštevati
mednarodni standardi ter praksa, upravljavci pa morajo dokazati tehnično usposobljenost in
finančno zmogljivost za izvajanje dejavnosti. Dovoljenje ne bo izdano, če je verjetno, da bi
dejavnosti povzročile znatne škodljive učinke na okolje. Pri umestitvi ploščadi in vrtin je
treba zagotoviti tudi, da ne pride do poškodovanja obstoječih cevovodov in kablov. Protokol
vsebuje tudi zahteve glede odgovornosti in nadomestil. Ratifikacija protokola s strani EU bo
verjetno spodbudila ratifikacijo drugih pogodbenic Barcelonske konvencije, s čimer se bo
Sredozemsko morje še bolj približalo doseganju dobrega okoljskega stanja, kar je poglavitni
cilj Okvirne direktive EU o morski strategiji. Okrepila bo tudi sodelovanje s sredozemskimi
partnericami.
Pogodbenice Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij
Sredozemskega morja so Evropska unija, Italija, Grčija, Španija, Francija, Slovenija, Malta in
Ciper ter še 14 drugih sredozemskih držav, ki niso države članice EU. (Vir: EK, bh)
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