MISEL TEDNA
Ena najglobljih skrivnosti življenja je ta, da je vse, kar je v resnici pomembno, le tisto, kar naredimo
za druge.
Lewis Carroll

ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo občinama Jesenice in Slovenski Bistrici. Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS.

NE POZABITE TA TEDEN
15.03

TOR

Delovanje občinskega sveta Prijavnica, vabilo.
21. seja predsedstva SOS
Sestanek Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

16.03

SRE

Skupna seja komisij SOS
Sestanek v zvezi s prenosom kadra na CSD
Javna predstavitev mnenj o strategiji razvoja lokalne samouprave v SLO

18.03

PET

Pravilna sestava upravnih odločb in sklepov kod del njihove formalne zakonitosti
Vabilo, prijavnica
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NOVIČKE SOS
USPEŠNA PROMOCIJA SLOVENSKIH OBČIN NA SEJMU LOKALNE
SAMOUPRAVE V SARAJEVU
Skupnost občin Slovenije se je 9. marca odpravila na 1.
mednarodni sejem lokale samouprave, imenovan NEXPO
2011, ki je potekal v Sarajevu med 10. in 11. marcem 2011, z
namenom povezovanja občin in regij Jugo-Vzhodne Evrope,
kar je bil prvi tak dogodek po razpadu Jugoslavije. Z
namenom, da našim članicam čim bolj olajšamo organizacijo,
je Skupnost občin najela skupne stojnice in avtobus, ki je v zgodnjih jutranjih urah odpeljal iz
Maribora, preko Ljubljane do Sarajeva vse zainteresirane brezplačno.
Na sejmu so se predstavile občine in asociacije Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Makedonije, Romunije, Srbije, Turčije, Bolgarije, Moldavije, Črne Gore in ne nazadnje tudi
Slovenije. Sejma so se udeležili tudi predstavniki Odbora regij, Evropske komisije, Sveta
Evrope, Sveta evropskih mest in regij (CEMR), izjemno zanimanje za sejem NEXPO 2011 pa
so pokazali tudi predstavniki lokalnih oblasti s Kitajske, ki so se sejma udeležili s kar
šestdeset člansko delegacijo, ki se je z velikim zanimanjem mudila pri slovenskih stojnicah.
Sejem, ki je bil namenjen spoznavanju in izmenjavi dobrih praks, so zaznamovale osrednje
teme, pomembne za vsako občino in njihove občane, kot npr. energetska učinkovitost,
kulturni turizem, transport, socialno vključevanje in e-uprava. Udeleženke in udeleženci so
imeli možnost sodelovati na številnih prireditvah, kot konferenca Švicarske razvojne agencije
o socialnem vključevanju, delavnicah namenjenim inovativnim občinskim praksam,
izmenjavi primerov dobre prakse po vsej Jugo-Vzhodni Evropi. Kot zelo dobrodošla pa je
izkazala tudi Županska kavarna, v kateri so se srečevali župani iz vse jugo-vzhodne Evrope,
slovenski župani pa so se sestali tudi s slovenskim veleposlanikom v Sarajevu, njegovo
ekscelenco, Andrejem Grassellijem, da bi se dogovorili o intenzivnejšem sodelovanju med
slovenskimi občinami in veleposlaništvom. Ob zaključku sejma smo veleposlaništvo
opremili s precejšno količino promocijskega materiala občin.
Na sejmu NEXPO 2011 so bile zastopane občine članice SOS: Miklavž na Dravskem Polju,
Kranjska Gora, Podčetrtek, Vojnik, Koper, Majšperk, Puconci, Šentjernej, Rače-Fram,
Slovenske Konjice, Radlje ob Dravi, Horjul, Maribor, Murska Sobota, Slovenj Gradec,
Velenje, Sevnica, Beltinci, Starše, Velike Lašče, Trzin in Sveta Trojica, ki so predstavile svoje
projekte, dosežke ter najlepše turistične točke širši zainteresirani javnosti. Skupnost občin je v
razstavnem prostoru najela skupne stojnice, na katerih so se občine brezplačno predstavile s
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pomočjo

interaktivne

informacijske

table, ki je vsebovala predstavitev na
sejmu prisotnih

občin z opisom,

fotografijami, najboljšimi projekti in
filmi, na stojnicah pa z informativnimi
brošurami

in

materialom,

drugim promocijskim
ki

je

bil

na

voljo

obiskovalcem.
Skupnost občin Slovenije pa je prevzela tudi vodenje delavnice z nazivom e-uprava, kjer sta
dejavnosti na državnem nivoju predstavili Maja Zupančič (MJU) – predstavila je portal euprava in Tomaž Zver (MJU), ki je predstavil delovanje odprtokodnih distribucij operacijskih
sistemov. Uroš Brezovnik (Lex Localis) je predstavil Katalog pristojnosti občin, predstavnica
občine Bar (Črna Gora) pa je zbrane navdušila s primerom dobre prakse elektronske občine.
Skupnost občin Slovenije pa je predstavila projekt 3D javne razgrnitve, ki je vsem slovenskim
občinam na voljo brezplačno.
Po naši oceni je udeležba na sejmu dosegla različne pozitivne učinke od predstavitve dobrih
praks, izmenjave izkušenj, mreženja med slovenskimi udeleženci javnega in zasebnega
sektorja do mreženja z udeleženci tujih držav. Predvsem navezovanje in poglobitev stikov
med slovenskimi udeleženkami ter udeleženci je bilo v pogovorih izpostavljeno kot zelo
koristno. Sekretariat SOS se je vrnil iz Sarajeva s številnimi projektnimi idejami, ki smo jih
skupaj z vami identificirali in predebatirali. (bh)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE
POLITIKE
V medresorsko usklajevanje vam posredujemo Predlog uredbe o izvajanju ukrepov
endogene regionalne politike. Pripombe nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
do 15.3.2011.

PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ
V medresorsko usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o določitvi obmejnih problemskih
območij. Pripombe in stališča nam prosimo posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
do 15.3.2011.
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OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO
V pregled in mnenje vam posredujemo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Pripombe zbiramo na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do vključno 24.3.2011.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
15.3. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Naslednja seja predsedstva SOS bo potekala 15.3.2011 v prostorih občine Rače, Bela dvorana
gradu Rače, Grajski trg 14, 2324 Rače, s pričetkom ob 10.00. Vabilo z dnevnim redom.

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

(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

16.3. / JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O STRATEGIJI RAZVOJA
LOKALNE SAMOUPRAVE V RS
Dne 16.03.2011 bo v Državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj o Strategiji razvoja
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti
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mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o potrebnih institucionalnih prilagoditvah
sistema lokalne samouprave procesom decentralizacije, sposobnostim lokalnih skupnosti za
urejanje in opravljanje javnih zadev ter finančnim zmožnostim države kot dela procesa
prilagajanja političnega in gospodarskega sistema novonastalim ekonomskim in finančnim
razmeram v Evropi in svetu. Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na vprašanja,
ki jih najdete tukaj.

16.3. / SKUPNA SEJA KOMISIJ
Skupno srečanje komisij ZA PRORAČUN IN FINANCE, KOMISIJE ZA VARSTVO OKOLJA
IN KOMISIJE ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, ki bo v sredo, 16.3.2011 s pričetkom ob
10.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana (Klub 11).

16.3. / SESTANEK V ZVEZI S PRENOSOM KADRA NA CSD
Sestanek delovne skupine za prenos kadra iz občin na centre za socialno delo bo potekal
16.3.2011 v prostorih MDDSZ. Sestanka se bo udeležila predstavnica SOS. O dogovorjenem
na sestanku vas bomo obvestili po elektronski pošti.

18.3. / PRAVILA SESTAVE UPRAVNIH ODLOČB IN SKLEPOV KOT DEL
NJIHOVE FORMALNE ZAKONITOSTI
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.

22.3. / PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2010
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet z naslovom Priprava zaključnega
računa proračuna v občinah za leto 2010, ki bo potekal v torek, 22.3.2011 v prostorih
Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 9.00 uri. Vabilo s programom
posveta. Prijavnice ste že prejeli po elektronski pošti, dosegljive pa so tudi na naslovu
info@skupnostobcin.si.

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
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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.

25.3. / KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV
Uradniški svet v aprilu 2011 načrtuje sklepno obravnavo Kodeksa etike javnih uslužbencev
v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. V zvezi z navedenim se bo predstavnica
SOS udeležila usklajevalnega sestanka, ki bo v petek, 25. 3. 2011 na Fakulteti za upravo v
Ljubljani.

NOVIČKE DRUGIH
DODELJEVANJE SREDSTEV IZ UKREPA DODAJANJA VREDNOSTI
KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo bili obveščeni, da je 4. marca
v Uradnem listu RS bil objavljen javni razpis za dodeljevanje podpor za naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski
in živilski proizvodi) ter naložbe v prvo stopnjo predelave lesa. Na razpis lahko kandidirajo
gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi. Višina razpisanih sredstev
znaša 20 milijonov evrov, od tega 75% sredstev prispeva EU. Razpis bo odprt do vključno 8.
aprila 2011.

ODRASLOST POSTAJA VEDNO BOLJ DRUŽBENO NEZAŽELJENA
Na 6. mednarodni konferenci »Družbena odgovornost in izzivi časa
2011: Mladi v presečišču svetovnih sprememb«, ki je potekala v
Mariboru od 10. do 12. marca 2011 in se je je udeležilo približno 200
udeležencev, med njimi več kot 90 znanstvenikov, strokovnjakov, praktikov (mladinski
delavci) iz različnih področij in 11-tih držav ter predstavniki mladinskih organizacij, so bili
sprejeti sklepi, s katerimi želijo spodbuditi dialog pri razvoju mladinskega dela in
mladinskih politik. Konferenco je v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za mladino,
Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v svetu in v zamejstvu ter s številnimi
drugimi partnerskimi organizacijami organiziral Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO. Konferenca je potekala pod častnim pokroviteljstvo dr. Danila Türka, predsednika
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Republike Slovenije. Konferenca je presegla pričakovanja organizatorjev, saj se je število
predavateljev v primerjavi z letom prej povečalo kar za eno tretjino, udeležencev prav tako,
precej večja pa je bila tudi medijska odzivnost konference, kar dokazuje, da je skrb za mlade
zelo pomemben del družbene odgovornosti. Te se vse bolj zavedajo tudi v vladnih krogih,
saj sta se konference letos prvič udeležila dva ministra. (SK)

XI. ALPSKA KONFERENCA – BRDO
Ministri za okolje Alpskih držav so se 8. Marca 2011 sestali na
dvodnevni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so odločali o
nekaterih pomembnih odločitvah o Alpski konvenciji, mednarodni
pogodbi za trajnostni razvoj v Alpah. Alpska konferenca je zaključila dveletno slovensko
predsedovanje konvenciji, v času katerega je bil poudarek na praktičnem izvajanju
konvencije, zlasti na regionalni in lokalni ravni. 9. marca je do konca leta 2012 predsedovanje
Alpski konvenciji prevzela Švica. V letu 2011 Alpska konvencija praznuje dvajseto obletnico
obstoja. Ministri so ob tej priložnosti preučili dosedanje dosežke in razpravljali o glavnih
izzivih v prihodnje. Alpska konferenca se je odločila, da se intenzivno vključi v razpravo o
možni prihodnji evropski makroregiji za Alpe, glede na dejstvo, da je Alpska konvencija že
ustaljen forum teritorialnega sodelovanja. Zato je sprejela deklaracijo in ustanovila delovno
skupino v okviru Alpske konvenciji, ki ji bodo predsedovale tri pogodbenice (Švica,
Slovenija in Italija). Alpska konferenca:
-

je pričo podnebnih sprememb potrdila svojo pripravljenost za izvajanje Akcijskega
načrta za podnebje v Alpah iz leta 2009 in nadaljnjo zavezo za čim večje zmanjševanje
izpustov toplogrednih plinov na alpskem območju;

-

se zavzema za večsektorski, globalni in čezmejni pristop na področju velikih plenilcev
in parkljaste divjadi, v tesnem sodelovanju z lokalno družbo;

-

je sprejela smernice za uporabo malih hidroelektrarn v Alpah. To je pomemben korak
pri iskanju ravnovesja med izkoriščanjem obnovljivih virov energije in potrebo po
varovanju naravnih in krajinskih virov.

-

je ustanovila novo platformo, ki se bo pod avstrijskim predsedstvom ukvarjala s to
tematiko. Nova platforma je jasen korak naprej pri izvajanju zadevnega protokola
Alpske konvencije.
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SOFINANCIRANJE PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV
Turistična zveza Slovenije razpisuje Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih
društev. Vrednost razpisa je 126.000 EUR; zneski in deleži financiranja so do 1.200,00 EUR na
projekt. Razpis je namenjen za sofinanciranje prireditev turističnih društev v Sloveniji.
Prireditev mora biti izvedena v času od 1.1. do 20.11.2011. Na poziv se lahko prijavi vsako
turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti. Več informacij najdete
tukaj Rok prijave je 14. marec 2011. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija

124. REDNA SEJA VLADE, 10.03.2011
SPREMEMBE USTAVE
Vlada RS je določila besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe in dopolnitev
Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvi
Ustave Republike

Slovenije ter

ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v

obravnavo in sprejem.
S spremembami in dopolnitvijo Ustave Republike Slovenije se želi izboljšati ureditev
zakonodajnega referenduma z odpravo pomanjkljivosti veljavne ureditve, ki so v besedilu
predloga obširno navedene, doseči pa se želi tudi primerjalnopravno podobno ureditev, kot
jo poznajo druge države.
S spremembo 90. člena ustave se predlaga ukinitev možnosti, po kateri lahko razpis
referenduma zahteva tretjina poslancev državnega zbora in državni svet, ter možnosti, da
lahko referendum na podlagi lastne pobude razpiše tudi državni zbor sam. S spremembo 90.
člena ustave se tudi določa udeležba volivcev na referendumu, ki je potrebna za to, da je
odločitev na njem veljavno sprejeta. Poleg navedenega se v ustavi tudi jasno določi, da
imamo v Republiki Sloveniji samo naknadni zakonodajni referendum

(odločanje o

uveljavitvi zakona). (Vir: Vlada RS)

MNENJE K PREDLOGOM SPREMEMB ZIPK
Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga je dne 9.2.2011 Državnemu zboru Republike
Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku posredovala skupina poslancev Državnega
zbora Republike Slovenije, s prvopodpisanim Jakobom Presečnikom.
Vlada Republike Slovenije meni, da je predlagana dopolnitev tretjega odstavka 27. člena
ZIntPK

smiselna, saj odpravlja sedanje nesorazmerne omejitve v zvezi s prepovedjo

poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti nepoklicnih županov in podžupanov, prav tako
pa se s predlagano dopolnitvijo, po kateri naj bi nepoklicni župan ali podžupan lahko
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opravljala funkcijo v občini, ki s subjekti, v katerih nepoklicni župan ali podžupan opravlja
dejavnost upravljanja, ni ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana ne
bodo povečala korupcijska tveganja, dopolnitev te določbe ZIntPK pa je sprejemljiva tudi za
predstavnike Skupnosti občin Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije.
Vlada je v mnenju tudi sprejela sprejemljivo vsebino ureditve 35. člena zakona, ki ureja
omejitve poslovanja ter nasprotovanje dopolnitvi določbe prvega odstavka 41. člena ZIntPK,
v skladu s katero bi bili zavezanci, nad katerimi Komisija za preprečevanje korupcije vrši
nadzor nad njihovim premoženjskim stanjem, tudi funkcionarji in uslužbenci iz Slovenije v
evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, ki so v te institucije napoteni na
podlagi sklepa Vlade RS oziroma Državnega zbora RS. Utemeljeni vsebinski razlogi, ki bi
opravičevali nadzor nad premoženjskim stanjem vseh napotenih oseb v mednarodne
organizacije na podlagi sklepa vlade ali državnega zbora, s katerimi bi se zasledoval
legitimen cilj, po mnenju vlade ne obstajajo. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE OPERATIVNIH PROGRAMOV
Vlada RS je na podlagi usklajevanj z Evropsko komisijo potrdila spremembe Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in spremembe
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), v
vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, bo spremenjena
operativna programa posredovala Evropski komisiji.
Glede na spremenjene družbene in gospodarske okoliščine se je Vlada Republike Slovenije v
letu 2010 zavzela za spremembe operativnih programov, na podlagi katerih poteka črpanje
sredstev evropske kohezijske politike. Osnovo vodilo sprememb je od zidov k inovativnosti,
delovnim mestom in trajnosti. Glede na zaostreni javnofinančni položaj je Slovenija prisiljena
k bolj rigoroznemu postavljanju prioritet in se zato osredotoča na izvedbo tistih programov,
ki dolgoročno prinašajo največjo dodano vrednost in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest.
Le tako bomo namreč lahko izboljšali ali vsaj ohranili stopnjo blaginje ter povečali
konkurenčnost slovenskega gospodarstva. (Vir: Vlada RS)

DOGODKI DRUGIH
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
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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
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.

17.3. / EVROPA ZA DRŽAVLJANE-ZNANSTVENI SIMPOZIJ
V želji po spoznavanju skupnih evropskih kulturnih korenin vas občina Škofja Loka vabi na
mednarodni znanstveni simpozij z naslovom "Pasijoni v Evropi - bogata dediščina za
prihodnost", ki bo potekal od 17. do 20. marca 2011 v Škofji Loki. Namen simpozija je
predstavitev najnovejših spoznanj o vrednosti, pomenu in moči pasijona iz različnih vidikov,
hkrati pa izmenjava izkušenj ter vzpostavitev novih in utrditev dosedanjih strokovnih vezi.
Celoten program dogodkov lahko najdete tukaj. Prijavnico za mednarodni simpozij lahko
najdete tukaj.

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 'Naravne nesreče v Sloveniji 2011' z naslovom
Neodgovorna odgovornost, razstavo 'Anno Domini 1511' in gasilsko reševalno vajo 'Potres
Idrija 2011'. Vabilo.

29.3. / POSVET O PRIDOBITVI IN PROBLEMATIKI STATUSA
NEVLADNIH ORGANIZACIJ V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
OKOLJA
Izobraževalni posvet o pridobitvi in problematiki statusa nevladnih organizacij v javnem
interesu na področju okolja bo potekal v torek, 29.3.2011 med 9. in 13. uro v Centru Evropa,
Dalmatinova 4, Ljubljana. Izvedeli boste vse o organizaciji lokalne pobude ali interesne
skupine, pogojih in postopku za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem
interesu na področju okolja, pravicah in možnostih financiranja, ki izhajajo iz statusa,
posvetovali pa se bomo tudi o problematiki tega statusa in oblikovali predloge za izboljšanje.
Vabilo na posvet. Izobraževalni posvet bo predvidoma v maju in juniju ponovljen tudi na
Štajerskem in Primorskem. Več informacij: Senka Vrbica, e-pošta pic@pic.si.
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BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OŠ
Ime razpisa: Javni Razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih
in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov v
proračunskem letu 2011.
Predmet javnega razpisa:
- sofinanciranje investicij v vrtcih z namenom zagotavljanja površin, kot jih določa
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010; v nadaljevanju:
Pravilnik). Prijava osnovnega razloga za investicijo je »Pomanjkanje prostora«,
- sofinanciranje investicij v stavbe osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja
ustrezne potresne in statične varnosti objektov, skladno z veljavno gradbeno
zakonodajo. Prijava osnovnega razloga za investicijo je »Rekonstrukcija«.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: upravičeni strošek po tem razpisu je normirana vrednost za izključno
samo gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela v okviru normativnih površin.
Upravičeni strošek pomeni pri normirani vrednosti investicije okvirno 2/3 vrednosti. Stroški
za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno
opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, oprema, inventar, učila in igrala,
izpeljava investicije (nadzor, inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč ter davek na
dodano vrednost niso predmet razpisa. Občina je dolžna izpeljati investicijo v celoti do
pridobitve uporabnega dovoljenja.
Višina sofinanciranja: po zaključenem usklajevalnem postopku izda MŠŠ Sklep o obsegu
sofinanciranja na podlagi analize dokumentacije, ki vsebuje vse relevantne podatke in
izračune za določitev sofinancerskih sredstev:
- demografske slike oz. perspektivnega vpisa,
- usklajene projektne dokumentacije,
- definiranih normativnih površin,
- normirane vrednosti investicije, ki se določa skladno s cenami po Sklepu o
normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letu 2011,
št. 4110-74/2010, z dne 30. 12. 2010,
- ugotovitev upravičenih stroškov v okviru normirane vrednosti investicije (postavka
a) GOI dela).
Trajanje projektov: na razpisu izbrani projekti bodo sofinancirani v obdobju 2011 - 2013.
Rok za oddajo: do 14. 04. 2011 do 12.00 ure, več info TUKAJ.

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
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s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
- 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) - namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih
investicij, v kolikor so to samostojni projekti - namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
- gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
- nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5
let) in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij - strošek
investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest.
projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno
dovoljenje…).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let. Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09.
09. 2011, več info TUKAJ.

NAČRT 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, Lihtenštajn. 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
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Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 12. 05. 2011 do 17:00 TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010.
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske
dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
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.
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GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
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
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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.

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
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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)

-

6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« (maj
2011)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
VEČJE ZAUPANJE POTROŠNIKOV V ČEZMEJNO NAKUPOVANJE
Pomladanski pregled stanja, ki ga je objavila Evropska komisija, kaže na občutno izboljšanje
razmer za potrošnike v skoraj vseh državah EU po izrazitem poslabšanju leta 2009. Letni
kazalnik razmer za potrošnike se meri na primer z zaupanjem potrošnikov v organe,
nevladne organizacije in prodajalce na drobno ter z učinkovitostjo reševanja sporov. Pregled
stanja prav tako potrjuje vse večji razkorak med domačim in čezmejnim e-trgovanjem, kljub
očitnim možnim koristim čezmejnih nakupov glede izbire in prihrankov. Vendar tudi kaže,
da potrošniki po izkušnji s čezmejnim nakupovanjem veliko bolj zaupajo vanj. Pri
čezmejnem e-trgovanju obstajajo pomembne ovire glede ponudbe, saj v primerjavi z
letom 2009 manj trgovcev na drobno prodaja zunaj državnih meja. Pregled stanja
potrošniških trgov kaže in opozarja, kako se enotni trg obnese za potrošnike EU glede izbire,
cene in zadovoljstva. Celoten pregled stanja lahko najdete tukaj. (Vir: EK)

UČINKOVITEJŠA PRAVILA ZA PREČKANJE MEJA
Komisija je predlagala spremembe Zakonika o schengenskih mejah z namenom olajšanja
nadzorovanega prečkanja notranjih in zunanjih meja EU. Predlog je namenjen pospešitvi
mejnih kontrol in povečanju pravne varnosti za potnike in mejne policiste. S predlaganimi
spremembami se bo dosegla večja jasnost določb veljavne uredbe in rešile praktične težave,
ki so nastale v prvih letih izvajanja Zakonika o schengenskih mejah. Predlog se osredotoča
na: boljše sodelovanje med EU in tretjimi državami, pospešitev mejnih kontrol, zmanjšanje
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nepotrebne birokracije, večjo pravno varnost za potnike in mejne policiste, boljše
usposabljanje mejnih policistov. Svet in Evropski parlament bosta razpravljala o predlaganih
spremembah. Komisija upa, da bo njen predlog hitro sprejet. Dodatne informacije so
dosegljive tukaj. (Vir: EK)
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