MISEL TEDNA
Biti pripravljen je veliko, znati čakati, je še več, toda izkoristiti pravi trenutek, je vse.
Arthur Schnitzler

ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo občinam Ig, Dol pri Ljubljani in občini Moravče. Iskrene
čestitke!
Sekretariat SOS.

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
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PON Priprava zaključnega računa proračuna za 2010 Vabilo s programom
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Kodeks etike javnih uslužbencev-usklajevalni sestanek
Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji Vabilo, prijavnica
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NOVIČKE SOS
NOVOSTI V ZVEZI Z ZAKONOM O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ
JAVNIH SREDSTEV
Že na posvetu SOS, dne 4. marca 2011, je Davor Dominkuš, direktor Direktorata za socialne
zadeve, udeleženkam in udeležencem povedal, da ministrstvo pripravlja predlog sprememb
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v smislu kasnejše uveljavitve zakona. Na
sestanku delovne skupine, 16. marca 2011 v prostorih MDDSZ, je Davor Dominkuš člane
delovne skupine seznanil s predvidenimi spremembami.
Med spremembami je tudi sprememba dinamike zakona, saj se je uveljavitev ZUPJS
prestavila za 3 do 4 mesece. S 1.9.2011 bi naj centri za socialno delo začeli z uveljavljanjem
naslednjih pravic: nova denarna socialna pomoč, otroški dodatek, zdravstveno zavarovanje,
subvencioniranje stanovanjskih najemnin in štipendije. Vse ostale socialne pravice bodo
centri prevzeli do 1.1.2012 – malice, kosila, predšolska vzgoja, družinski pomočnik ter
socialno-varstvene storitve. Predstavniki ministrstva so še povedali, da bodo vloge za
pravice, ki so jih do sedaj podeljevale občine po stari zakonodaji do 31.11.2011, po novem
zakonu izdajali s 1.12.2011. V zvezi s prenosom kadra z občin na CSD se spreminja člen tako,
da je natančneje opredeljeno, da morajo centri prevzeti tiste zaposlene z občin, ki so do sedaj
delali na teh postopkih. Zaposleni naj bi na CSD prešli do 1.1.2012, prenos pa naj bi bil
uveljavljen s sporazumom med CSD in občinami. V zvezi s prenosom zaposlenih je
ministrstvo predstavilo popolno prenovo modela prenosa. CSD morajo zaposlene iz občin
obvezno prevzeti, če so ti delali na teh postopkih. V primeru, da gre za zaposlene, ki so
samo delno delali na teh postopkih, bo potreben dogovor med občinami in centri za socialno
delo. Ministrstvo pričakuje, da naj bi centri prevzeli približno 170 ljudi. Na vprašanje SOS ali
zaposleni z občin morajo iti na CSD je bilo nakazano, da če velja, da jih centri morajo
zaposliti, bi morali tudi občine te zaposlene prenesti na CSD. Na sestanku smo zvedeli še 1
negativno vest, namreč, da pri prehodu zaposlenim ne bo zagotovljeno varovanje doseženih
pravic, kot je bilo obljubljeno v prvih pogovorih, temveč bodo zaposleni prešli na delovna
mesta za področje sociale. Povedali so še, da se pričakuje, da bo ministrstvo do konca aprila
pripravilo nujni sestanek z občinami v zvezi z izvajanjem in uveljavitvijo zakona.
Zakon se spreminja še v nekaterih drugih členih, kjer so se že sedaj pokazale
pomanjkljivosti. Več informacij v zvezi s sestankom na ministrstvu lahko dobite na tej
povezavi. (jv)
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21. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V prostorih Občine Rače-Fram je v torek, dne 15.03.2011 potekala 21. seja Predsedstva
Skupnosti občin Slovenije. Vsebinski del predsedstva je potekal na temo predstavitve
novosti na področju prometne zakonodaje ter priprave predlogov za predstavitev mnenj k
Strategiji razvoja lokalne samouprave v RS. Novosti na področju prometne zakonodaje so
predstavili predstavniki Ministrstva za promet. V novem paketu prometne zakonodaje je
področje občinskih cest prvič urejeno – gradnja, vzdrževanje in varstvo. Upravljavec
občinskih cest bo občinska uprava. Poudarili so, da so pri pripravi skušali čim manj posegati
v pristojnosti občin. Občine morajo uskladit svoje odloke z novo zakonodajo v roku enega
leta, torej do 01.04.2012. Tudi občinski redarji bodo imeli razširjene pristojnosti – nadzor nad
onesnaževanjem, prekoračitev mas, nadzor nad lokalnim prometom…s širjenjem pooblastil
se želi doseči sankcioniranje čim večjega števila kršiteljev. Župani člani predsedstva so se
dotaknili predvsem vprašanja standardov kvalitete cest, ki naj bi jih po novem preverjali
specializirani presojevalci. Pričeli bi naj s preverjanjem avtocest, nato državnih cest in v
prihodnosti v kolikor se le to izkaže za učinkovito, tudi občinskih cest. Župani so opozorili,
da znajo takšna določila ponovno imeti za občine finančne posledice, ki ne bodo pokrite.
K razpravi o Strategiji razvoja lokalne samouprave se je razpravi pridružil tudi Vili Trofenik,
predsednik Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pri DZ, ki priznava, da je že
skrajni čas za razmislek o spremembah na področju lokalne samouprave, ki je trenutno v
zelo slabem položaju. Župani so izpostavili predvsem finančno podhranjenost občin, saj
država ne nameni občinam dovolj sredstev niti za izpolnjevanje osnovnih zakonskih nalog,
po drugi strani pa se občinam nenehno nalagajo nove naloge. Prav tako menijo, da bi bilo
potrebno lokalno samoupravo narediti bolj avtonomno, kjer npr. občine sploh nimajo
omembe vrednega vpliva na financiranje občin. Nerazumljivo je tudi dejstvo, kako se
pristopa k regijski zakonodaji, kjer se država pogovarja o tem koliko regij bi naj bilo, noben
pa ne razmišlja v prvi fazi kakšne pristojnosti in naloge bi regije naj imele. Država občin ne
tretira kot partnerja temveč kot nekaj, kar ni del sistema v tej državi. Župani so bili soglasni,
da je lokalna samouprava na nizkem nivoju in bi bil nujno potreben resen razmislek o
nadaljnjih korakih v smeri izboljšanja. (sp)

RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJE ZA GJS TER PRORAČUN IN JAVNE
FINANCE
Dne 16.03.2011 je v Ljubljani potekala razširjena seja Komisij za GJS in proračun ter javne
finance, kjer so prisotni obravnavali predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S sprejetjem Uredbe o
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metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja naj bi določili metodologijo za oblikovanje cen in druge ukrepe in normative,
povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, na podlagi Zakona
o varstvu okolja.
Dokler ne bodo znana podrobnejša izhodišča za tehnične, oskrbovalne, stroškovne,
organizacijske in druge normative, ne bo znano kako se bodo cene sploh oblikovale. Če bo
pri določanju standardov in posledično cen potrebno upoštevati število uporabnikov,
gostoto naselitve, ipd. potem bo to v nasprotju obrazložitvijo, kjer je navedeno, da cena med
uporabniki ali skupinami uporabnikov ne sme biti diferencirana zaradi lokacije uporabe
storitve. To se nanaša na določanje cen tako znotraj občine, kakor med občinami (v 5. členu
uredbe je navedeno, da se cena posamezne javne službe oblikuje za območje občine).
Storitve javnih služb v osnutku uredbe je potrebno nujno uskladiti z ostalimi uredbami za
izvajanje posamezne obvezne občinske gospodarske javne službe. Uredba je v popolnem
neskladju z ostalimi povezanimi uredbami oziroma predlogi uredb s področja ravnanja z
odpadki. Splošna ugotovitev pri branju predloga te uredbe in ostalih predlogov uredb s
področja ravnanja z odpadki je, da manjka rdeča nit, ki bi vse uredbe smiselno povezovala.
Posledično je takšen predlog uredbe za občine neuresničljiva, saj je le-ta tehnično,
ekonomsko ter pravno nekonsistentna. (sp)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
V obravnavo smo prejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in pripombe posredujete
na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 22.3.2011.

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.
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EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE V ORGANE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 21. seji dne 15.3.2011 v občini Rače Fram
odprlo postopke evidentiranja v organe Skupnosti občin Slovenije. V skladu s sklepom
predsedstva so odprti postopki evidentiranja za: članstvo v sekcijah s sedeži UE,
predsednika sekcije s sedeži UE, predsednika sekcije MO, članstvo v sekcijah ostalih občin,
predsednika sekcije ostalih občin in 5 članski nadzorni odbor.
Županje in župane občin članic Skupnosti občin Slovenije prijazno vabimo k aktivnemu
sodelovanju v delu organov SOS. Evidentiranje je odprto do vključno četrtka, 31.3.2011.
Izpolnjene obrazce nam posredujte na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03
ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

EVIDENTIRANJE V KOMISIJE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Skupnost občin Slovenije je uspešno in polna delovnega elana vstopila v novo mandatno
obdobje. V skladu s tem je predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sprejelo sklep, s katerim je
opredelilo število in delavna področja novih komisij ter sprejelo sklep o odprtju postopkov
evidentiranja za članstvo v teh komisijah. V skladu s statutom sta stalni dve komisiji:
komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za proračun in javne finance.
Skupnost občin Slovenije poleg navedenih stalnih komisij odpira postopek evidentiranja še v
naslednje komisije: komisija za socialo in zdravstvo, komisija za gospodarske javne službe in
varstvo okolja, komisija za kulturo, komisija za e-poslovanje, komisija za prostor, komisija za
občinsko redarsko službo in varnost v cestnem prometu, komisija za kmetijstvo in razvoj
podeželja, komisija za turizem, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za
mladinsko politiko, komisija za občinske inšpektorje, komisija za zaščito in reševanje, in
komisija za trajnostni razvoj. Število članic in članov komisij ni omejeno. Zaželeno je, da se v
delo komisij vključijo tisti, ki jih posamezno področje zanima ali je sodilo v njihov (prejšnji
ali zdajšnji) delokrog ter predvsem tisti, ki imajo interes na teh področjih aktivno delovati.
Vabimo vas, da se vključite v delo skupnosti tudi skozi delovanje komisij in tako
pripomorete k še večji uspešnosti Skupnosti občin Slovenije.
Evidentiranje je odprto do vključno četrtka, 31.3.2011. Izpolnjene obrazce nam posredujte
na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin
Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.
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SOS SVETUJE
NADOMEŠČANJE VZGOJITELJIC
Občina članica SOS se je na nas obrnila s prošnjo, da ostale članice povprašamo na kakšen
način imajo vrtci, katerih ustanoviteljica je občina, urejeno nadomeščanje vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih, in sicer v času bolniških odsotnosti ter v času dopusta. Ali
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic nadomeščajo študentke ali se poslužujejo kakšne
druge oblike, če katere? Prispele odgovore je sekretariat SOS posredoval občini, ki je
zastavila vprašanje in vsem, ki so odgovore poslali. Odgovori občin so objavljeni tukaj. (SK)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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. 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
pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Jakličevega doma na Vidmu. Vabilo. Prijavnica. 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.
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31.3. / POSVET NA TEMO NOVE PROMETNE ZAKONODAJE
Posvet o novi prometni zakonodaji bo potekal 31.3.2011, v prostorih Austria Trend hotela na
Dunjski 154, v Ljubljani, s pričetkom ob 10.00 uri. Posvet je namenjen zaposlenim v občinski
upravi, občinskim redarstvom, prekrškovnim organom kot občinskim inšpektorjem. V
sklopu predavanj bodo predstavljene nove obveznosti občin, razložena bodo pooblastila
tako občinskih redarjev kot občinskih inšpektorjev. S klikom na povezavo boste lahko videli
vabilo na posvet ozirom prijavnico na posvet.

DOGODKI DRUGIH
24.3. / OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NA KMETIJAH
Kmetijski

inštitut

Slovenije

in

Gozdarski

inštitut

Slovenije

organizirata

seminar

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NA KMETIJAH, kjer bo govora o bioplinu in njegovi aktualni
problematiki. Seminar bo potekal v četrtek 24. marca 2011 ob 9.00 v dvorani Kmetijskega
inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana. Kotizacije ni, prijave so možne do 23.3.2011.
Vabilo s prijavnico.

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 drugi 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
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ponovljen tudi na Štajerskem in Primorskem. Več informacij: Senka Vrbica, e-pošta
pic@pic.si.

30.3. / PRVO SREČANJE PREDSTAVNIKOV VLADE IN MLADIH
1. srečanje predstavnikov vlade in mladih bo potekalo 30. marca 2011 med 14.00 in 15.30 v
prostorih hotela MONS, dvorana Fabiani. Organizatorji (CVNOS) prosijo, da najkasneje do
25. marca 2011 potrdite svojo udeležbo na srečanju na veronika@cnvos.si ali prek telefona 01
542 14 22 (Veronika Vodlan). Vabilo.

31.3. / STANOVANJSKI POSVET
Stanovanjska zbornica Slovenije organizira tradicionalni stanovanjski posvet v okviru
gradbenega sejma MEGRA 2011 dne 31.3.2011 ob 10.uri v dvorani 1 na sejmišču Pomurskega
sejma v Gornji Radgoni. Letošnji posvet bo namenjen stanovanjski oskrbi starejših. Vabilo in
prijavnica.

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
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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
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.
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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
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,
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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
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
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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
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
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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)
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
REFORMA EVROPSKEGA URADA ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM
Evropska Komisija je sprejela predlog za reformo urada EU za boj proti goljufijam, OLAF.
Cilj je izboljšati zmogljivost, učinkovitost in odgovornost urada OLAF, hkrati pa zaščititi
njegovo preiskovalno neodvisnost. Od njegove ustanovitve leta1999 je urad OLAF opravil
približno 4 500 preiskav in prispeval k zaščiti proračuna EU pred goljufivimi dejavnostmi.
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Izboljšave, ki bodo uradu OLAF pomagale v celoti izkoristiti njegove zmožnosti, so kljub
temu potrebne. Komisija s predlogom o krepitvi zmogljivosti urada OLAF za doseganje
optimalnih rezultatov pri spopadanju z goljufijami ureja nekatere ključne probleme.
Današnji predlog vključuje ukrepe za zagotovitev učinkovitejše izvedbe in nadgradnje
preiskav urada OLAF, zaščite pravic preiskovanih oseb ter okrepitve sodelovanja med
uradom OLAF in njegovimi strateškimi partnerji v boju proti goljufijam. Predlog bo poslan
Evropskemu parlamentu in Svetu za sprejetje v postopku soodločanja. Več o tem lahko
preberete tukaj. (Vir: EK)

EVROPSKA OSNOVA ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Evropska komisija je predlagala skupen sistem za izračunavanje davčne osnove za podjetja,
ki poslujejo v EU. S tem predlogom naj bi se bistveno zmanjšali upravna obremenitev,
stroški usklajevanja in pravna negotovost, s katerimi se trenutno spopadajo podjetja v EU,
saj morajo pri določanju svojih obdavčljivih dobičkov izpolnjevati zahteve do 27 različnih
nacionalnih sistemov. Predlagana skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov
pravnih oseb bi družbam omogočila vlaganje davčne napovedi po sistemu „vse na enem
mestu“, pri čemer bi se lahko konsolidirali vsi dobički in izgube, ki jih ima podjetje v celotni
EU. Države članice bi zadržale vso suvereno pravico za določanje lastnih stopenj davka od
dohodkov pravnih oseb. Komisija ocenjuje, da bi CCCTB podjetjem po vsej EU z
zmanjšanjem stroškov usklajevanja letno prihranila 700 milijonov EUR, s konsolidacijo pa še
nadaljnje 1,3 milijarde EUR. Poleg tega bi podjetja, ki razmišljajo o čezmejni širitvi,
prihranila do eno milijardo EUR. S CCCTB bo EU postala tudi mnogo privlačnejši trg za tuje
naložbe. Več informacij lahko najdete tukaj. (Vir: EK)

POZIV EK K BOLJŠI MOBILNOSTI STROJEVODIJ
Evropska komisija je osem držav članic uradno pozvala, naj v nacionalno zakonodajo
prenesejo Direktivo o izdaji spričeval strojevodjem. Belgija, Češka, Madžarska, Nemčija,
Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Švedska svojih zakonodaj še niso uskladile z
navedeno direktivo, zato mobilnost strojevodij vlakov ne bo zagotovljena v določenem roku.
Preden zadevo predloži Sodišču Evropske unije, daje Komisija naštetim državam članicam
na voljo dva meseca za rešitev nastalega položaja. (Vir: EK)
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