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NOVIČKE SOS
SESTANEK NA URSZR
V torek 22. marca so se predstavniki Delovne skupine za zaščito in reševanje sestali z v.d.
direktorjem Uprave za zaščito in reševanje Darkom Butom. Tema sestanka je bilo
sodelovanje predstavnikov lokalnih skupnosti

z upravo za zaščito in reševanje.

Dogovorjeno je bilo, da se bo ustanovila skupna delovna skupina, ki bo delovala na
področju vertikalne povezljivosti načrtov, prilog in dodatkov na področju načrtovanja. Na
zakonodajnem področju bo v letošnjem letu Uprava za zaščito in reševanje spremenila
Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Glede na dogovore na sestanku
sem prepričan, da bo sodelovanje med Delovno skupino za zaščito in reševanje uspešno, ter
bo olajšalo delo lokalnih skupnostih. (MM)

ANTON PERŠAK PODPREDSEDNIK SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vlade Republike Slovenije je na 125. redni seji dne 17.3.2011 sprejela sklep o imenovanju
članov Sveta za trajnostni razvoj. Antona Peršaka, s strani SOS predlaganega v Svet za
trajnostni razvoj, podpredsednika SOS in župana občine Trzin je imenovala za
podpredsednika tega ključnega strokovnega organa za razpravo o pomembnih vprašanjih
trajnostnega razvoja.

DELOVNI POSVET ZAKLJUČNI RAČUNI
V torek, 22.3.2011 je potekal delovni posvet Priprava zaključnih računov v občinah, na
slednjem pa so predstavniki Ministrstva za finance predstavili priprava zaključnega računa
proračuna za leto 2010, priprava zaključnih računov občin in realizacija načrta razvojnih
programov (NRP). Predstavniki ministrstva za finance so povzeli ključno in pomembno za
občine, ob tem pa izrazili mnenje, da so občine tiste, ki naj gospodarske krize sploh ne bi
občutile oziroma so krizo občutile v neznatnem delu. (jt)

POSLANA STALIŠČA NA SVLR
Skupnost občin Slovenije je v tem tednu na SVLR posredovala stališča, pripombe in
predloge predlogu uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij in k Predlogu Uredbe
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Občine Videm, Podlehnik, Majšperk,
Cirkulane, Žetale in Zavrč so na službo vlade stališča in predloge k prvemu predlogu
naslovile z dopisom z dne 15.3.2011. Tudi Skupnost občin Slovenije je SVLR pozvala k
proučitvi zapisanega s strani občin ter slednje pozvala k odgovoru k izpostavljenim
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dilemam občin. K predlogu Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike smo
med drugim zapisali, da v slednjo ni uvrščene romske problematike oz. v prej veljavni
Uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud je vključena pomoč občinam pri komunalnem
urejanju naselij, nova uredba pa tega ne določa. Prav tako smo predlagali stališče občin, da
uredba v predhodnih določbah določi tudi, da se, do izteka obstoječega regionalnega
razvojnega programa, sprejmejo izvedbeni načrti, z novim programskim obdobjem pa se
začne s postopkom dogovorov za razvoj regij. Eno leto pred iztekom obdobja pa bo treba
pripraviti regionalne razvojne programe. (jt)

DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Danes, 25.3.2011 je v sodelovanju Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije,
Občine Dobrepolje in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
potekal že 4. posvet na temo delovanja skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Posvet je
občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim nudil priložnost za
strokovno izmenjavo mnenj in izkušenj. Posvetu se je pridružila ministrica Duša Trobec
Bučan in s pozdravnim nagovorom udeležencev tudi odprla posvet. Na posvetu so svoje
prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav, ob
zaključku pa so zainteresirani obiskali še Podpeško jamo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI
Na spletni strani MOP je objavljen predlog Operativnega programa ravnanja s komunalnimi
odpadki. Predlog si lahko ogledate tukaj. Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.04.2011.

OBLIKOVANJE CEN PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE PARE IN TOPLE
VODE
Tukaj lahko najdete predlog nove Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. V predlogu nove
uredbe ostaja enak koncept oblikovanja cen daljinskega ogrevanja kot v dosedanji uredbi.

POJASNILA MINISTRSTEV
NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH ZA DOLOČEN ČAS
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Na Ministrstvu za javno upravo prejemajo vprašanja glede možnosti napredovanja
zaposlenih za določen čas, ki niso imenovani v uradniški naziv, ampak so jim na podlagi
prvega odstavka 73. člena ZJU določene pravice glede na naziv, v katerem se opravlja delo
na uradniškem delovnem mestu. Pojasnilo ministrstva lahko preberete tukaj.

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 evidentiranje v organe Skupnosti občin Slovenije. V vse organe SOS, za
katere je možno evidentiranje, so lahko v skladu s statutom imenovani izključno ŽUPANI.
V skladu s sklepom predsedstva so odprti postopki evidentiranja za: članstvo v sekciji s
sedežem upravnih enot, predsednika sekcije s sedežem upravnih enot, predsednika sekcije
mestnih občin, članstvo v sekciji ostalih občin, predsednika sekcije ostalih občin, ter
petčlanski 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 faksu na 02/ 234 15 03.

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 zakonodajna in pravna vprašanja in
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, komisija za kulturo, komisija za eposlovanje, 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 občinskih
inšpektorjev, komisija za zaščito in reševanje, ter komisija za trajnostni razvoj. Število članic
in članov komisij ni omejeno. Zaželeno je, da se v delo komisij vključijo tisti, ki jih
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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 faksu na 02/ 234 15 03.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
29.03. / SESTANEK V ZVEZI Z ZUPJS
Naslednji sestanek v zvezi s spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
bo potekal 29.3.2011 v prostorih MDDSZ. Sestanka se bo udeležila predstavnica Skupnosti
občin Slovenije. O dogovorjenem na sestanku vas bomo sprotno obveščali.

31.3. / POSVET NA TEMO NOVE PROMETNE ZAKONODAJE
Posvet o novi prometni zakonodaji bo potekal 31.3.2011, v prostorih Austria Trend hotela na
Dunajski 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.

01.04. / SREČANJE DS ZA KMETIJSTVO
Delovna skupina za kmetijstvo v ožji sestavi, z namenom priprave gradiva za redno sejo
predsedstva SOS se bo sestala v petek, 1.4.2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih
Mestne občina Ljubljana, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, v sejni sobi v 5.
nadstropju poslovne stavbe, Zarnikova 3, Ljubljana.

06.04. / UČINKOVITA RABA BIOMASE
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije vabi na
praktični posvet o trajnostnem pristopu pri načrtovanju učinkovite rabe biomase v
energetske namene, kako pravilno oceniti naravne potenciale biomase ter energetsko rabo
na lokalni ravni, kakšno vlogo ima pri tem Zavod za gozdove Slovenije in njegov
informacijski sistem, kako načrtovati izgradnje in obratovanje logističnih centrov, primeri
dobrih praks ter kakovostnega projektiranja sistemov daljinskega ogrevanja ipd.
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Vabilo s prijavnico na delovni posvet in ogled primera dobre prakse z naslovom Trajnostni
pristop pri načrtovanju učinkovite rabe biomase v energetske namene. Vabilo in
prijavnica. Posebej vabljeni so županje in župani, energetski svetovalci ter tiste osebe, ki
pripravljajo strateške dokumente s področja energetike. Posvet bo v sredo, 6. aprila 2011 z
začetkom ob 10.00 uri v Domu kulture občine Nazarje, Savinjska cesta 2, v mali sejni
dvorani. Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne.

06.04. / SEJA DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA
PROGRAMA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Seja delovne skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu bo v
sredo, 6.4.2011 v prostorih občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pričetkom ob
14.00 uri.

07.04. / SKUPNO DELOVNO SREČANJE KOMISIJ
Skupno delovno srečanje Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja, Komisije za kulturo
in Delovne skupine za vrtce Skupnosti občin bo potekalo v četrtek, 7.4.2011 v prostorih
Mestne občine Ljubljana (Klub 15), s pričetkom ob 10.00 uri.

13.04. / 22. SEJA PREDSEDSTVA
22. seja predsedstva bo potekala v sredo, 13.4.2011 ob 10.00 uri. Natančen kraj poteka seje
skupaj z dnevnim redom sporočimo v kratkem.

15.04. / NOVOSTI ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA
Posvet "Novosti zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja", ki je nastal v
soorganizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, bo potekal v petek,
15.4.2011 s pričetkom ob 10,00 uri v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Na posvetu bo ministrica Duša Trobec Bučan, predstavila prioritete dela Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko do konca mandata, mag. Igor Strmšnik bo
predstavil izvajanje regionalne politike in razloge za sprejem novega zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, predstavniki SVLR pa bodo predstavili tudi novosti, ki jih
občinam prinaša Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vabilo.
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DOGODKI DRUGIH
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.

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.

31.3. / POSVET LES KOT ENERGIJA
Gozdarski inštitut Slovenije organizira v okviru sejma MEGRA posvet »Les kot energent«.
Posvet bo v četrtek, 31. marca 2011, ob 15:00 v Gornji Radgoni, Pomurski sejem, dvorana 2.
Glavni namen posveta je prikaz novih poti za učinkovito izkoriščanje lesa uporabnega v
energetske namene. Posvet je za vse udeležence brezplačen. Vabilo.
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06.-08.4. / LETNO SREČANJE ORGANIZACIJE ENERGY CITIES
V Zagrebu bo od 6. do 8. aprila potekalo letno srečanje organizacije Energy Cities. Srečanja,
ki se ga bodo udeležili predstavniki Evropske komisije, kot tudi predstavniki energetskih
agencij iz EU, Švice, župana Zagreba in Heidelberga. Na dogodku bodo podelili tudi
nagrado za najboljšo lokalno akcijo. Potekale pa bodo tudi delavnice na katerih bo govora o
teritorialni koheziji in njeni povezavi z energetiko, urbanem in regionalnem planiranju,
energetsko učinkovitih mestih, upravljanju z energijo in okoljem v lokalnih upravah , prikaz
metodologij za vključevanje javnosti,sodelovanjem z državno ravnjo, o načinih financiranja
projektov…delavnice pa bodo osredotočene na iskanje rešitev v praksi. Več o programu
lahko najdete tukaj. V kolikor bi se želeli srečanja udeležiti vam sporočamo, da je Skupnost
občin Slovenije za svoje člane zagotovila kotizacijo v višini 150€, kar vključuje tudi kosila ter
gala večerjo. (MM)

14.4. / DELAVNICE INFORMED CITIES V BEOGRADU
Iniciativa Informed Cities v sodelovanju s srbsko asociacijo občin (SCTM) organizira
delavnico, ki bo potekala 14.4.2010 v prostorih SCTM v Srbiji, Makedonska 22, Beograd,
Srbija. Ta delavnica, skupaj z enajstimi drugimi, ki potekajo po vsej Evropi, je del Iniciative
Informed Cities; to je triletni evropski projekt namenjen premostitvi vrzeli med raziskavami
in lokalno politiko na področju trajnostnega razvoja (več informacij na www.icleieurope.org/informed-cities). Delavnica se bo osredotočila na izzive, povezane z oceno in
primerjalno analizo uspešnosti lokalne samouprave na področju trajnostnega razvoja , tako
v smislu vodenja procesov in količinskih kazalcev in bo dobra priložnost za živahno
izmenjavo mnenj o metodologiji in praksi. Delavnica je namenjena le ozki skupini do 20
udeležencev iz Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Črne Gore, Slovenije in Srbije in je
namenjena predstavnikom večjih občin, ki imajo več kot 50.000 prebivalcev. Prijavljeni bodo
na delavnicah spoznali dve orodji za vrednotenje trajnostnega urbanega upravljanja,
Lokalna evalvacija 21 (LE21) in Urbani ekosistem Evropa (UEE), razpravljali bodo o njegovi
uporabnosti v evropskem kontekstu, kar bo dobra priložnost, da delijo svoje izkušnje in
pričakovanja tako z raziskovalci kot predstavniki nacionalnih institucij, ki se ukvarjajo s
trajnostnem razvoju v lokalnih skupnostih. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Za
dodatne informacije, tudi o povračilu stroškov potovanja, se lahko obrnete na Aleksandra
Marinkovića (aleksandar.marinkovic@skgo.org), Lauro Björkqvist (laura.bjorkqvist@abo.fi)
ali Sam Grönholm (sam.gronholm@abo.fi) iz fakultete Åbo Akademi. Vabilo, program,
prijavnica.
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NOVIČKE DRUGIH
ZAKLJUČEK PROJEKTA EVROPA PRED IZZIVOM
V zadnjih treh letih je več kot 600 podnebnih zagovornikov iz 18
evropskih držav tesno in intenzivno sodelovalo in skupaj razvilo
več kot 100 projektov za zmanjšanje emisije ogljikovega dioksida v
njihovih državah. Njihove zamisli segajo od izobraževanja, prevoza,
nastanitve, prehrane in kmetijstva, energije in poslovanja. Na poti
niso bili sami. Več sto mednarodnih in nacionalnih strokovnjakov in
partnerjev, so jim pomagali, da so pripravili rešitve, kako pospešiti
spremembe za prihodnost z nizkimi emisijami ogljika. O projektih lahko izveste več v
virtualni galeriji. Vabljeni k ogledu idej, morda vas spodbudijo, da naredite nekaj zase in za
vse nas. Slovenski podnebni zagovorniki zagovarjajo uvedbo tekmovanja za spodbujanje
zaposlenih k uporabi kolesa namesto avtomobilov za pot na delo in posledično zmanjšanje
emisij CO2. Glasujte za idejo, ki vas najbolj navdihuje in …sedite na kolo! (SK)

STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE
Ponovno vas vljudno vabimo, da sodelujete v projektu Star papir za novo upanje, hkrati pa
se zahvaljujemo vsem tistim, ki ste se za to že odločili. Akcija na enostaven
način združuje dobrodelnost in okoljevarstvo, saj temelji na primeru dobre
prakse ločevanja odpadkov - papirja ločeno zberemo v Sloveniji kar 64 % ki ga želimo prenesti tudi na ostale odpadke. Hkrati pa ponuja edinstveno
priložnost, da zopet združimo moči in skupaj pomagamo tistim, ki so
pomoči potrebni. Da smo Slovenci solidarni in znamo pomagati,
dokazujemo vedno znova, med drugim tudi z rekordno udeležbo v lanski
akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Pridružite se nam preko prijave
na spletni strani projekta Star papir za novo upanje: http://ebm.si/p/starpapir/ Prijave so zaradi zahtevne logistike obvezne. V kolikor imate kakršno koli vprašanje,
smo vam na voljo na telefonski številki 08 3878 856 ali na elektronskem naslovu
starpapir@ocistimo.si. Hvala vam za vašo pomoč! (društvo Ekologi brez meja)

DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija jutri vabi vse posameznike in posameznice, da se udeležijo
prostovoljskih akcij, ki bodo v okviru Dneva za spremembe potekale v skoraj 50 krajih po
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Sloveniji. Tako bodo tudi sami prispevali k pozitivnim spremembam, pridobili izkušnjo
prostovoljstva in se povezali v skupnosti. Slovenska filantropija v Dan za spremembe in
konkretno delavno akcijo vključuje lokalno skupnost in spodbuja prostovoljstvo; vabi bližnje
stanovalce delavskega doma, kjer prebivajo delavci migranti; begunci iz integracijske hiše
bodo prav tako pomagali čistiti okolico; še bolj medkulturno pa bo dogodek obarvalo
Kulturno društvo Sandžak na druženju po akciji. Vabljeni vsi, ki bi radi spoznali, kaj lahko
skupaj storimo za izboljšanje kulture bivanja v našem skupnem okolju. Jutri je Dan za
spremembe. Dobimo se ob 9.00 uri v Mostah (glej zemljevid). Čisto vsak od nas pa se Dnevu
za spremembe lahko priključi enostavno na način, da jutri med 20.30 in 21.30 uro - v Uri za
zemljo - ugasne luči in druge električne naprave. Ura za zemljo je globalna pobuda proti
podnebnim spremembam in jo je leta 2007 spodbudila organizacija World Wildlife
Fundation. (Vir: Slovenska filantropija)

SINERGETIK IN SEJALEC 2011
Slovenska turistična organizacija (STO) vsako leto v okviru Banke
turističnih priložnosti Slovenije (BTPS) objavi razpis Snovalec, s katerim
med najboljše zamisli s področja turizma razdeli 40.000 evrov bruto
nepovratnih

sredstev

Direktorata

za

turizem

pri

Ministrstvu

za

gospodarstvo. Z letošnjim letom STO in BTPS uvajata novost. Iščejo se t.i. sinergetiki, javna ali
zasebna telesa, ki so pripravljena dodatno sofinancirati zamisli, prijavljene na razpis Snovalec (ta bo
objavljen aprila). In zakaj bi postali sinergetik? Zato, ker boste s tem, ko boste najboljšim zamislim
ponudili sofinanciranje, v svoje okolje privabili dobre ideje in njihove uresničevalce. Prijavitelje boste
spodbudili k prijavi še kakovostnejših projektov, prilagojenih prav za vaše okolje/regijo/destinacijo.
Celotno besedilo razpisa najdete TUKAJ, za dodatne informacije glede vsebine razpisa in postopka
prijave pa pišite na e-naslov btps@slovenia.info. Rok za prijavo je 11. april.
Ob tej priložnosti vas obveščamo tudi, da je STO objavila razpis Sejalec za ustvarjalne in inovativne
dosežke v turizmu. Nanj se lahko prijavite vsi, ki ste turistične novosti uvedli med 1. 1. 2009 in 31. 12.
2010. Rok za oddajo predprijav je 10. maj 2011. Celotno besedilo razpisa je objavljeno TUKAJ.

126. REDNA SEJA VLADE, 24.03.2011
SPREMEMBE ZGO-1
Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
graditvi objektov in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po
skrajšanem postopku.
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Ministrstvo za okolje in prostor je predlagalo spremembo 79. člena ZGO-1 tako, da se
možnost gradnje v lastni režiji zoži na gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov ter na
izvedbo vzdrževalnih del. Obenem je predlagano, da pri gradnji v lastni režiji ne bi bilo
treba zagotoviti gradbenega nadzora po določbah ZGO-1, saj gre za gradnjo manjše stopnje
gradbeno tehnične zahtevnosti, ki ne potrebuje posebnega nadzora. V povezavi s
spremembo 79. člena ZGO-1 je treba uskladiti oziroma spremeniti še nekatere druge člene
veljavnega zakona, ki urejajo vprašanje gradnje v lastni režiji in sicer 85. člen, ki določa
zahteve glede zagotovitve gradbenega nadzora pri gradnji v lastni režiji in prekrškovne
določbe (174. in 176. člen veljavnega zakona). Enostavni objekti so konstrukcijsko manj
zahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbeno tehničnega preverjanja
in ki niso objekti z vplivi na okolje. Med izjemi spadajo gasilski in planinski domovi. V
Lastni režiji se gasilski in planinski domovi lahko gradijo do velikosti 250 m2.
Predlog za spremembo 79. člena ZGO-1 je v okviru paketa predloga za spremembe
zakonodaje, z namenom da se učinkoviteje pristopi k zmanjševanju obsega sive ekonomije v
Sloveniji, podala tudi Obrtno – podjetniška zbornica Republike Slovenije. Obenem se s
predlaganim ukrepom zvišuje kvaliteta gradenj, ki so se doslej izvajale kot gradnja v lastni
režiji. (Vir: Vlada RS)

SILE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vlada RS je na seji 24. marca sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Dopolnitev Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč je bila nujna zaradi spremembe Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami leta 2010 ter dogovorjenih dopolnjenih rešitev pri organizaciji sil za zaščito,
reševanje in pomoč za delovanje ob nesrečah v cestnem prometu oziroma ob nesrečah z
nevarnimi snovmi. (Vir: Vlada RS)

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

Od 21. marec 2011 do 25 March 2011

15

TN št. 12

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
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
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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)

PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV
GASILSKA ZAŠČITA IN REŠEVALNA OPREMA
Razpis za nepovratna sredstva v višini do 30% upravičenih vrednosti za gasilsko zaščitno in
reševalno opremo lahko najdete tukaj. Prijavijo se lahko PGD in gasilske zveze. (Vir: Tiko Pro)

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI
SE
V času od 22. do 24. marca se je v Strasbourgu odvijalo 20. plenarno zasedanje Kongresa
lokalnih in regionalnih oblasti pri SE. Zasedanja sta se udeležila Bernardka Krnc (županja
Šmarjeških toplic) in Uroš Brežan (župan Tolmina). V času zasedanja sta se predstavnika
občin, s pomočjo Skupnosti občin Slovenije sestala z veleposlanikom v Strasbourgu
Damjanom Bergantom, s katerim sta se pogovarjala o problematiki dela lokalnih skupnosti v
evropskih institucijah. Na zasedanju so predstavniki obravnavali tematiko Romov v Evropi,
seznanili pa so se tudi s poročili stanja lokalnih skupnosti v Turčiji, Romuniji, Avstriji in
Malti. (MM)
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPEJCI PODPIRAMO OKOLJU PRIJAZNE NAČINE POTOVANJA
Kot ugotavlja zadnja raziskava, je večina Evropejcev pripravljenih na kompromise pri cenah
in karakteristikah svojih avtomobilov, da bi zmanjšali škodljive izpuste. Raziskava
Eurobarometra, ki je potekala v vseh 27 članicah Evropske unije, je na primer pokazala, da bi
bili dve tretjini uporabnikov avtomobilov v EU pripravljeni popustiti pri hitrosti svojega
avtomobila, da bi zato zmanjšali izpuste. Obenem večina voznikov avtomobilov (53 %)
podpira zamenjavo obstoječih davkov na motorna vozila z novimi davki, ki bi temeljili na
dejanski uporabi vozil. Čeprav se večina uporabnikov za avto odloči zato, ker je praktičen,
pa skoraj tri četrtine državljanov EU (71 %) odgovarja, da bi se pogosteje odločali za
uporabo javnega prometa, če bi imeli na voljo enotno kartico za vsa prevozna sredstva. Vir:
EK)

NAJBOLJ INOVATIVNI REGIONALNI PROJEKT V EVROPI
Vsakoletne nagrade Evropske komisije „RegioStars“ izpostavijo najbolj inovativne projekte,
ki jih je podprla evropska regionalna politika. Začela se je zadnja faza natečaja za leto 2011,
pri čemer je bilo od 66 projektov, ki jih je predložilo 18 držav članic, v ožji izbor vključenih
31 projektov. Zmagovalce bodo razglasili na slovesni prireditvi 23. junija v Bruslju. Izbrani
projekti zajemajo območja od portugalskih Azorov do Spodnje Avstrije in vključujejo vrsto
medregionalnih in čezmejnih sodelovanj med največ šestimi evropskimi državami, vključno
z Norveško in Ferskimi otoki (Predstavitev vseh finalistov). Vsaka zainteresirana evropska
regija se lahko poteguje za nagrade RegioStars 2012. Poziv za nominirance je že odprt, rok za
prijave pa je 15. Julij 2011. (Vir: EK)
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