MISEL TEDNA
Za to, da se dva zaljubita, ne smemo kriviti gravitacije.
[Albert Einstein]

ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo mestni občini Celje, ter občinama Ravne na Koroškem
in Kozje. Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS.

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
11.04
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NOVIČKE SOS
INFORMACIJSKO PODPORO LOKALNIM VOLITVAM NAJ
KOORDINIRA SVLR
Skupnost občin Slovenije vas je pred letom dni prosila za pomoč pri zagotavljanju
informacijske podpore lokalnim volitvam Kabinet predsednika vlade, saj se predhodno
nihče ni želel s to zadevo ubadati, ker so lokalne volitve v izključni pristojnosti občin. Pet
pred dvanajsto se je Ministrstvo za javno upravo lotilo projekta posodobitve in lokalne
volitve so sicer bile informacijsko podprte, vendar ne v takšni obliki, kot bi to želele občine.
Da bi se ob prihodnjih lokalnih volitvah spet ne potikali od vrat do vrat smo Vlado, SVLR,
MJU in MVZT zaprosili za vnaprejšnje preudarno odločanje v zvezi s prihodnjimi lokalnimi
volitvami in to na prvi prihodnji seji Vlade, kjer se bo obravnavalo Zaključno poročilo
medresorske projektne skupine za elektronsko podporo lokalnim volitvam LV2010.
Skupnost je predlagala, da Vlada s sklepom sprejme predloge medresorske projektne
skupine za elektronsko podporo lokalnim volitvam LV2010 in kot organ, ki bo zadolžen za
kontinuirani nadzor nad koordinacijo enotne podpore lokalnim volitvam, določi Službo
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. (SK)

SESTANEK O ZAKONU O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA
POMENA
Skupen sestanek komisije za zakonodajna in pravna vprašanja, komisije za kulturo in
delovne skupine za vrtce Skupnosti občin je potekalo v četrtek, 7.4.2011 v prostorih Mestne
občine Ljubljana. Sestanek je bil posvečen diskusiji in pripombam glede predloga Zakona o
opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja. Ker je
omenjen predlog zakona v mnogih pogledih problematičen je na sestanku bil sprejet sklep,
da sekretariat pozove občine članice k intenzivnejšem branju zakona in prične z dodatnim
zbiranjem pripomb in predlogov.

SESTANEK PREDSTAVNIKOV AVP IN OBČINSKIH SPV
Zapisnik sestanka predstavnikov AVP s predstavniki občinskih SPV, ki je potekal 15. marca
2011 v sejni sobi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, katerega se je
udeležila tudi predstavnica SOS, lahko najdete na tem mestu.
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SPREMEMBA DATUMA ZAČETKA UPORABE NOVIH VPLAČILNIH
PODRAČUNOV JFP
DURS je dne 6.4.2011, na Ministrstvo za finance posredoval dopis s predlogom, da se
spremeni 2. odstavek 7. člena v Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov tako, da se prehodni davčni podračuni,
objavljeni v seznamu JFP skupine A, pričnejo uporabljati 1.10.2011, namesto 1.7.2011.

EVIDENTIRANJE V ORGANE IN KOMISIJE SOS
V tem tednu je sekretariat Skupnosti občin Slovenije zbiral in urejal prijave kandidatk in
kandidatov za evidentiranje v organe in komisije SOS, o katerih bo odločalo predsedstvo
oziroma skupščina Skupnosti občin. Prejete prijave kandidatur smo v tem tednu tudi
posredovali Predsedstvu SOS v okviru delovnega gradiva za sestanek predsedstva, ki bo
potekal 13. aprila. O zelo velikem interesu za sodelovanje v komisijah SOS govori zgovorna
številka – v skupno 15 komisij SOS se je namreč evidentiralo 285 kandidatov, kar je v
povprečju 19 kandidatov na komisijo. Za izkazan interes se vsem kandidatom iskreno
zahvaljujemo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKONI V PRIPRAVI
V pripravi na ministrstvih so naslednji predlogi predpisov:
MJU
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji.
MK
Novela Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhiva.
MOP
Osnutek uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja.
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja.
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Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja.
MŠŠ
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.
Pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujte na info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O POSLANCIH
V obravnavi v DZ je predlog Zakona o poslancih. Stališča, pripombe in predloge nam
posredujte na jasmina@skupnostobcin.si do srede, 13.4.2011.
UPORABA OBRAMBNIH ZMOGLJIVOSTI
V delu Vlade RS je Predlog uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih
organov, sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami. Pripombe,
stališča in predloge nam posredujte čim prej na miha@skupnostobcin.si.
UREDBA O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI
Na spletni strani Vlade RS je objavljena Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013.
ZKZ-C PRVA OBRAVNAVA
Na spletni strani Vlade RS je objavljen Predlog stališča Vlade RS do mnenja Državnega sveta
RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih-prva
obravnava.
PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA POMENA
V delu Vlade RS je predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena-prva
obravnava.

Pripombe,

stališča

in

predloge

nam

prosimo

posredujte

na

jasmina@skupnostobcin.si do ponedeljka, 11.4.2011.

ANALIZE STANJA NA PODROČJU KULTURE
Na tem mestu lahko najdete vabilo k javni razpravi ob pripravi Analize stanja na področju
kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 -2015.
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Celotna analiza je objavljena na spletnem naslovu www.mk.gov.si v rubriki »Aktualno«, v
besedi uredniškega odbora pa najdete podrobnejše informacije o njeni strukturi. Z objavo
začenja Ministrstvo za kulturo postopek priprave novega Nacionalnega programa za
kulturo.
Vabimo vas,

da nam do 28. aprila 2011 posredujete vaše pripombe na e-naslov

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Po poteku roka, bo ministrstvo v sodelovanju z Nacionalnim svetom za kulturo oblikovalo
končni predlog Nacionalnega programa za kulturo 2012–2015 in ga javnostim predstavilo na
področnih razpravah v »Tednu kulturnih misli« v prvi polovici junija letos.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI
V Uradnem listu RS št. 25/2011, z dne 04.04.2011, je bil objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C). Zakon prinaša kar nekaj novosti, predvsem
je bilo za občine v času sprejemanja novele zakona še v lanskem letu nesprejemljivo določilo
o vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov. Iz določil novega zakona je vidno, da bo po novem
zakonu za razliko od prejšnjega predloga lahko podala zemljiškoknjižni predlog tudi vsaka
fizična oziroma pravna oseba pod določenimi pogoji. Izsek člena vam podajamo v
nadaljevanju.
125.a člen
(1) Zemljiškoknjižni predlog mora biti vložen elektronsko.
(2) Zemljiškoknjižni predlog mora v imenu predlagatelja vložiti notar kot pooblaščenec
predlagatelja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zemljiškoknjižni predlog, razen predloga za vpis
zaznambe vrstnega reda in predloga za predznambo ali vknjižbo v zaznamovanem vrstnem
redu, vloži tudi:
1. vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo s svojim varnim
elektronskim podpisom in varni elektronski predal, in je vključena v informacijski sistem
za varno elektronsko vročanje v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje v
civilnih sodnih postopkih,
2. naslednja oseba kot pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik predlagatelja:
– odvetnik,
– samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba, ki izpolnjujejo pogoje za
opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami po zakonu, ki ureja
nepremičninsko posredovanje (v nadaljnjem besedilu nepremičninska družba), če je
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posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla, na podlagi katerega
je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za zahtevani vpis, in
– Državno pravobranilstvo Republike Slovenije ali občinsko pravobranilstvo (v nadaljnjem
besedilu: pravobranilstvo).
Poleg tega prinaša zakon mnogo drugih novosti, ki si jih lahko preberete na zgornji
povezavi.

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
Tukaj lahko najdete predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli. Predlog je
objavljen na spletni strani MŠŠ, med drugim pa se spreminja 56. člen – brezplačni prevozi
učencev. V obrazložitvi ministrstvo navaja, da so z dopolnitvijo 56. člena upoštevane
pripombe lokalnih skupnosti za natančnejšo opredelitev uveljavljanja pravic do
brezplačnega prevoza, in sicer v primeru, ko učenec, ki obiskuje osnovno šolo izven
šolskega okoliša, v katerem prebiva. Zakon posebej določa, da ima tak učenec pravico do
povračila stroškov prevoza le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem
okolišu, v katerem prebiva. Višina povračila stroškov je enaka, kot bi mu pripadala, če bi
obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Obseg pravic iz naslova
šolskih prevozov ostaja nespremenjen. Pripombe in predloge nam lahko posredujete na
naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

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.

PREGLEDNIK SOS
Tudi v tokrat smo za vas pripravili preglednik SOS z zakonodajnim pregledom meseca
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marca, ki ga lahko pregledate tukaj.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE ČASTNIH ČLANIC OZIROMA ČLANOV SOS
Nov Statut Skupnosti občin Slovenije v 10. Členu predvideva poleg rednih in izrednih članic
tudi častne člane SOS. Častni člani so osebe, ki so v preteklosti odločilno doprinesle k
razvoju SOS. Častnega člana imenuje skupščina na podlagi predloga Predsedstva SOS.
Na korespondenčni seji Predsedstva SOS je v zvezi z imenovanjem častnih članov bil sprejet
sklep, ki določa merila in kriterije za imenovanje častnih članov. V kolikor menite, da
navedenim merilom ustreza kandidat, ki ga želite predlagati, vas naprošamo, da nam ime
vašega kandidata z ustrezno utemeljitvijo v obrazcu za evidentiranje pošljete do vključno
ponedeljka, 11.4.2011 na metka@skupnostobcin.si oziroma po faksu na 02/2341503.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
11.04. / DDV V OBČINAH V LETU 2011
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Dejanom Ciringerjem,
strokovnjakom na področju DDV, vljudno vabi na delovni posvet DDV V OBČINAH V
LETU 2011, ki bo v ponedeljek, dne 11.04.2011, s pričetkom ob 09.00 uri, v prostorih
Austria Trend hotela, Dunajska 154, Ljubljana.
V občinah se na področju DDV pojavlja kup vprašanj in nejasnosti. Poleg tega so tudi za leto
2011 bile uveljavljene spremembe ZDDV-1, ki prinašajo kar nekaj sprememb na področju
obračunavanja DDV. Zaradi tega se je Skupnost občin Slovenije odločila organizirati delovni
posvet na temo DDV v občinah, ter s tem pripomoči k odpravi vprašanj in nejasnosti, ki se
pojavljajo pri občinskih uslužbencih. Vabilo in prijavnica.

12.04. / SESTANEK DS ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
Ministrstvo za notranje zadeve pripravlja nov Zakon o prijavi prebivališča, ki bo na novo
urejal tudi prijavo gosta (to je trenutno policijsko prijavo) in nadzor nad izvajanjem določb,
ki se nanašajo na prijavo gosta. V fazi priprave osnutka zakona bi radi proučili tudi predlog,
da lahko nadzor nad prijavo gosta izvaja občinsko redarstvo. Sestanek DS SOS za občinsko
redarsko službo bo potekal v torek, 12.4.2011 ob 12.00 uri v sejni sobi Direktorata za upravne
notranje zadeve.
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13.04. / 22. SEJA PREDSEDSTVA
22. seja predsedstva bo potekala v sredo, 13.4.2011 ob 10.00 uri v prostorih Občine
Radovljica (Velika sejna dvorana – 1. nadstropje), Gorenjska 19, 4240 Radovljica.

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.

20.04. / NOVOSTI ZJN 2C
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom vljudno
vabi na delovni posvet z naslovom NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA ZJN-2C, ki bo v sredo,
dne 20.04.2011, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska 154,
Ljubljana.
V Uradnem listu RS št. 18/2011, z dne 15.03.2011 je bil objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C). Spremembe stopijo v veljavo 30.03.2011.
Zakon prinaša na področju javnega naročanja kar nekaj novosti: novosti pri vpogledu v
ponudbe, strokovni izpit in obnavljanje "licence" na dve leti, razširjena obvezna izločitev
kandidata ali ponudnika, naročnik lahko do pravnomočnosti spremeni odločitev na lastno
pobudo, pravno varstvo od dneva odločitve o zahtevi po dodatni obrazložitvi, itd, o katerih
boste na posvetu izvedeli več. Vabilo in prijavnica.

SEMINAR O ČEZMEJNEM SODELOVANJU OBČIN
Vse občine, županje in župane, zaposlene v občinskih upravah, svetnice in svetnike,
udeleženke in udeležence Sejma NEXPO vljudno vabimo na Seminar o čezmejnem
sodelovanju občin, ki bo 20. aprila 2011 ob 10.00 uri v Galeriji Doma Ivana Cankarja na
Vrhniki, Tržaška 25. Vabilo in prijavnica.
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Skupnost občin Slovenije vas prijazno vabi na seminar o čezmejnem sodelovanju občin, ki ga
organiziramo v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Zainteresiranim občinam tako ponujamo možnosti za čezmejno sodelovanje ter vse
informacije glede programov evropskih skladov za podporo čezmejnega sodelovanja.
Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks, na podlagi katerih se vam bodo porodile
konkretne ideje za vaše projekte.
Po zaključenem seminarju vabimo udeležence in udeležence na Evalvacijski sestanek
slovenske udeležbe na sejmu, ki bo nedaleč od Doma Ivana Cankarja v Pizzeriji Boter, na
Tržaški ul. 6, v Vrhniki. Na evalvacijski sestanek ste vabljeni vsi, ki ste se sejma v Sarajevu
udeležili, pa tudi tisti, ki bi želeli o tem kaj več izvedeti. Sejem je bil prvi te vrste in glede na
odzive različnih držav nikakor ni bil zadnji. Z namenom, da bi se čim bolje pripravili na 2.
sejem je pomembno, da ocenimo prvega, dokler so spomini še sveži. Pogovorili se bomo ob
prigrizku in osvežilni pijači.

22.04. / VSE O INTEGRITETI IN KORUPCIJI
Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet VSE O INTEGRITETI IN KORUPCIJI. Delovni
posvet bo potekal v petek, 22.4.2011 s pričetkom ob 11.00 uri v Austria Trend hotelu v
Ljubljani, Dunajska cesta 154 (dvorana Horus). Vabilo in prijavnica.
Na posvetu boste izvedeli več o spremembah Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije z vidika občin, omejitvi poslovanja in nasprotju interesov z vidika občin predstavitev na konkretnih primerih ter o pomenu integritete in pripravi načrtov integritete
v občinah Predavala bosta predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije, Jure Škrbec in Natalija
Drnovšek.
Skupnost občin Slovenije je na področju Zakona o integriteti in preprečevanj korupcije
aktivna vse od sprejema zakona. Prav tako je Skupnost občin Slovenije sodelovala pri
delovni skupini Komisije za preprečevanje korupcije pri sami pripravi vzorcev načrta
integritete. Predvidevamo, da bodo vzorci načrta integritete pripravljeni do 22.4., prav tako
bodo udeleženci v okviru delovnega gradiva prejeli sklop najpogostejših vprašanj in
odgovorov s predmetnega področja.

DOGODKI DRUGIH
14.4. / DELAVNICE INFORMED CITIES V BEOGRADU
Iniciativa Informed Cities v sodelovanju s srbsko asociacijo občin (SCTM) organizira
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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 načeloma
namenjena predstavnikom večjih občin, ki imajo več kot 50.000 prebivalcev, vendar smo se v
SOS z organizatorji dogovorili, da se lahko na delavnice prijavijo tudi manjše slovenske
občine, ki jih omenjena problematika zanima. 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.

19.04. / PROSTORSKO PLANIRANJE V JUGOVZHODNI EVROPI
V sodelovanju z evropskim združenjem EUROGI in ob podpori Ministrstva za okolje in
prostor Republike Slovenije, Direktorata za prostor, CEKTRA organizira v okviru projekta
Plan4all, ki ga v okviru programa eVsebine+ sofinancira Evropska komisija, regionalno
konferenco "Spatial Planning in South Eastern Europe", ki bo potekala 19. aprila 2011 v
Ljubljani v prostorih Ministrstva za javno upravo. V sklopu dogodka bo potekala tudi
predstavitev projekta Skupnosti občin Slovenije 3D JAVNE RAZGRNITVE (X-Lab). Vabilo.
Dogodek je z vidika očinskih služb primeren za uslužbence v oddelkih za prostor,
gospodarjenje z nepremičninami, komunale in prostorsko načrtovanje ter upravljalci baz
prostorskih podatkov na občinskem oziroma medobčinskem nivoju. Udeleženci se bodo
seznali z novostmi na področju, ki jih prinaša projekt, spoznali delovanje svojh kolegov iz
jugovzodne Evrope in obenem lahko izkoristili dogodek za mreženje ter nove projektne
ideje in predloge, predvsem za najavljene pozive v okviru transnacionalnih programov.
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Vse informacije v povezavi z dogodkom (program, registracija) najdete na spletni strani
http://en.cektra.org/events/conferences/plan4all/. Udeležba je brezplačna, dogodek bo
potekal v angleškem jeziku. Za vse informacije v povezavi z dogodkom se lahko obrnete
tudi na naslov info@cektra.org.

128. REDNA SEJA VLADE, 07.04.2011
USATNOVITEV OBČINE ANKARAN
Vlada RS je na predlog ministrice brez resorja, odgovorne za lokalno samoupravo in
regionalno politiko sprejela resolucijo Državnega zbora do uresničevanja odločbe ustavnega
sodišča glede postopkov za ustanovitev občine Ankaran.
Vlada ne nasprotuje sprejetju Resolucije Državnega zbora Republike Slovenije (DZ RS) do
uresničevanja odločbe Ustavnega sodišča, s katero bi DZ RS utemeljil in pojasnil svoje
ravnanje glede postopkov za ustanovitev občine Ankaran. (Vir: Vlada RS)

UKREPI NA PODROČJU POKOLPJA
Vlada je izdala Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje
z visoko brezposelnostjo Pokolpje in sprejela »Program spodbujanja konkurenčnosti in
ukrepe razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016«. Območje Pokolpja se bo v obdobju
od 2011 do 2016 upoštevalo kot prednostno območje razvojnih politik.
Ukrepi bodo omogočali celovito podporo podjetjem v Pokolpju, da bi se ustvarila nova
delovna mesta in nova podjetja ter pridobile dodatne nastanitvene zmogljivosti v turizmu.
Prav tako se bodo z ukrepi lahko odpravile ključne ugotovljene ovire za dolgoročni razvoj
gospodarstva v Pokolpju. Z uresničitvijo navedenih ukrepov v skupni vrednosti okoli 288
milijonov evrov bodo na območju Pokolpja zagotovljene osnovne možnosti za trajnostni
razvoj. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
SREDSTVA ZA OŽJE KOPENSKO OBMOČJE
Ime razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011
Predmet javnega razpisa:

Javni razpis ureja sofinanciranje projektov, ki učinkovito

prispevajo k splošnemu cilju programa, t.j. “Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti
programskega območja” in specifičnim ciljem programa: “zagotoviti trajnostno teritorialno
integracijo; povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe; izboljšati sisteme
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komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili
obstoječe ovire; izboljšati učinkovitost in uspešnost programa”. Sofinancirani projekti
morajo prispevati k uresničevanju ciljev predvidenih v sledečih prednostnih nalogah
Operativnega programa:
-

prednostna naloga 1: “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”;
prednostna naloga 2: “Konkurenčnost in na znanju temelječa družba”;
prednostna naloga 3: “Socialna integracija”.

Upravičenci:
- prednostna naloga 1: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, inštitucije, ki upravljajo zavarovana območja, podjetja in
njihove konzorcije, gospodarske zbornice, strokovna združenja;
- prednostna naloga 2: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije,
neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove
konzorcije, industrijske cone, gospodarske zbornice, strokovna združenja, ustanove za
strokovno usposabljanje;
- prednostna naloga 3: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove
za strokovno usposabljanje.
Upravičeni stroški:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Izdatki za delo zaposlenih,
Izdatki za delo zunanjih sodelavcev,
Izdatki za srečanja,
Izdatki za opremo,
Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin,
Izdatki za informiranje in obveščanje,
Pripravljalni izdatki,
Administrativni izdatki in ostali izdatki.

V okviru Operativnega programa so upravičeni do sofinanciranja projektni izdatki nastali v
obdobju med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2015. V okviru tega javnega razpisa so
upravičeni izdatki na ravni projekta, kot sledi:
a) pripravljalni izdatki nastali med 1. januarjem 2007 in dnem predložitve Prijavnice, v višini
največ do 5% skupnih upravičenih izdatkov, vendar ne več kot 20.000 EUR ter b) projektni
izdatki, ki niso vključeni v kategorijo “pripravljalni izdatki”, nastali med 23. aprilom 2010 in
dnem zaključka izvajanja projektnih aktivnosti.
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Višina sofinanciranja: Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz
ESRR v višini največ do 85% javnih sredstev, največ do 15% sredstev pa se zagotavlja iz
nacionalnih javnih virov.
Trajanje projektov: Projekt lahko traja največ 30 mesecev od dneva sklenitve Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja.
Rok za oddajo: 25. 05. 2011 do 16.00 ure, več info TUKAJ.

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.
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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.

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);
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- 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,
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.
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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
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
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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
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–
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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.

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.

NAJAVE
-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (april 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« (junij
2011)

MEDNARODNE NOVICE SOS
IKT ZA LOKALNE SKUPNOSTI JV EVROPE
Mreža NALAS je izdala dokument, ki predstavlja smernice na podlagi najboljših praks za
oblikovanje lokalnih storitev e-uprave. Smernice so pripravljene predvsem za regijo
jugovzhodne Evrope, vendar se lahko uporabljajo za vse države v razvoju ali prehodne
države. Vsebuje tudi obsežen seznam literature in virov, da bi ublažili prehod iz osnovne
uporabe IKT v smeri povezane lokalne e-uprave. Več… (SK)
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
DOMENSKO IME „.EU“ ZA VEČJO PREPOZNAVNOST MALIH PODJETIJ
Internetno domensko ime „.eu“ 7. aprila 2011 praznuje peti rojstni dan. „.eu“ je deveta
najpogostejša internetna domena najvišje ravni (TLD), peta najbolj priljubljena domena
najvišje ravni z državno kodo na svetu in četrta v Evropi. Koristna je zlasti za mala in
srednje velika podjetja, saj jim zagotavlja vseevropsko identiteto na internetu ter tako
povečuje njihovo prepoznavnost na evropskih trgih. Število registracij domene „.eu“ se od
njene uvedbe vsako leto povečuje in znaša trenutno že skoraj 3,5 milijona – domena „.eu“ je
tako deveta najbolj priljubljena domena najvišje ravni na svetu. Spletno prisotnost pod
domeno „.eu“ potencialni kupci, ki bi lahko sicer bili nezaupljivi do podjetij z
neprepoznavno državno domeno, takoj prepoznajo. Domeno „.eu“ je mogoče preprosto
registrirati, njeno upravljanje pa je v primeru težav enostavno, saj deluje kar v vseh 23
uradnih jezikih EU in dovoljuje tudi uporabo posebnih znakov. Najpogosteje „.eu“
uporabljajo v Nemčiji (31% vseh domen „.eu“), na Nizozemskem (13%), Združenem
kraljestvu (10%), Franciji (9%) in na Poljskem (6%). Pred kratkim je uporaba „.eu“ hitro
narasla tudi na Češkem, v Estoniji, Litvi, na Poljskem in na Slovaškem. (Vir: EK)

KORISTI OD HITREJŠIH POSTOPKOV PLAČEVANJA PREŽIVNIN IZ EU
Razveza zakonske zveze je že sama po sebi boleč dogodek, ki pa ga pogosto stopnjujejo še
finančne in čustvene težave, kadar eden od staršev živi v tujini in ne želi prispevati finančne
pomoči. Ker danes v EU živi okoli 16 milijonov mednarodnih parov in 30 milijonov
državljanov EU živi v državah, ki niso članice Evropske unije, se bo vse pogosteje dogajalo,
da bo moral preživnino plačevati starš, ki živi v drugi državi. V skladu z novo konvencijo, ki
jo je podpisala EU, bodo ameriški organi sodelovali z ustreznimi evropskimi organi pri
zagotavljanju, da bo oče še naprej izpolnjeval svojo obveznost in bo otrok še vedno prejemal
preživnino. S haaško konvencijo o preživninskih obveznostih se uvaja sistem za
mednarodno izterjavo preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin. Med EU in
državami, ki niso njene članice, vzpostavlja skupni pravni okvir, ki pristojnim organom
omogoča

sodelovanje

pri

izvrševanju

preživninskih

zahtevkov

in

preživninskim

zavezancem preprečuje, da bi se izognili plačevanju preživnine z zapustitvijo ozemlja EU.
Konvencija določa tudi brezplačno pravno pomoč v mednarodnih primerih preživnine
otrok. Dopolnjuje pravila EU o priznavanju in izvrševanju preživninskih odločb, ki se bodo
začela uporabljati z 18. junijem 2011.
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Z novim sistemom se bodo poleg tega pospešili trenutno dolgotrajni in zapleteni postopki
iskanja preživninskih zavezancev, ki se izogibajo plačilu preživninskih obveznosti. Na
mednarodni ravni konvencija dopolnjuje haaški sistem na področju družinskega prava, ki se
že uporablja za ugrabitve otrok, starševsko odgovornost in mednarodne posvojitve. (Vir:
EK)

EK ZAHTEVA UPOŠTEVANJE NOVIH UKREPOV EU V ZVEZI S
SPOSOBNOSTJO ZA VOŽNJO
Evropska komisija je Italijo, Avstrijo, Portugalsko, Finsko, Dansko, Poljsko in Slovenijo
pozvala, naj sprejmejo nacionalno zakonodajo in posodobijo zahteve v zvezi s psihofizično
sposobnostjo za vožnjo v skladu s svojimi obveznostmi po pravu Evropske unije. Zahtevo je
podala v obliki obrazloženega mnenja v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev.
Navedene države članice morajo v dveh mesecih Komisijo obvestiti o ukrepih, ki so jih
sprejele za zagotovite popolne skladnosti s pravom, sicer lahko Komisija zadevo predloži
Sodišču EU. Z direktivama, sprejetima leta 2009 (Direktiva 2009/112/ES in Direktiva
2009/113/ES), so bili posodobljeni in znanstvenemu napredku prilagojeni minimalni
standardi psihofizične sposobnosti za vožnjo vozila na motorni pogon iz direktiv o
vozniških dovoljenjih (iz veljavne Direktive 91/439/EGS in Direktive 2006/126/ES, ki bo
začela veljati leta 2013). Preučene so bile sedanje minimalne zahteve glede vida, sladkorne
bolezni in epilepsije. (Vir: EK)
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