ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo občinam Domžale, Miklavž na Dravskem polju, Moravče,
Postojna in Mozirje. Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS.
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SRE
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22.04

PET

Vse o integriteti in korupciji Vabilo, prijavnica
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NOVIČKE SOS
NA PREDSEDSTVU SOS O OBVEZNOSTIH OBČIN V PRIMERU
NARAVNIH NESREČ
V sredo, 13. aprila 2011, s pričetkom ob 10.00 uri je v prostorih Občine Radovljica potekala
22. redna seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Na današnji seji so župani svojo
pozornost namenili problematiki naravnih nesreč z vidika obveznosti občin.
Skupnost občin Slovenije že dalj časa namreč opozarja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Ministrstvo za obrambo - Upravo za zaščito in reševanje na delo občin, za
katerega je po zakonu pristojna država. Gre namreč za popisovanje škode v primeru
naravnih nesreč, ne samo na področju kmetijstva, temveč tudi v primeru ostalih škod.
Delovna skupina za kmetijstvo SOS je pričela opozarjati na problematiko, pridružila se ji je
tudi Delovna skupina za zaščito in reševanje. Iz ministrstva za kmetijstvo se je seje
predsedstva udeležila sekretarka Majda Zavšek Urbančič, s strani Uprave za zaščito in
reševanje pa sta se seje udeležila Lampret Milan in Ana Jakšič. Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06, 97/10) v deveti alineji 36. člena natančno
opredeljuje, da je pristojnost države »… ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge
nesreče …«. Ocenjevanje škode tako v zakonu ni zapisana med pristojnostmi občine. Čeprav
v 97. členu istega zakona jasno piše, da Vlada RS za ocenjevanje škode imenuje državno in
regijske komisije, praksa kaže, da ocenjevanje na terenu izvajajo občinske komisije. Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje krije neposredne stroške za delo komisij za
ocenjevanje škode po tem zakonu, vendar le za državno in regijske komisije. Delo in stroški
komisij na občinski ravni s strani države tako niso plačani.
Delovna skupina za kmetijstvo je opravila analizo popisovanja škod, v katerem smo
primeroma zajeli potrebne podatke v primeru naravnih nesreč v letu 2009. V tem letu, torej
letu 2009 se je škoda ocenjevala za naravne nesreče v juniju, juliju, avgustu in decembru.
Stroški občinskih komisij so znašali najmanj 170.000,00 EUR. Pri tem smo upoštevali, da so v
vsaki občinski komisiji povprečno po trije člani, da je vsak popis trajal v povprečju 40 ur,
vrednost ure pa je primerljiva z bruto urno postavko plače višjega svetovalca. Pri tem nismo
upoštevali stroškov ur potrebnih za vnos podatkov v AJDO niti stroškov prevoza, ko so se
komisije vozile po terenu. Stroški Uprav RS za zaščito in reševanje (ki pa so bili plačani) so v
letu 2009 znašali 11.014,00 EUR. Po podatkih iz obrazcev je jasno razvidno, da je bila višina
skupaj ocenjene škode v letu 2009 na kmetijstvu 3.178.812,97 EUR. Davčna uprava je na
osnovi teh ocenitev 85 zavezancem (kmetom) zmanjšala oz. odpisala prispevke v skupni
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višini 40.438,85 EUR – t. j. povprečno 476 EUR/kmeta -zavezanca. Rezultat številnih ur dela
komisij in uradnikov je torej »povrnitev« le 1,29 % od vse ocenjene škode.
Predstavniki Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Uprave za zaščito in reševanje so se strinjali, da se v kratkem sestanejo na
skupnem sestanku ter preučijo možnosti za rešitev nastale problemske situacije.
Ker je popisovanje škode v primeru naravnih nesreč, izhajajoč iz zakona, naloga regijskih
komisij, je bil med župani predlog tudi, da naj bodo občinske komisije regijskim komisijam
zgolj administrativna podpora pri zbiranju dokumentacije. Sedaj se dogaja, da so občinske
komisije tiste, ki gredo na teren, popisujejo škodo, imajo stroške s popisovanjem brez da s
strani države dobijo povrnjena kakršnakoli sredstva, občine pa so navsezadnje tudi tiste, na
katere se obračajo jezni občani in občanke, saj denarja za povračilo nastale škode ni in ni…(jt,
sp)

PREVOZI UČENCEV V NOVEM ZAKONU O OSNOVNI ŠOLI
Na Skupnosti občin Slovenije smo obravnavali predlog sprememb in dopolnitev zakona o
osnovni šoli, ki v 41. členu sprememb zakona določa obveznosti občin na področju prevozov
na nevarnih relacijah, obveznostih v zvezi s povračilom stroškov prevoza tistih, ki obiskujejo
šolo izven šolskega okoliša ter obveznostih do otrok s posebnimi potrebami.
Občine članice skupnosti so izrazile pričakovanje, da bo ministrstvo manjšalo obveznosti
občin in jih ne povečevalo, čemur vsaj, kar se tiče predlaganih sprememb zakona ni tako.
Ocenile so, da je sedaj veljavno (pa tudi novo predlagano) določilo o brezplačnem prevozu
še naprej nejasno v smislu razumevanja, kaj naj bi »brezplačen« prevoz sploh pomenil. Ali to
pomeni organizacijo tega prevoza in posledično odgovornosti za prevoz, ali to pomeni
povračilo potnih stroškom staršem, ki otroke vozijo v šolo (in kakšno to povračilo sploh naj
bi bilo, cena javnega prevoza, kilometrina,…) ali to pomeni dobesedno od vrat do vrat,….
Prav tako je potrebno opozoriti, da Sveti za preventivo in varnost v cestnem prometu, ki
imajo možnost določiti, da so neke poti (ne)varne ali ne skoraj nikoli poti ne opredelijo kot
ne-nevarne, saj običajno člani teh svetov ne želijo prevzeti (težke) odgovornosti, ko bi in če
bi prišlo do nepredvidenih težav na poti v ali iz šole. Občine pač enotno ocenjujejo, da se
stroški prevozov otrok v šole enormno povišujejo in zato bi bile nujne spremembe, ki bi
upoštevale realnost (vožnje otrok v šolo s strani staršev) ter skozi katere bi resno pregledali ,
kaj otroci zmorejo in česa v resnici ne. (jv)
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O PREDLOGU ZAKONA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA
POMENA
Komisije SOS so v četrtek, 7. 4. 2011 na skupnem sestanku v Ljubljani obravnavale predlog
zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena. Od prvega osnutka Zakona na področju
organiziranosti zavodov so se številne verzije vsebinsko zelo spreminjale, enako tudi naziv
zakona, kar kaže na dejstvo, da vizija predlagatelja zakona še ni popolnoma izčiščena.
Prisotni na sestanku so večinsko ugotavljali, da je nov zakon na področju sedaj obstoječih
zavodov potreben, ob tem pa bili tudi prepričani, da si je za tak sistemski zakon potrebno
vzeti dovolj časa in ga resno preveriti pri vseh za področje zainteresiranih strani. Na
sestanku so sicer ugotavljali, da predlog zakona prinaša nekaj pomembnih sprememb,
vendar med drugim tudi številne takšne, ki bi, če bi bile sprejete negativno odrazile na
delovanje tako zavodov kot lokalnih skupnosti. Ob številnih drugih pripombah so opozorili
tudi na nesrečno navado države, da si zapiše, da: uveljavitev zakona ne bo imela finančnih
posledic za državni proračun ali druga javna sredstva. Kar običajno, tako kot tudi v tem
primeru ne drži. Prisotni so ocenili, da bo imel zakon finančne posledice za lokalne
skupnosti, saj bo dvig cen javnih storitev (do česar bo nujno prišlo zaradi vzpostavitve
normativov za oblikovanje cen, ki bodo realneje vključevale vse stroške povezane z
delovanjem nekega zavoda) povzročil povečanje sredstev za zavode. (jv)

OBČINSKI INŠPEKTORJI BODO POOBLAŠČENI ZA NADZOR NAD
ZAKONOM O PREBIVALIŠČU
V torek 12. aprila, so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali s predstavniki
Ministrstva za notranje zadeve na temo novega Zakona o prebivališču. Ministrstvo za
notranje zadeve, namerava za nadzor nad zemljiško knjigo pooblastiti tudi občinske
inšpektorje. Ti bodo dobili pooblastila v delu, ki se nanaša na pregled knjige gostov ter s tem
povezano kontrolo plačila turistične takse. Do sedaj so občinski inšpektorji imeli pooblastilo
za nadzor turistične takse po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma. Navedeni nadzor ni
mogel biti učinkovit, kar pa želijo z novim zakonom popraviti. Občinski inšpektorji bodo
tako dobili pooblastila za nadzor prijave in odjave gosto, ki se nanaša na odvajanje turistične
takse. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo predstavniki ministrstva za notranje zadeve
Skupnosti občin Slovenije posredovale osnutek zakona še preden bo ta šel v medresorsko
usklajevanje. Lokalne skupnosti, bodo tako imele možnost, da podajo svoje pripombe in
predloge k osnutku zakona. (mm)
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DDV V OBČINAH V LETU 2011
V ponedeljek, dne 11.04.2011 je Skupnost občin Slovenije organizirala seminar na temo DDV
V OBČINAH V LETU 2011. V občinah se na področju DDV pojavlja mnogo vprašanj in
nejasnosti. Poleg tega so tudi v letu 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 vprašanja in nejasnosti, ki se pojavljajo pri občinskih uslužbencih. Na posvetu so bili
podrobneje predstavljeni naslednji vsebinski sklopi: pregled sprememb ZDDV-1, ki so
stopile v veljavo s 1. januarjem 2011, novosti pri obdavčitvi stanovanj, DDV v povezavi z
nepremičninami (uporaba 76. a člena), negospodarska dejavnost in DDV (uporaba ključa,
odbitnega deleža), DDV pri izvajanju projektov, ki so financirani s pomočjo evropskih
sredstev ter povezavo novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in ZDDV-1D.
Predavatelj je udeležencem aktualne probleme na področju DDV podrobneje predstavil ter
podal pojasnila na najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v občinah. (sp)

OD 1.5.2011 ZK PREDLOGI LE V ELEKTRONSKI OBLIKI
Dne 4.4.2011 je bila v Uradnem listu RS (št. 25/2011) objavljena novela Zakona o zemljiški
knjigi, ki v celoti informatizira zemljiško knjigo, kar pomeni, da bo možno vlagati ZK
predloge le v elektronski obliki. Novela je pričela veljati s 5.4.2011, elektronsko vlaganje ZK
predlogov skupaj z listinami pa bo obvezno od 1.5.2011. 40. člen novele ZZK-1 (novi 125a.
člen) določa kdo bo lahko vlagal ZK predloge v elektronski obliki in sicer prvenstveno notar,
poleg njega pa še vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, odvetniki,
nepremičninski posredniki, državno pravobranilstvo in občinsko pravobranilstvo. Glede na
dejstvo, da občine v glavnem nimajo ustanovljenih občinskih pravobranilstev, bodo lahko
vlagale ZK predloge kot pravne osebe, ki lahko elektronske ZK predloge vlaga v svojem
imenu. V ta namen morajo občine skladno z določili zakona pridobiti digitalno potrdilo s
svojim varnim elektronskim podpisom in varni elektronski predal. Na tem mestu je
potrebno pripomniti, da si morajo občine priskrbeti za vlaganje na portal e-sodstvo, glede na
svoj pravni status digitalno potrdilo SIGEN-CA. Poleg navedenega morajo biti vključene
v informacijski sistem za varno elektronsko vročanje v skladu s predpisi, ki urejajo
elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih. Informatizacijo ZK vodi Center za
informatiko pri Vrhovnem sodišču RS, ki je na spletu objavil:
Uporabniška navodila
Navodila za kvalificirane uporabnike in zunanje administratorje

Od 11. april 2011 do 15 April 2011

5

TN št. 15

Navodila za registrirane uporabnike
Navodila za namestitev podpisne komponente ProXSign
Druge objave
Seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja
Seznam uporabniških skupin Tehnične specifikacije za ponudnike storitev varnega
elektronskega predala
Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (sp)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK PRAVILNIKA O ZNAKIH, KI JIH DAJEJO POLICISTI IN
DRUGE POOBLAŠČENE OSEBE PRI UREJANJU IN NADZIRANJU
CESTNEGA PROMETA
V pregled smo prejeli Osnutek pravilnika o znakih, ki jih dajejo policisti in druge
pooblaščene osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa. Navedeni pravilnik bodo
uporabljali redarji pri izvajanju pooblastil v skladu z novo prometno zakonodajo. Vljudno
vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe do petka 22. aprila na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si. Navedeni pravilnik bo s strani MNZ predstavljen na
sestanku komisije 19.4, tako da lahko morebitne pripombe in predloge s pripravljavcem
pravilnika pregledamo tudi na navedenem sestanku.

OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Na spletni strani MOP je objavljen Osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Pripombe, predloge in stališča nam
posredujte do četrtka, 12. maja 2011 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

ZAKONI V PRIPRAVI
V pripravi na ministrstvih so naslednji predlogi predpisov:
MJU
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
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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.
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.

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.
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.

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.

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
NAČRT INTEGRITETE
Smernice za oblikovanje načrtov integritete, ki jih je Komisija za preprečevanje korupcije
sprejela na svoji seji, dne 11. aprila 2011 ter vzorec načrta integritete najdete tukaj:
- smernice
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- vzorec načrta integritete
- temperaturna mapa
Hkrati vas obveščamo in vabimo na posvet VSE O INTEGRITETI IN KORUPCIJI, ki bo
potekal v petek, 22.4.2011 s pričetkom ob 11.00 uri v Austria Trend hotelu v Ljubljani.
Predavala bosta predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije, Jure Škrbec in Natalija
Drnovšek. vabilo, prijavnica

NEWSLETTER KPK
Tukaj lahko najdete prve Protikorupcijske novice, s katerimi vam Komisija za preprečevanje
korupcije želi mesečno ponuditi lahko dostopen vir informacij o aktivnostih komisije na
področju spodbujanja transparentnosti delovanja javnega sektorja in preprečevanja
korupcije.

SVETOVANJE SOS
INŠPEKCIJSKI PREGLED V PRIMERU DRUŽINSKEGA POMOČNIKA
V preteklih tednih se je veliko občin obrnilo na Skupnost občin Slovenije z različnimi
vprašanji glede inšpekcijskega pregleda Urada za nadzor proračuna - pregled proračunske
postavke 5813-Družinski pomočnik. Na podlagi inšpekcijskega pregleda je bilo
ugotovljeno, da so posamezne občine višino plačilo za izgubljeni dohodek v letu 2009
obračunavale in izplačevale različno. Ker je bilo izjemno veliko vprašanj, je Skupnost občin
Slovenije vzpostavila komunikacijo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.
Kontaktna oseba na ministrstvu je bila ga. Vida Kovačevič Slemenšek. Zadnje informacije, ki
vam jih lahko posredujemo so:
1. Gre za ugotovitve inšpektorja, za nadaljnja navodila in zahteve inšpektorja, zato MDDSZ
v danem primeru občinam ne more pomagati
2. Postavlja se vprašanje pravilnost ugotovitve inšpektorja, zato MDDSZ zbira določene
podatke, na podlagi katerih se bo postopek odvijal naprej
3. Občine ste z dopisom MDDSZ že bile obveščene, da občine preverite samo finančni del v
primeru izplačevanja družinskim pomočnikom
4. Pisanje poročila in vse ostale aktivnosti so naloga centrov za socialno delo (centri so
tudi tisti, ki so izdali odločbe)
5. Za vsa vprašanja, ki se vam v zvezi s finančnimi podatki odpirajo, so pristojni centri za
socialno delo, zato predstavnica ministrstva predlaga, da se obrnete na njih. (jt)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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.

20.04. / 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. 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
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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
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 občinskih služb primeren za uslužbence v oddelkih za prostor,
gospodarjenje z nepremičninami, komunale in prostorsko načrtovanje ter upravljavci baz
prostorskih podatkov na občinskem oziroma medobčinskem nivoju. Udeleženci se bodo
seznanili z novostmi na področju, ki jih prinaša projekt, spoznali delovanje svojih kolegov iz
jugovzhodne Evrope in obenem lahko izkoristili dogodek za mreženje ter nove projektne
ideje in predloge, predvsem za najavljene pozive v okviru transnacionalnih programov.
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.
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130. REDNA SEJA VLADE, 14.04.2011
ZAKON O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA POMENA
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP),
katerega temeljni cilj je odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so jih
v 20 letih zaznali tako ustanovitelji, izvajalci kot uporabniki storitev socialne države.
Prepoznane težave in nedoslednosti, kot tudi razvojne neprilagojenosti veljavne ureditve,
zahtevajo najprej spremembe na sistemski ravni in posledično tudi na ravni posameznega
sistema dejavnosti. Vsebina predloga zakona je tako bistveno širša od dosedanje ureditve v
Zakonu o zavodih.
Temeljni cilj novega Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega odpraviti nedorečenosti in
pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so jih v 20 letih zaznali tako ustanovitelji, izvajalci kot
uporabniki storitev socialne države. Prepoznane težave in nedoslednosti, kot tudi razvojne
neprilagojenosti veljavne ureditve, zahtevajo najprej spremembe na sistemski ravni in
posledično tudi na ravni posameznega sistema dejavnosti. Vsebina predloga zakona je tako
bistveno širša od dosedanje ureditve v Zakonu o zavodih. Posamezni sistemi se bodo morali
zakonu prilagoditi najkasneje v treh letih. (Vir: Vlada RS)

MNENJE DS GLEDE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Vlada RS je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta RS k predlogu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Državni svet je sprejel mnenje iz katerega izhaja, da predlog zakona podpira in podal
mnenje, da predlog zakona daje temelje za novo prostorsko zakonodajo in sledi
prostorskemu načrtovanju. Konkretno pripombo je podal k 17. členu predloga zakona, in
sicer je predlagal spremembo člena, ki ureja agromelioracije na način, da se poveča količina
odstranitve kamnitih osamelcev. Po predlagani ureditvi naj ne bi bilo mogoče izvajati
nezahtevnih agromelioracij, predvsem na kraških območjih. Vlada se strinja s predlaganim
povečanjem količine obsega odstranitve kamnitih osamelcev na določeni površini, ki se šteje
za nezahtevno agromelioracijo. Glede ostalih pomislekov državnega sveta, kot na primer, da
mora biti finančno nadomestilo namensko, glede zaskrbljenosti nad naraščajočim trendom
nenadzorovane pozidave ter zaraščanjem kmetijskih zemljišč, pa vlada meni, da so le ti
ustrezno urejeni v predlogu zakona.
Vlada prav tako meni, da je utemeljena pripomba glede uvrstitve obor za divjad med
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pomožne kmetijske objekte, ki naj jih bo dopustno načrtovati na kmetijskih zemljiščih. (Vir:
Vlada RS)

UREDBA – RAZVOJ PODEŽELJA 2011-2013
Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007–2013 (PRP) v letih 2011–2013.
Uredba ureja izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP, kar pomeni, da določa vrste ukrepov,
upravičene naložbe in aktivnosti, upravičene in neupravičene stroške, upravičence, pogoje
za pridobitev sredstev, merila za izbor projektov, postopke za izvajanje posameznih
ukrepov, nadzor nad izvajanjem ukrepov, višino razpoložljivih finančnih sredstev za
posamezen ukrep ter finančna merila za izvajanje.
Preko javnih razpisov, ki so izvedbeni akti te uredbe, se bo nadaljevalo z intenzivnimi
podporami v prestrukturiranje in prilagoditev kmetijskih gospodarstev in celotne
agroživilske verige, izboljšanje življenjskih razmer na podeželju, ohranjanje dediščine na
podeželju, izboljšanje usposobljenosti za delo v kmetijstvu in gozdarstvu ter ustvarjanje
novih delovnih mest. Izvajanje lokalnih razvojnih strategij, spodbujanje medregijskega in
čezmejnega sodelovanja ter vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobivanje strokovnih
znanj in animacija območja pa bodo še naprej aktivnosti, ki se bodo izvajali preko ukrepov
LEADER. (Vir: Vlada RS)

KRŠITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR?
Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog odgovora na predlog reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja za uvedbo postopka posredovanja zaradi kršitve drugega
odstavka 2. člena Aneksa št. 2 k Kolektivni pogodbi za javni sektor in veljavnosti Aneksa št.
4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, v katerem je navedla, da je po preučitvi predloga za
uvedbo postopka posredovanja ocenila, da ne obstajajo razlogi oziroma pogoji za njegovo
uvedbo. Obrazložen odgovor bo posredovala reprezentativnim sindikatom javnega sektorja
– predlagateljem postopka posredovanja.
Šestnajst reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je Vladi RS posredovalo predlog za
uvedbo postopka posredovanja zaradi kršitve drugega odstavka 2. člena Aneksa št. 2 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) in zaradi veljavnosti Aneksa št.
4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10) - izplačilo tretje in četrte
četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
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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
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.

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,
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h. 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.
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,
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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.

PAMETNA ENERGIJA 2011
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
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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,
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
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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
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:
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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
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.
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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.

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
SESTANEK PARTNERJEV PRI PROJEKTU MEDEEA
Partnerji projekta so se sestali v Murciji v Španiji, na svojem tretjem sestanku. Na samem
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začetku so pozdravili novega partnerja iz Portugalske (AREAL – Lokalna energetska
agencija iz Algarve), ki je nadomestil portugalskega partnerja, ki zaradi finančnih težav ni
mogel nadaljevati sodelovanja v projektu. Po uvodni predstavitvi novega partnerja so
prisotni pregledali opravljeno delo. Pri tem je bilo ugotovljeno, da se je pojavil manjši
zaostanek, ki je posledica predvsem zamude pri podpisu pogodb za pravico uporabe licenc
EEA. Dogovorjeno je bilo (glede na dejstvo, da zaostanki niso veliki), da se bodo le-ti
odpravili do meseca maja, oziroma najkasneje do meseca junija. Tako mora Skupnost občin
Slovenije do navedenega roka prevesti revizijsko orodje v slovenščino ter pripraviti prvo
izdajo elektronskega časopisa. (mm)

OBISK KOSOVSKE DELEGACIJE V SLOVENIJI
V prihodnjem tednu bo Skupnost občin Slovenije gostila devetnajstčlansko kosovsko
delegacijo v Sloveniji. Namen njihovega obiska je informiranje o dobrih občinskih praksah
na področju gospodarjenja z odpadki v Sloveniji.
V sklopu štiridnevnega obiska se bodo javni uslužbenci, zaposleni na področju
gospodarskih javnih služb in predstavniki kosovskega ministrstva za okolje in prostor,
mudili v Ljubljani, kjer se bodo sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor,
predstavniki SVLR ter obiskali Snago Ljubljana. Na študijskem obisku se bodo srečali v
Celju tudi z županom Šrotom in obiskali GJS R-CERO, svojo pot pa bodo nadaljevali v
Rogaški Slatini, kjer jih bo pozdravil župan Branko Kidrič. V sklopu študijskih ogledov pa se
bodo podrobneje seznanili tudi z delovanjem OKP Rogaška Slatina, v Miklavžu na
Dravskem polju pa jih bo sprejel župan Leo Kremžar, ki jim bo, s sodelovanjem Okoljsko
raziskovalnega zavoda, razložil in pokazal delovanje Zbirnega centra ločenih odpadkov v
Miklavžu. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
DRUŽBENOGOSPODARSKI VIDIKI GOJENJA GENSKO SPREMENJENIH
ORGANIZMOV V EVROPI
Evropska komisija je danes predstavila poročilo, ki kaže na sedanje omejitve pri ocenjevanju
družbenogospodarskih posledic gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) v Evropski
uniji. Namenjeno je Evropskemu parlamentu in Svetu ter v glavnem temelji na informacijah
iz držav članic. Ker EU predstavlja le delček svetovnega ozemlja, namenjenega gensko
spremenjenim pridelkom, so njene izkušnje pri gojenju GSO temu primerno omejene. Zato
ne preseneča precej majhna količina statistično pomembnih informacij o ugotovljenih
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družbenogospodarskih učinkih gojenja GSO. Gospodarski podatki za Evropo izhajajo iz
študij držav članic z izkušnjami pri gojenju gensko spremenjenih organizmov, tolerantnih na
herbicide (HT) ali odpornih na škodljivce (Bt). Te študije so pokazale, da kmetje, ki gojijo
takšne GSO, pri večji količini plevela ali rastlinskih škodljivcev lahko dosežejo večji pridelek.
Iz poročila izhaja, da dajejo gospodarske analize dobro sliko gospodarskega učinka gojenja
GSO na ravni kmetij po vsem svetu, zlasti za pridelke, tolerantne na herbicide in odporne na
škodljivce. Vendar pa je razpoložljivih informacij o družbenih učinkih in posledicah na
celotno prehransko verigo malo oziroma jih ni. Komisija zato priporoča opredelitev
zanesljivih dejavnikov in meril, ki bodo omogočili enotno beleženje družbenogospodarskih
posledic gojenja GSO v vsej EU in v celotni prehranski verigi. Komisija predlaga tudi začetek
razmisleka o morebitni uporabi boljšega razumevanja družbenogospodarskih razsežnosti
pri upravljanju gojenja GSO. Več informacij:tukaj. (Vir: EK)

KOMISIJA ZAČENJA POSVETOVANJE O PRIHODNJI STRATEGIJI EIT
Evropska komisija je v tem tednu začela javno posvetovanje o prihodnji strategiji
Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) po uspešnem zaključku začetne faze
inštituta. Rezultati posvetovanja bodo podlaga za strateški inovacijski načrt EIT, ki naj bi ga
Komisija predlagala do konca tega leta. V načrtu bodo predstavljene glavne prednostne
naloge inštituta do leta 2020, poseben poudarek pa bo namenjen poslanstvu, ciljem,
financiranju in prihodnjim tematskim področjem inštituta. Evropska komisarka za
izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou, ki je pristojna za EIT, bo
začetek posvetovanja razglasila na konferenci v Budimpešti. (Vir: EK)
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