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NOVIČKE SOS
SREČANJE SOS IN UDRUGE GRADOVA
v petek, 27. maja 2011, so se v Opatiji srečali župani in drugi predstavniki občin članic SOS
in Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. Zbrane so pozdravili Ivo Dujmić, župan Opatije,
ki je bila gostiteljica srečanja, mr. sc. Vojko Obersnel, predsednik Udruge gradova u
Republici Hrvatskoj in Leo Kremžar, predsedujoči Skupnosti občin Slovenije. 30 udeleženk
in udeležencev je izmenjalo izkušnje med državno ureditvijo na dveh področjih. Prva je bila
telekomunikacijska infrastruktura, kjer sta Mojca Jarc iz Direktorata za informacijsko družbo
na MVZT in Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica hrvaškim kolegom predstavila ureditev
v Sloveniji. Hrvaški kolegi so predstavili stanje pri njih, mesto Rijeka se na primer sama
loteva izgradnje svojega optičnega omrežja, pri katerem so najbolj pozorni na polaganje
optičnih kablov ob vsaki priložnosti kakršnega koli »kopanja«. Zagreb je za to področje
ustanovil podjetje Digitalni grad, ki je npr. novozgrajeno stanovanjsko naselje opremil z
odprto širokopasovno internetno infrastrukturo, ki jo najemajo različni ponudniki. Težave se
pojavljajo pri državnem monopolistu, ki ni zainteresiran za ponudbo. Druga osrednja tema
srečanja je bila Vloga lokalnih skupnosti pri nadzoru prometa, kjer je slovenske pristojnosti
redarjev, financiranje, pravno ureditev in pooblastila predstavil Miha Mohor iz Sekretariata
SOS. V razgovoru po predstavitvi je tudi Reški vodja redarjev predstavil njihovo
zakonodajo, ki je bila pred leti podobna slovenski, vendar se je spremenila tako, da je
hrvaškim redarjem vzela veliko pooblastil. Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo
programa Evropa za državljane, ki spodbuja sodelovanje med državljani, civilnodružbenimi
skupinami in občinami iz držav članic EU ter nekaterih drugih držav in med njimi je tudi
Hrvaška. Program je predstavil Dejan Hribar, koordinator programa EZD v Sloveniji. (SK)

PODNEBNE SPREMEMBE IN RAZVOJ NA BALKANU
25. in 26. maja je v Ljubljani potekal neformalni forum ključnih ministrstev držav z Balkana,
ki so odgovorna za razvojna vprašanja in/ali vstop v EU, prisotni pa so bili tudi predstavniki
UNDP (United nations development program), Regionalnega okoljskega centra in Skupnosti
občin Slovenije. Forum oz. okroglo mizo z naslovom Podnebne spremembe in razvoj
povezava med konvencijami ZN in EU pristopom sta organizirala Služba Vlade RS za
podnebne spremembe in UNDP. Namen okrogle mize je bil pospešiti proces vključevanja
podnebnih ciljev in ciljev trajnostnega razvoja v nacionalne gospodarske razvojne politike.
Okrogla miza je z vrhunskimi predavatelji ponujala odlično priložnost prisotnim, da
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poglobijo svoje razumevanje, kako vključiti vprašanja podnebnih sprememb v razvojne
strategije, in kako združiti nizkoogljične strategije z merili za pristop EU. Eden od rezultatov
tega srečanja je tudi osnutek projektnega predloga, ki bi podpiral razvoj strategij z nizkimi
emisijami ogljika v JV Evropi. Skupnost občin Slovenije je prisotne oblikovalce politik na
državnih ravneh opozarjala na pomen in vlogo lokalnih skupnosti, ki jih je potrebno pri teh
procesih maksimalno vključevati, saj se bodo sprejete politike implementirale v veliki meri
prav na lokalni ravni. Za razliko od državne ravni je lokalna raven na področju JV Evrope
organizirana v mreži NALAS, ki lahko s svojimi že vzpostavljenimi komunikacijskimi orodji
ter organizacijsko platformo pomaga pri vključevanju lokalnih skupnosti v te procese, je še
povedala predstavnica SOS. Več< (SK)

DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES
V petek, 27.5.2011 je v Ljubljani potekal delovni posvet z naslovom Delovanje občinskega
sveta in njegovih delovnih teles. Predavala je Neža Vodušek, sekretarka na Službi Vlade RS
za lokalno samoupravo, za kar se ji zahvaljujemo. Tovrstna tematika se je izkazala za več kot
zanimiva in potrebna, v sklopu programa pa so udeleženci posveta bili seznanjeni s pisnim
potekom seje občinskega sveta, z vsebinsko in postopkovno razliko med prvo in drugo
obravnavo predpisa, z vrstami glasovanja in z pravili glasovanja ter o sodobnem načinu
pisanja zapisnika ter prepisovanja zvočnega zapisa seje. (jt)

SOS POSLALA POBUDO KPK
Skupnost občin Slovenije je na Komisijo za preprečevanje korupcije posredovala dopis s
pobudo za podaljšanje roka za oddajo načrtov integritete vsaj do avgusta 2011 ter ažurnem
objavljanju vprašanj in odgovorov glede izdelave načrtov integritete na njihovi spletni
strani.
Iz komisije so nam sporočili, da komisija nima pristojnosti za podaljševanje roka za izdelavo
načrta integritete. Rok je določil zakonodajalec (državni zbor) in sicer 05.06.2011 v 4. točki
85. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za vse zavezance za izdelavo načrta
integritete. Prav tako tudi vse spremembe in dopolnitve navedenega zakona in rokov v njem
sprejema zakonodajalec, komisija pa te pristojnosti nima. Glede na navedeno, podaljšanje
roka za katerokoli skupino zavezancev, drugače kot je navedeno zgoraj, ni mogoča. Prav
tako vas obveščamo, da je Komisija na svoji spletni strani že objavila najpogostejša vprašanja
in odgovore ter ostala gradiva, s katerimi si zavezanci lahko pomagate. Poleg tega so vam na
Komisiji dosegljivi na telefonski številki 01/400-57-10 ali na e-naslovu anti.korupcija@kpkrs.si. (jt)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG STRATEGIJE IZKORIŠČANJA BIOMASE IZ KMETIJSTVA IN
GOZDARSTVA V ENERGETSKE NAMENE
V usklajevanje smo prejeli predlog Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in
gozdarstva v energetske namene (priloga) ter vas vabimo, da v sklopu javne razprave
podate svoja mnenja, stališča in predloge. Vaša mnenja nam posredujte do konca julija 2011
na naslov info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
V usklajevanje smo prejeli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

o

množičnem vrednotenju nepremičnin. Prosimo, da nam vaše pripombe on predloge pošljete
najkasneje do 07.06.2011 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA URESNIČEVANJA PROGRAMOV PO
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE
PROGRAME RS V KULTURI ZA 2011
V vladni proceduri je Predlog Finančnega načrta uresničevanja programov po Zakonu o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi za leto
2011: - besedilo predloga. V kolikor imate kakšna stališča in predloge, nam to sporočite čim
prej na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG USKLADITVENEGA AMANDMAJA K PREDLOGU ZAKONA
O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
V vladni proceduri je Predlog uskladitvenega amandmaja k Predlogu zakona o varnosti in
zdravju pri delu – tretja obravnava: - besedilo uskladitvenega amandmaja. V kolikor imate
kakšne

pripombe

ali

stališča

nam

to

prosim

sporočite

čim

prej

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

SPREMEMBE POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA
SKLADA RS ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA
Na spletni strani vlade (www.vlada.si) so objavljene Spremembe in dopolnitve Poslovnega
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in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja za leti 2010 in 2011, pri postavkah za leto 2011:
- Spremni rebalans PFN 2011

- poslovni in finančni načrt

- bilanca stanja za leto 2010

- ocena bilance stanja za leto 2010

- izvleček iz zapisnika 4. seje NS

- mnenje SVZ mnenje SVREZ

- mnenje MF

UKREPI NA PODROČJU ČEBELARSTVA V LETIH 2011 – 2013
V vladni proceduri je Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov
na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011 – 2013: - besedilo predloga uredbe
(priloge k uredbi). Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča, pripombe in predloge
posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do torka, 31.5.2011.

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O KONCESIJAH NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Na spletni strani MDDSZ je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva. Morebitne pripombe, predloge in
stališča nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do torka, 31.5.2011.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
SOCIALNOVARSTVENIH PREJEMKIH
V drugi obravnavi v DZ RS je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialno varstvenih prejemkih. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge
in stališča naslovite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O MEDIJIH
V vladni proceduri je predlog Zakona o medijih. Morebitne pripombe, predloge in stališča
nam lahko posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
01.06. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR SOS
Prva konstitutivna seja komisije za prostor SOS bo v sredo, 1.6.2011, s pričetkom ob 10.00
uri, v prostorih sejne sobe Občine Zreče.
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02.06. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN
ŠOLSTVO
Konstitutivna seja komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo pri SOS bo potekala 2.6.2011 od
10.00 ure dalje v prostorih MO Kranj, Slovenski trg 1 (soba 16).

02.06. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
Konstitutivna seja komisije za e-poslovanje pri Skupnosti občin Slovenije bo potekala v
četrtek, 2. junija 2011 ob 10.00 uri v prostorih MVZT.

07.06. / 6. SEJA NO ZA OP ZA RAZVOJ RIBIŠTVA ZA 2007-2013
6. seja Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007-2013, bo potekala v torek 7. junija 2011, v veliki sejni dvorani Vlade Republike Slovenije
na Gregorčičevi 27, Ljubljana. Začetek seje bo ob 10. uri in bo predvidoma trajala do 14. ure.

08.06. / SODOBNO VODENJE IN UPRAVLJANJE V OBČINSKIH
UPRAVAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom »Sodobno vodenje in upravljanje v občinskih
upravah”. Posvet bo v sredo, 8.6.2011 v Knjižnici v Domžalah, Cesta talcev 4, 1230 Domžale
s pričetkom ob 10.00 uri. Delovni posvet je namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah
in vsem, ki jih navedena tematika zanima. Vabilo in prijavnica.
Kako ob togih birokratskih sistemih zastaviti kulturo in način vodenja občinske uprave tako,
da bo osredotočena na zadovoljevanje ob hkratni poslovni uspešnosti? Za uspešnejši razvoj
občine je potrebno: oblikovati vizijo in strategijo razvoja občine, izgraditi zaupanje v
občinsko upravo, v organe občine, vzpostaviti partnerstva v različnih smereh in na različnih
ravneh, pritegniti k sodelovanju ključne dejavnike, pomembne za razvoj ter izvesti projekte,
ki podpirajo razvojne cilje občine.
Kako doseči te in druge cilje, bo predstavljeno na delovnem posvetu. Delovni posvet bo
trajal do predvidoma 13.00 ure. Ker delovnega posveta s tovrstno tematiko ne bomo
ponavljali, vas vljudno vabimo k udeležbi.

120.06. / 5. SEJA NO OP RR & ROPI
5. seja NO za operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
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2007-2013 in za OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 bo
potekala v petek, 10. junija 2011, od 9. ure dalje, v Veliki sejni dvorani, Gregorčičeva 27,
Ljubljana.

14.06. / PREDSTAVITEV NOVOSTI ZZK-1
Po dolgem usklajevanju so nam s strani MP poslali vabilo na delovni posvet za predstavitev
ZZK-1C. Obveščamo vas, da bo predstavitev novosti ZZK-1C izvedena v torek dne 14.
junija 2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani Vrhovnega sodišča RS
(Tavčarjeva 9, Ljubljana, II nadstropje). Ker so prostorske kapacitete dvorane omejene, se
lahko udeleži največ 30 predstavnikov občin članic SOS.

20.06. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ
PODEŽELJA
Konstitutivna seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS bo v ponedeljek 20.6.2011 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec (Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec).

22.06. / POOBLASTILA, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V OBČINI
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom »Pooblastila, pristojnosti in odgovornosti v
občini«, ki bo v sredo, 22.6.2011 v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, 1000 Ljubljana
(dvorana Kronos) - garažna hiša je za hotelom, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica.
Delovni posvet je namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah in vsem, ki jih navedena
tematika zanima. V občinskih upravah nemalokrat prihaja do vprašanj, kdaj in kakšna
pooblastila podeljuje župan, kdaj in kakšna pooblastila podeljuje direktor občinske uprave
in kdaj, in kakšna pooblastila lahko podeljuje drug javni uslužbenec. Nemalokrat se
pojavljajo tudi vprašanja kdo ima kakšne pristojnosti ter kdo nosi odgovornost. Vse to in še
več boste izvedeli na delovnem posvetu. Ob pooblastilih, pristojnostih in odgovornostih je
potrebno poznavanje, predvsem pa vsebinsko povezovanje več različnih zakonov, to je
Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi kot tudi Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Delovni posvet bo trajal do predvidoma 13.00 ure. Ker delovnega posveta s tovrstno
tematiko ne bomo ponavljali, vas vljudno vabimo k udeležbi.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
02.-03.06. / OBČINA IN MLADI
Nacionalni seminar za predstavnike občin, »Občina in mladi II.: Načrtno vključevanje
mladih v mednarodne občinske projekte«, bo potekal v Piranu, 2. in 3. junija 2011.
Nacionalna agencija organizira seminar Občina in mladi II., katerega namen je spodbuditi
občine k oblikovanju občinskih ukrepov v okviru mladinske politike ter k razmišljanju in
konkretnim načrtom, kako okrepiti uporabo projektov mednarodnega sodelovanja za
namen rasti kvalitete mladinskega dela ter razvoja podpornih instrumentov za učenje in
večjo zaposljivost mladih v lokalnih skupnostih. Seminar je primarno namenjen upravnim
delavcem v občinskih strukturah, odgovornim za področje mladine ali mednarodnega
sodelovanja ter za člane mladinskih svetov, ki se ukvarjajo z omenjenima področjema. Rok
za prijavo je 17. maj 2011. Razpis, prijavnica, vabilo.

02.06. / OBETI SPREMEMB V UREJANJU PROSTORA
Posvet z naslovom Obeti sprememb v urejanju prostora bo potekal v četrtek, 2. junija 2011,
ob 12. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Vabilo.

15.-17.06. / UČNA MOBILNOST IN ZAPOSLJIVOST MLADIH
Seminar z naslovom »Učna mobilnost in zaposljivost mladih: oblikovanje strategij
mednarodnega sodelovanja na lokalni ravni«, ki je namenjen vsem predstavnikom občin in
mladinskih organizacij, bo potekal od 15. do 17. junija 2011 v hotelu Jelovica na Bledu.
Nacionalna agencija programa Mladi v Akciji pripravlja seminar vzpostavljanja načrtnega in
strukturiranega mednarodnega sodelovanja na področju mladine, ki je namenjen
zaposlenim v občinskih strukturah in zavodih ter predstavnikom mladinskih organizacij in
mladih. Namen seminarja je prepoznavanje in oblikovanje možnih ukrepov lokalne politike
za spodbujanje večje zaposljivosti mladih z vključevanjem mladih v procese učne mobilnosti
in mednarodno sodelovanje v mladinskem delu. Stroške programa, gradiv, nastanitve v
enoposteljnih sobah in prehrano v celoti krije Nacionalna agencija. Potne stroške do kraja
usposabljanja in nazaj si udeleženci krijejo sami. Vabilo, razpis, in prijavnica. Za prijavo
skenirano prijavnico pošljete najpozneje do torka, 31. maja 2011 na elektronski naslov
info@mva.si ali po faksu na 01/430 47 49.
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NOVIČKE DRUGIH
PROJEKTI LIFE V VIDEO OBLIKI
Več kot 150 projektov LIFE si lahko ogledate na spletu kot video posnetke v »LIFE Video
Player-ju« na spletnem naslovu: http://lifevideos.eu/videos/. Kratki video posnetki
zagotavljajo zanimiv vpogled v LIFE in LIFE+ projekte. Projekti so razdeljeni po temah in se
nadalje delijo v podkategorije, tako da je omogočeno hitro iskanje posnetkov. Okviru teme
LIFE Narava in biotska raznovrstnost, na primer, lahko iščete projekte LIFE, ki zajemajo
"Biotsko raznovrstnost", "habitate" ali "vrste". In za LIFE Okoljsko politiko in upravljanje
projektov je 10 podkategorij projektov od "Zrak in hrup", "Informacijsko – komunikacijska
tehnologija", do "Vode"in "odpadki". Vsi ki bi želeli oddati video svojega LIFE projekta,
lahko pošljete po pošti na naslov: LIFE-AEIDL komunikacije team, 260 Chaussée St Pierre,
1040 Bruselj, Belgija, z vnaprejšnjim opozorilom na e-naslov life@aeidl.eu.

ŠTEVILO OTROK V VRTCIH NARAŠČA
V šolskem letu 2010/11 izvaja predšolsko vzgojo 891 vrtcev in njihovih enot, to je 28 vrtcev
več kot v preteklem šolskem letu. Velika večina, 96 %, vrtcev je javnih, 35 vrtcev, oz. 4 %
vseh vrtcev pa je v zasebni lasti. Število otrok, vključenih v vrtce, je v šolskem letu 2010/11
glede na preteklo leto večje za 6,8 %. V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih in v
vzgojno-varstvenih družinah je vključenih že skoraj 76.000 otrok, to je 75,3 % vseh otrok
ustrezne starosti. V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število otrok povečalo
predvsem v starostni skupini do treh let, torej otrok v 1. starostnem obdobju, in sicer za 8,5
% in znaša 54,6 %; število otrok v drugem starostnem obdobju, to je v starosti od treh let do
vstopa v šolo, pa se je povečalo za 6,1 % in znaša 89,1 %. V predšolsko vzgojo in
izobraževanje v vrtcih je vključenih 91,9 % vseh otrok starosti 4 let in 16.800 5-letnikov, to je
91 % vseh otrok te starosti.
V šolskem letu 2010/11 je v vrtcih zaposlenih 10.300 strokovnih delavcev, od tega 4.617
vzgojiteljev, 5.023 pomočnikov vzgojiteljev, 328 ravnateljev in pomočnikov ravnatelja, drugo
zaposleno osebje pa so svetovalni in drugi strokovni delavci. Med strokovnimi delavci je
nekaj manj kot 2 % moških; med temi pa so številnejši pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji.
Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja je povprečno dodeljenih 8 otrok, od tega 6 otrok
v 1. starostnem obdobju in 9 otrok v drugem starostnem obdobju). (Vir SURS)
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NOVA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala že 31. številko
Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih praks in druga
obvestila. Dostopen je na tem mestu.

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
JAVNI POZIV - LIFE+ 2011
Namen: Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
- informiranje in obveščanje.
Višina sofinanciranja:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost - delež finančne podpore Unije je največ 50
% upravičenih stroškov; pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz
direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 %
upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih
stroškov.
Za slovenske prijavitelje so predvidena sredstva v višini 5,4 mio EUR.
Rok za oddajo: do 18. julija 2011. 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:
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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.
-

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
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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.

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
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uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih
stroškov.
Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
TUKAJ.

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)
Četrti razpis programa Srednja Evropa (junij 2011)
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPSKI POSLANCI NAKLONJENI KVOTAM ZA ŽENSKE NA
VODILNIH POLOŽAJIH V PODJETJIH
V upravnih odborih desetih največjih evropskih podjetij, ki kotirajo na borzi, je le deset
odstotkov žensk. Grška poslanka zato v svojem poročilu kot enega izmed ukrepov za bolj
uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih položajih v podjetjih predlaga tudi obvezujoče
ženske kvote, ki bi ženskam pomagale povzpeti se v upravne odbore.
To je še posebej pomembno v luči dejstva, da ženske imajo potrebne spretnosti in izobrazbo
za to delo. V letu 2008 je bilo tako 60 odstotkov vseh univerzitetnih naslovov v EU
podeljenih ženskam. Vendar pa počasen napredek žensk pri prebijanju na vodilna mesta v
podjetjih pomeni, da bi njihov delež dosegel 40 odstotkov šele po 50 letih. Nekaj je torej
treba storiti, menijo poslanci.
Nekatera podjetja so sicer že sprejela kodekse, da bi povečala zastopanost žensk, križem rok
pa niso ostale niti države. Francija tako za podjetja, ki kotirajo na borzi, zahteva 40-odstotno
zastopanost žensk v upravnih odborih do leta 2015, podobno zahteva tudi Španija, pa tudi v
Italiji teče razprava o uvedbi ženskih kvot. (vir:EP)

POSLANCI PODPRLI UVEDBO TELESNIH SKENERJEV NA LETALIŠČIH
Člani odbora Parlamenta za transport so se na zasedanju 24. maja strinjali, da bi telesni
skenerji na letališčih povečali varnost, so pa tudi menili, da bi morala biti njihova uvedba
odvisna od odločitve posameznih držav Evropske unije. Ob tem so poslanci tudi poudarili,
da telesni skenerji ne smejo vdirati v zasebnost potnikov ali ogrožati njihovega zdravja.
Poslanci bodo o poročilu o uvedbi telesnih skenerjev španskega poslanca glasovali na
plenarnem zasedanju Parlamenta 23. junija.
V tem trenutku skenerjev ni na seznamu priprav, ki jih lahko države EU uporabljajo za
zagotavljanje letalske varnosti. Testirali so jih sicer v Nemčiji, Italiji, Franciji in na Finskem,
uporabljajo pa jih v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Tehnologija skenerjev je različna:
nekje uporabljajo rentgen, drugje pa ultrakratke valove. Evropska komisija bo v kratkem
predlagala, da se telesni skenerji dodajo na seznam naprav za zagotavljanje letalske varnosti
v EU, ki pa jih mora potrditi tudi Parlament. Vendar se je ta odločil, da bo svoje mnenje o
tem vprašanju povedal še preden bo Komisija oblikovala nova pravila. Poslanci so posebej
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poudarili, da ne bodo dovolili uvedbe rentgenskih skenerjev, ki ljudi izpostavijo
radioaktivnosti. Zahtevajo tudi, da skenerji ne posredujejo realne slike telesa, ampak zgolj
shematični prikaz, pri čemer slednji ne bodo shranjevani.
Raziskave so pokazale, da so telesni skenerji bolj učinkoviti od detektorjev kovin. Kljub
temu pa poslanci za potnike zahtevajo možnost, da odklonijo skeniranje in se odločijo za
drugačen, ročni varnostni pregled. (vir:EP)
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