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NOVIČKE SOS
URBANA PRENOVA PO NOVEM
V četrtek, dne 03.03.2011, je v Ljubljani potekala delavnica “Urbana prenova po novem” na
kateri so predstavniki MOP predstavili nadaljnje intence v zvezi z normativno ureditvijo
predmetnega področja. Vse grajene strukture so podvržene postopnemu propadanju, zato jih
je treba sistematično kontinuirano vzdrževati oziroma prenavljati. Grajene strukture tudi
tehnološko zastarevajo, zato jih je treba posodabljati oziroma prenavljati. Z urbanističnimi
sanacijskimi ukrepi se bistveno izboljša ali preoblikuje območje prenove tako, da se na njem
odpravijo urbanistične nepravilnosti. Urbanistični inštitut RS je izvedel študijo o prenovi
mestnih središč, v kateri avtorji na primeru analize stanja mestnih središč Ljubljane, Kopra in
Izole, Krškega in Slovenj Gradca, ugotavljajo, da se soočajo s podobnimi problemi
propadanja starih središč. Namen delavnice je bil predstavitev obstoječih modelov urbane
prenove v EU ter nato predstavitev smernic po katerih naj bi predmetno problematiko v
prihodnje urejali v Sloveniji. Predstavniki MOP so predstavili danski ter nemški normativni
sistem urejanja urbane prenove, nato pa podali smernice, ki bi jih lahko zasledovali v
Sloveniji. V razpravi, ki je sledila so sodelovali tudi prisotni predstavniki občin ter prišli vsi
skupaj do zaključka, da je v precejšnji meri urbana prenova odvisna tudi od človeškega
faktorja. (SP)

40. SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
V četrtek, 3. marca se je na Ptuju sestala komisija za e-poslovanje. Tomaž Zver iz Ministrstva
za javno upravo je predstavil Študijo o prehodu javne uprave na odprtokodne programske
rešitve, katere naročnik je bilo Ministrstvo za javno upravo: Predstavitev prehoda na
odprtokodne programske rešitve. Študija je dostopna na tej povezavi. Študija je sestavljena iz
analize ter predloga akcijskega načrta. Sasko Mukaetov, direktor AdriaCom d.o.o. je
predstavil NETFS sistem za varno shranjevanje podatkov: Predstavitev NETFS. NetFS je
spletni sistem za varno shranjevanje datotek, ki uporabnikom omogoča shranjevanje in
organizacijo poljubno določljive količine datotek in podatkov. Svojo funkcionalnost ponuja
preko modulov »Shramba«, »Sinhronizacija« in »Arhiv«, ki omogočajo spletno hrambo
datotek, sinhronizacijo datotek med napravami, ter samodejno arhiviranje podatkov. Sistem
je sestavljen iz dveh delov: odjemalec in strežniški del. V vsakem izmed njih je poskrbljeno
za maksimalno varnost in zasebnost pri shranjevanju in pri prenosu podatkov. Enostaven
nadzor in integracijo z že obstoječimi sistemi poskrbita za enostavno upravljanje s celotnim
sistemom. (SK)
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AKTUALNE NOVOSTI NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE
(IN UVELJAVITEV ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV)

V petek, 4. marca je v Ljubljani potekal delovni posvet – Aktualne novosti na področju
predšolske vzgoje, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije. Več kot sto udeleženk in
udeležencev je aktivno sodelovalo ob predstavitvah, ki so jih pripravili državna sekretarka
Alenka Kovšča, direktor direktorata Boris Černilec in vodja oddelka Vida Starič Holobar vsi
iz Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ), Davor Dominkuš, direktor direktorata iz Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ter revizorja Računskega sodišča RS, Simona
Bevk Skubic in Robert Godina. Na posvetu so predstavniki MŠŠ povedali , da je ministrstvo
že pripravilo predlog prenosa plač na državo, čeprav v okviru vlade v zvezi s prenosom ne
obstaja potrebna podpora, povedali, da se pripravljajo spremembe zakona o financiranju
občin, ki naj bi v večjem delu zaobjemale tudi stroške povezane z vrtci ter, da ministrstvo
razmišlja o spremembi plačne lestvice za plačila staršev. Davor Dominkuš je povedal, da
ministrstvo pripravlja predlog sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v
smislu kasnejše uveljavitve zakona, saj država še vedno ne razpolaga z ustreznimi bazami
podatkov, ki bi omogočile začetek izvajanja zakona. Predvidoma naj bi Vlada RS predlog
sprememb zakona obravnavala v roku desetih dni. V skladu s tem, naj bi do prenosa
zaposlenih prišlo v kasnejšem obdobju. Sporočilo posveta MDDSZ-ju je bilo enostavno,
potrebno je komunicirati in se slišati zato, da do zapletov in težav in številnih stisk ljudi kot
se kažejo pri uveljavitvi tega zakona ne bi prišlo. (jv)

ODBOR DZ ZBIRA MNENJA
Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizira 16. marca 2011 v
Ljubljani javno predstavitev mnenj različnih institucij in organizacij o Strategiji razvoja
lokalne samouprave v RS. Sekretariat skupnosti je odboru nabor pobud in predlogov že
posredovala, tistih, ki so se v zadnjem času v okviru različnih organov in skupin znotraj SOS
že oblikovali. Širšo obravnavo vprašanj, ki jih je odbor v zvezi s pripravo strategije pripravil
pa bo SOS izvedel v okviru razprave na predsedstvu SOS, ki bo 15. marca. Občine članice
pozivamo, da nam svoje poglede posredujejo na e-mail naslov: jasmina@skupnostobcin.si.
Zastavljena vprašanja pa je mogoče najti na naši spletni strani: www.skupnostobcin.si. (jv)

SESTANEK DS ZA EVALVACIJO UČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH
POČITNIC
V sredo, 2.3.2011 se je ponovno sestala Delovna skupina za evalvacijo učinkov enotnih
zimskih počitnic pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Gospod Černilec (Direktorat za vrtce in
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osnovno šolstvo) je izpostavil, da na MŠŠ ocenjujejo, da so bili z vidika šolstva učinki enotnih
počitnic pozitivni. Po obstoječih aktualnih podatkih Direktorata za turizem ni mogel strinjati,
saj so informacije iz gospodarstva pokazale izpad dohodka. Po zbranih podatkih vseh
gorskih centrov je moč ugotoviti, da glede na pretekla leta beležijo izpad okoli 130.000
prevoženih smučarjev, kar pomeni izpad v višini okoli 3 mio EUR. Mirjam Žerjav je dodala,
da so v destinaciji Kranjska Gora samo v hotelih v obeh tednih zimskih počitnic zabeležili
8.511 nočitev manj kot v preteklem letu. Podatki SURS za male oddajalce sob in apartmajev
pa bodo znani šele v maju. Začasne podatke s SURS bodo lahko pridobili do 25. Marca, ko
bodo lahko te podatke primerjali z začasnimi podatki enakega obdobja. Na MŠŠ bodo
naročili študijo in analizo zunanjega izvajalca, medtem ko na MG take študije ne bodo
naročili in bodo kot resnične podatke upoštevali podatke SURS in gospodarstva prav tako
kot ostali predstavniki, saj je to povezano s previsokimi stroški. (za SOS: Mirjam Žerjav)

NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
V četrtek, 4. marca je v prostorih Agencije za varnost v cestnem prometu potekal usklajevalni
sestanek za pripravo nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 20122021. Na sestanku,ki sta se ga s strani Skupnosti občin Slovenije udeležila predstavnika
Komisije za občinsko redarsko službo ter predstavnica Delovne skupine za pripravo
nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu, so prisotni pregledali prvi osnutek
programa, za katerega so ugotovili, da je premalo ambiciozen. Večina zastavljenih ciljev bi
lahko bila izvedena do leta 2014, kar pomeni, da morajo udeleženci ponovno pregledati svoje
področje, ter postaviti višje cilje. Z ustanovitvijo Agencije za varnost v cestnem prometu so k
pripravi nacionalnega programa prvič bile povabljene tudi lokalne skupnosti. Tako je bilo na
sestanku ugotovljeno, da so bile lokalne ceste in lokalni nadzor podcenjeni v zdajšnjem
nacionalnem programu, v katerem lokalne skupnosti niso sodelovale. Iz navedenega je bilo
poudarjeno, da je pomembno, da se lokalne skupnosti vključi v enoten in primerljiv sistem z
državnim, tako na področju cest kot pri nadzoru. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE
POLITIKE
V medresorsko usklajevanje vam posredujemo Predlog uredbe o izvajanju ukrepov
endogene regionalne politike. Pripombe nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
do 15.3.2011.
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PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ
V medresorsko usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o določitvi obmejnih problemskih
območij. Pripombe in stališča nam prosimo posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
do 15.3.2011.

PREDLOG

PRAVILNIKA

O

OBLIKI

IN

VSEBINI

VPISNIKOV

IN

POMOŽNIH KNJIG PRI PREKRŠKOVNIH ORGANIH
V medresorsko usklajevanje smo prejeli predlog Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in
pomožnih

knjig

pri

prekrškovnih

organih.

Pripombe

in

stališča

zbiramo

na

miha@skupnostobcin.si do petka, 11.3.2011. Evidence zapadlih glob.

PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK SOS ZA MESEC FEBRUAR
Za vas smo tudi v februarju pripravili preglednik SOS, do katerega lahko dostopate s klikom
tukaj. (sp)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
8.3. / UPORABA VARNOSTNEGA PASU
2. sestanek za pripravo skupnega akcijskega načrta in ukrepov za preventivno akcijo o
uporabi varnostnega pasu bo potekal 8. marca v prostorih Javne agencije RS za varnost
prometa.

10.3. / SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE V SARAJEVU - NEXPO 2011
Vabimo vas, da se udeležite 1. Mednarodnega sejma lokalnih skupnosti NEXPO, ki bo v
Sarajevu 10. in 11. marca 2011. Z namenom povezovanja občin in regij Jugo-Vzhodne
Evrope, mreža NALAS, članica katere je tudi Skupnost občin Slovenije, organizira NEXPO
2011, ki bo potekal v olimpijski dvorani Juan Antonio Samaranch v Sarajevu.
SOS bo najela avtobus, ki bo 9. marca zjutraj odpeljal iz Maribora, preko Ljubljane do
Sarajeva vse zainteresirane za udeležbo – brezplačno. Vrnitev z avtobusom bo v soboto, 12.
marca. V primeru preveč prijavljenih, kot je mest v avtobusu, bodo prednost imeli
predstavniki občin članic. Z izpolnjeno prijavnico nam prosimo sporočite, koliko oseb iz vaše
občine potrebuje prevoz z avtobusom SOS. Prijave udeležbe so obvezne. Prijavnico nam
lahko pošljete na e-pošto metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na št. 02 234 15 03.
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Več informacij glede prenočišč in vsebin lahko dobite tukaj. SOS je v razstavnem prostoru
najela stojnico (36m2), na kateri se lahko občine članice brezplačno predstavijo:
- s pomočjo interaktivne informacijske table, ki jo bomo najeli za ta namen (potrebovali bomo
kratke opise občine oz. projektov v obliki besedila, slik, PPT, filmčkov,… v ANG jeziku) to
lahko pošljete po elektronski pošti, ali zapečete na CD oz. USB in nam pošljete po pošti na
spodnji naslov.) Vsebine potrebujemo, da bi jih še pravočasno izročili zunanjemu izvajalcu,
ki bo vse prejete vsebine uredil za predstavitev.
- z informativnimi brošurami in drugim promocijskim materialom, ki bo na voljo
zainteresiranim obiskovalcem.
- Lahko najamete svojo stojnico ali več stojnic preko portala http://www.nexpo.nalas.eu/
Sejma se lahko udeležite tudi brez predstavitve, saj ga je smiselno obiskati tudi zaradi
programa, ogleda drugih dobrih praks in mreženja. Program in ostale informacije o sejmu
NEXPO 2011 je dosegljivih na spletnem naslovu: http://www.nexpo.nalas.eu/

15.3. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Naslednja seja predsedstva SOS bo potekala 15.3.2011 v prostorih občine Rače, s pričetkom
ob 10.00.

15.3. / DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA
Vabimo vas na delovni posvet Skupnosti občin Slovenije z naslovom DELOVANJE
OBČINSKEGA SVETA, ki bo v torek, 15.3.2011 v Ljubljani, v Austria Trend Hotelu,
Dunajska 154, dvorana Kronos, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica. Program
delovnega posveta:
09.30-10.00
10.00-11.00

Registracija
Organi občine in njihovo sodelovanje (Organi občine in njihovo sodelovanje

(pristojnosti in vloga župana, občinskega sveta in NO občine, občinska uprava)
11.00-11.40

Organizacija dela občinskega sveta (načrt letnega programa, sklic seje, vabilo

in predlog dnevnega reda, priprava gradiva za 1. in 2. obravnavo)
11.40-12.00
12.00-12.45

Odmor
Vodenje seje občinskega sveta ali seje delovnega telesa (priprava poteka seje,

oblikovanje predlogov sklepov, razlaga poslovnika med sejo, razprava, glasovanje,
prekinitev in zaključek seje, zapisnik)
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Predavala bosta: Neža Vodušek, sekretarka SVLR in Roman Lavtar, sekretar SVLR

16.3. / SKUPNA SEJA KOMISIJ
Skupno srečanje komisij ZA PRORAČUN IN FINANCE, KOMISIJE ZA VARSTVO OKOLJA
IN KOMISIJE ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, ki bo v sredo, 16.3.2011 s pričetkom ob
10.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana (Klub 11).

18.3. / PRAVILA SESTAVE UPRAVNIH ODLOČB IN SKLEPOV KOT DEL
NJIHOVE FORMALNE ZAKONITOST
Skupnost občin Slovenije vas vabi, da se udeležite posveta Pravila sestave upravnih odločb
in sklepov kot del njihove formalne zakonitost-Najpogostejše napake in nepravilnosti v
občinah, ki bo potekal v petek, 18.03.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Emona Efekta
d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana. Vabilo in prijavnica. Predavala bo Doc. dr. Polona Kovač,
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani.

PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2010
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet z naslovom Priprava zaključnega
računa proračuna v občinah za leto 2010, ki bo potekal v torek, 22.3.2011 v prostorih
Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 9.00 uri. Vabilo s programom
posveta. Prijavnice ste že prejeli po elektronski pošti, dosegljive pa so tudi na naslovu
info@skupnostobcin.si.

25.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI
Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Občina Dobrepolje in Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko vas vljudno vabi na IV. posvet z naslovom
»Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji«, ki bo potekal v petek, 25. marca 2011, s
pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Jakličevega doma na Vidmu. Vabilo. S posvetom ponujamo
občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno
izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu se nam bo pridružila ministrica Duša Trobec
Bučan in s pozdravnim nagovorom udeležencev tudi otvorila posvet. Na posvetu bodo svoje
prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Vabimo
vas, da se predavateljem in udeležencem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.
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NOVIČKE DRUGIH
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK
Tukaj lahko najdete februarsko številko Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise,
primere dobrih praks in druga obvestila.

PODPORA ČISTILNIM AKCIJAM V LETU 2011
Skupnost občin Slovenije je vse občine obvestila o podpori Ekologov brez meja in Turistične
zveze Slovenije čistilnim akcijam v letu 2011. Tudi letos želijo Ekologi brez meja skupaj s
Turistično zvezo Slovenije in drugimi partnerji po svojih močeh prispevati k odmevnosti in
uspešnosti čistilnih akcij, ki se organizirajo na lokalnem nivoju. Ekologi brez meja bodo
vseslovensko čistilno akcijo organizirali samo še v letu 2012 (24. marca 2012), v okviru akcije
Očistimo Svet v enem dnevu, nato pa vidijo svoje poslanstvo v podpori lokalnim čistilnim
akcijam. Vedo namreč, da se tovrstne akcije organizirajo že leta in desetletja in cenijo ter
želijo podpreti prizadevanja vseh, ki se na ta način trudijo za čistejše okolje. Za podporo tem
akcijam

so

pripravili

obrazec

za

prijavo

lokalnih

čistilnih

akcij:

http://ebm.si/p/cistilne/vnosakcije.php. Vanj lahko vnesete čistilne akcije, ki se organizirajo
pri vas. Vse akcije, ki bodo prijavljene v ta obrazec, bodo objavili na čim več spletnih straneh
ter poskusili doseči, da se objavijo v čim več medijih. Tako želijo aktivirati čim več občanov
in jih prepričati, da se priključijo čistilnim akcijam v svojem kraju. Vse prijavljene akcije bodo
prikazane v tej tabeli: http://ebm.si/p/cistilne/. Če želite, lahko tudi povezavo do te tabele
objavite na svoji spletni strani. V kolikor se v vaši občini pripravlja čistilna akcija, ki združuje
več krajev ali pa najširše poveže vsa društva in organizacije znotraj vaše občine, lahko na
vašo prošnjo pripravijo tudi poseben logotip po zgledu akcije Očistimo Slovenijo v enem
dnevu (primer: “Očistimo Posočje 2011”), ki ga lahko uporabljate za promocijo svoje akcije.
Veseli bodo tudi vaših idej in nasvetov glede obveščanja prostovoljcev ter promocije čistilnih
akcij.

RAZPIS LIFE +
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 26. 2. 2011 je bil objavljen Razpis za zbiranje
predlogov programa LIFE + za leto 2011. Teme letošnjega razpisa so: LIFE+ Narava in
biotska raznovrstnost; LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in LIFE+ Informacije in
obveščanje. Besedilo razpisa.

RAZPIS ZA IZBOR EVROPSKE DESTINACIJE ODLIČNOSTI 2011
Tema letošnjega izbora je TURIZEM IN OŽIVLJANJE
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NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE. Slovenska turistična organizacija, v okviru
evropskega projekta EDEN (European Destinations of ExcelleNce oziroma Evropske
destinacije odličnosti), objavlja razpis za izbor Evropske destinacije odličnosti 2011 v
Sloveniji. Tema letošnjega izbora je TURIZEM IN OŽIVLJANJE NEPREMIČNE KULTURNE
DEDIŠČINE. STO vabi k sodelovanju destinacije, ki so oživile objekt(e) nepremične kulturne
dediščine, mu ali jim namenile turistično vsebino in pomen ter oblikovale turistične
produkte, s katerimi so spodbudile oživljanje lokalnega okolja na trajnosten način in povečan
obisk čez vse leto. Oživljanje nepremične kulturne dediščine vključuje vse primere in zvrsti
obnavljanja, ohranjanja ali izboljšanja in nove uporabe nepremične kulturne dediščine po
načelih trajnostnega razvoja. Rok za oddajo prijav je 28. marec 2011. Razpisna dokumentacija
je objavljena na spletnem naslovu www.slovenia.info/eden2011. Vse zainteresirane vljudno
vabimo na informativni dan, ki bo v četrtek, 17. marca 2011, ob 10. uri na sedežu STO v
Ljubljani (stavba GZS, Dimičeva 13, drugo nadstropje). Za vse dodatne informacije o razpisu
smo vam na voljo na telefonski številki 01 589 85 61 (Manca Avsec) in na elektronskem
naslovu eden@slovenia.info.

DODELJEVANJE SREDSTEV IZ UKREPA DODAJANJA VREDNOSTI
KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo bili obveščeni, da je 4. marca
v Uradnem listu RS bil objavljen javni razpis za dodeljevanje podpor za naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski
in živilski proizvodi) ter naložbe v prvo stopnjo predelave lesa. Na razpis lahko kandidirajo
gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi. Višina razpisanih sredstev
znaša 20 milijonov evrov, od tega 75% sredstev prispeva EU. Razpis bo odprt do vključno 8.
aprila 2011.

123. REDNA SEJA VLADE, 03.03.2011
VLADA SPREJELA SPREMEMBE ZAKONA O DRUŠTVIH
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o društvih in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Zakon o društvih ureja uresničevanje ustavne pravice do svobodnega združevanja.
Spremembe zakona leta 2006 so prinesle nekatere novosti, ki na eni strani omogočajo lažje
uresničevanje pravice do združevanja, na drugi strani pa določajo vrsto mehanizmov, ki naj
bi zagotavljali, da bo združevanje v društva pridržano le nepridobitnemu povezovanju. S
spremembo zakona iz leta 2009 je bil usklajen prvi odstavek 10. člena Zakona o društvih z
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odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Ta je v prvi točki določala, da bi ime
društva, ki ima sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, moralo biti tudi v
italijanskem ali madžarskem jeziku. Prav tako je bil register društev oziroma register
podružnic tujih društev izenačen z drugimi javnimi knjigami glede zbiranja osebnih
podatkov
S predlagano spremembo zakona se nadzor nad izvajanjem določbe, ki se nanaša na
izvajanje dejavnosti oziroma nalog društva, opredeljenih v temeljnem aktu, prenaša na Tržni
inšpektorat Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS)

MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB ZZK-1
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zemljiški knjigi, ki ga je skupina poslancev s prvopodpisanim Borutom Sajovicem predložila
v obravnavo Državnemu zboru RS.
Predlog zakona v pretežni meri povzema vse rešitve, ki jih je vseboval predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, ki ga je na 89. redni seji dne 1. 7. 2010
obravnavala in v zakonodajni postopek posredovala Vlada Republike Slovenije, in o katerem
je Državni zbor Republike Slovenije na 34. izredni seji dne 8. 12. 2010 po izglasovanem vetu
Državnega sveta ponovno odločal in ga ni sprejel. Vlada RS predlagane rešitve podpira.
Predlog zakona predstavlja ustrezno nadgradnjo in dokončanje že začetih faz informatizacije
zemljiške knjige, ki sta jih prinesli novela ZZK-1A (uvedba enotne krajevne pristojnosti za
vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov)
in novela ZZK-1B, ki je uporabo navedenih določb odložila do 1. 5. 2011. Osrednji cilj
predloga zakona je pospešiti in poenostaviti sam postopek vpisov v zemljiško knjigo in s tem
povečati pravno varnost posameznikov v pravnem prometu z nepremičninami. Sredstvo za
dosego teh ciljev pa (med drugim) predstavljajo tudi informatizacijske zmožnosti. Po
predlagani ureditvi je vložitev zemljiškoknjižnega predloga notarsko opravilo. Notar mora v
imenu predlagatelja vložiti zemljiškoknjižni predlog kot pooblaščenec predlagatelja. Poleg
tega lahko zemljiškoknjižni predlog vloži tudi: vsaka fizična ali pravna oseba v svojem
imenu, kot zastopnik predlagatelja tudi odvetnik, samostojni podjetnik posameznik ali
gospodarska družba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev posredovanja v prometu z
nepremičninami

ter Državno ali občinsko pravobranilstvo. Vlada RS meni, da predlog

zakona v tem delu ustrezno sledi tudi mnenju Državnega sveta, ki je med razlogi v zahtevi
za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi,
navedel, da zakonska ureditev po predlogu, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Vlada
RS, prinaša bistvene pravno–sistemske spremembe zlasti z vidika krčenja postulacijske
sposobnosti. Predlog zakona sedaj ustrezno odpravlja vse pomisleke Državnega sveta glede
omejevanja postulacijske sposobnosti posameznika. Po predlagani ureditvi lahko namreč
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zemljiškoknjižni predlog v elektronski obliki sestavi oziroma izpolni in pošlje vsakdo
oziroma

vsak,

ki

ima

pravni

interes

za

dosego

vpisa

v

zemljiško

knjigo.

Novost na področju kvalificiranih pooblaščencev je določitev nepremičninskih družb kot
možnih pooblaščencev predlagateljev (3. točka tretjega odstavka 125.a člena). Predlog zakona
daje izrecno podlago za njihovo zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih, vendar zgolj pod
pogojem, da je nepremičninska družba posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali
drugega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za zahtevani vpis. Predlagane rešitve glede hrambe izvorne zasebne listine, ki je
podlaga za predlagani vpis, do nastopa pravnomočnosti vpisa v zemljiško knjigo, so prav
tako ustrezne. Že po veljavni ureditvi v Zakonu o notariatu notarji hranijo izvirnike
notarskih zapisov in strankam izdajo samo ustrezne odpravke ter že sedaj pogosto hranijo
izvirnike zasebnih listin po pravilih o notarski hrambi (depozitu). Predlagana ureditev tudi
najbolj optimalno izkorišča vse prednosti informatizacije. Čas odločanja o zemljiškoknjižnih
zadevah bo bistveno krajši, saj bodo sodišča močno razbremenjena pomožnih in
administrativnih opravil.
Vlada RS ugotavlja, da so predlagane rešitve usklajene tudi z Vrhovnim sodiščem RS kot
predstavnikom sodstva in subjektom, ki je zadolžen za projekt informatizacije pravosodja.
(Vir: Vlada RS)

USKLADITVENI AMANDMA ZAKONA O LAST. PREOB. LOTERIJE SLO
Vlada Republike Slovenije določila besedilo uskladitvenega amandmaja k predlogu Zakona
o spremembah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in ga posreduje
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Predlog Zakona o spremembah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki
ga je v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije,
je bil na 26. seji Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino Državnega zbora Republike
Slovenije dne 16. 2. 2011 z amandmaji spremenjen, in sicer se je število članov, ki jih v Svet
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji imenuje Državni zbor
Republike Slovenije na predlog skupnosti ali združenj občin Slovenije, povečalo, iz enega na
dva člana, število članov, ki jih v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije, pa se je zmanjšalo iz
dveh članov na enega člana. Ob sprejemu teh sprememb je ostalo neusklajeno skupno število
članov, ki jih v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, in sicer je namesto pravilnih 14
članov v predlogu zakona še vedno ostalo zapisanih 13 članov. Z uskladitvenim
amandmajem se ta neusklajenost odpravlja. (Vir: Vlada RS)
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SPREJETA TURISTIČNA POLITIKA ZA LETO 2011
Vlada RS je sprejela Turistično politiko za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012 . V skladu s
sprejetim razvojnim strateškim dokumentom na področju turizma »Razvojni načrt in
usmeritve slovenskega turizma 2007-2011« (RNUST) je Turistična politika za leto 2011 z
usmeritvami za leto 2012 temeljni izvedbeni dokument države, s katerim Vlada RS opredeli
vsakokratne ukrepe in aktivnosti za ustvarjanje sistemskih in drugih pogojev za razvoj
turizma. V letu 2011 bodo na Direktoratu za turizem v okviru strateških ciljev povečevanja
dviga konkurenčnosti in obsega turistične dejavnosti zasledovali ključni cilj, in sicer
zagotavljanje generiranja povpraševanja po Sloveniji kot turistični destinaciji.

To

bo

doseženo z ukrepi oz. nadgradnjo trženja in promocije, z razvojem inovativnih turističnih
proizvodov in spodbujanjem razvoja kakovostnejše turistične storitve, s spodbujanjem
vzpostavljanja pogojev za uvedbo novih letalskih linij, novih pomorskih in železniških linij
ter javnega potniškega prometa v celoti in s poenostavitvijo vizumskih postopkov. Še naprej
bodo v direktoratu stremeli k trajnostnemu razvoju, dvigu kakovosti in razvoju kadrov v
turizmu. Ker se v letu 2011 izteče aktualna strategija razvoja slovenskega turizma (t.i.
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011) bo v letu 2011 pripravljen nov
strateški dokument za naslednje 5-letno strateško obdobje (skladno s 5. členom Zakonom o
spodbujanju razvoja turizma, UL RS, št. 2/04), in sicer Strategija razvoja in trženja
slovenskega turizma 2012-2016.
V dokumentu so opisane načrtovane aktivnosti po posameznih politikah, viri financiranja v
okviru Direktorata za turizem ter finančni načrt po dejavnostih in ukrepi v letu 2011 v okviru
podprograma 0123. (Vir: Vlada RS)

DOGODKI DRUGIH
10.3. / MLADI V PRESEČIŠČU SVETOVNIH SPREMEMB
6. mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2011: mladi v presečišču
svetovnih sprememb bo potekala v Mariboru med 10. in 12. marcem 2011. Častni pokrovitelj
konference je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije. Konferenca poteka v
sodelovanju s številnimi organizacijami in podporo Urada RS za mladino ter Urada Vlade RS
za Slovence po svetu in v zamejstvu. Odgovorila bo na mnoga aktualna vprašanja, saj bo na
njej sodelovalo več kot 90 avtorjev z več kot 80 prispevki iz 11-tih držav sveta. Vabilo na
konferenco in prijavnica.
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10.3. / PODPORA OBČINAM PRI PRISTOPU H KONVENCIJI ŽUPANOV
IN ZMANJŠEVANJU IZPUSTOV CO2
Delavnica Podpora občinam pri pristopu h Konvenciji županov in zmanjševanju izpustov
CO2 - Izmenjava izkušenj občinskih strategij za trajnostno energijo - bo potekala na
Gospodarskem razstavišču, Dunajska 18, Ljubljana, dne 10. marca 2011, ob 10.00 uri, v
dvorani Urška. Vabilo na delavnico.

11.3. / KONFERENCA INOVATIVNE LOKALNE SKUPNOSTI
Občina Šentrupert, Občina Dobrovnik, Center za Razvoj Litija in InCo gibanje organiziramo
2. konferenco InLoCom 2011 »Inovativne lokalne skupnosti«, ki se bo odvijala v petek, 11.
marca 2011 v Šentrupertu. Namen konference je: predstaviti pomen inovativnosti za razvoj
lokalne skupnosti; ozavestiti vlogo inovativnih lokalnih skupnosti za razvoj inovativne
družbe; izpostaviti ključne priložnosti za razvoj inovativnega potenciala v lokalnih
skupnostih; oblikovati nove predloge in pobude za krepitev inovativnega potenciala lokalnih
skupnosti Konferenca je namenjena prav vsakomur, ki želi sodelovati pri oblikovanju
življenja v lokalnih skupnostih, zato želimo z vašo pomočjo obvestiti vse občine v Sloveniji o
tej konferenci in jih povabiti, da se nam pridružijo. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje
organizacije pa je obvezna najava udeležbe na strani www.incogibanje.si/inlocomkonferenca-2011 ali prijava na e-naslov: obcina@sentrupert.si. Program konference in vabilo.

16.3. / JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O STRATEGIJI RAZVOJA
LOKALNE SAMOUPRAVE V RS
Dne 16.03.2011 bo v Državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj o Strategiji razvoja
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti
mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o potrebnih institucionalnih prilagoditvah
sistema lokalne samouprave procesom decentralizacije, sposobnostim lokalnih skupnosti za
urejanje in opravljanje javnih zadev ter finančnim zmožnostim države kot dela procesa
prilagajanja političnega in gospodarskega sistema novonastalim ekonomskim in finančnim
razmeram v Evropi in svetu. Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na vprašanja,
ki jih najdete tukaj.

17.3. / LIFE+ INFORMATIVNI DOGODEK 2011
Evropska komisija bo v februarju 2011 objavila peti javni razpis v okviru Programa LIFE+, v
okviru katerega bo na voljo 265,36 milijona EUR za sofinanciranje projektov v sklopu treh
prioritet: narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje ter okoljsko
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informiranje in komuniciranje. Evropska komisija, v sodelovanju s STELLA Consulting in
MWH, zato organizira Informativni dogodek o Programu LIFE+ v Sloveniji. Namen
Informativnega dogodka je obvestiti potencialne prijavitelje, ki se bodo prijavili na poziv
2011, o Programu LIFE+, pomagati potencialnim prijaviteljem pri odločitvi za pripravo
prijavnih vlog in izpostaviti nekatera ključna področja z namenom izognitve ponavljajočim
se težavam pri pripravi prijavnih vlog. Informativni dogodek se bo odvijal: 17. 03. 2011 v
Glazerjevi dvorani v Univerzitetni knjižnici Maribor v Mariboru. Vabilo.

25.3. / NARAVNE NESREČE V SLOVENIJI
V petek, 25. 3. 2011 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje URSZR na Igu, in v
soboto, 26. 3. 2011 na gradu Gewerkenegg v Idriji, bo potekal dogodek, posvečen 500.
obletnici Idrijskega potresa. Ob tej priložnosti bo Geografski inštitut Antona Melika ZRC
SAZU organiziral 2. trienalni simpozij 'Naravne nesreče v Sloveniji 2011' z naslovom
Neodgovorna odgovornost, razstavo 'Anno Domini 1511' in gasilsko reševalno vajo 'Potres
Idrija 2011'. Vabilo.

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

NAČRTA PORABE
Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).
Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 6. 2011. Več info TUKAJ.

PAMETNA ENERGIJA 2011
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetska učinkovitost (energetsko učinkoviti izdelki, industrijska odličnost na
področju energije);
- novi in obnovljivi viri energije (proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije,
uporaba obnovljivih virov energije za gretje in hlajenje, biogoriva);
- energija v prometu (energetska učinkovitost prometa, okolju prijazna in energetsko
učinkovita vozila);
- integrirane pobude
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštajn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 12. 05. 2011 do 17:00 TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010.
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
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Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije,

opredeljene

v

razpisni

dokumentaciji,

projektne

in

investicijske

dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega

svetovalca

pristojnega

Kmetijsko

gozdarskega

zavoda

o

izvedenih

agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

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.
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Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt

gradnja,

upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
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
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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.

REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI
Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
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Več info TUKAJ.

PROGRAM KULTURA 2007-2013
Cilj

programa:

prispevati

k

spodbujanju

zavesti

o

evropskem

državljanstvu

s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z razvojem
sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se uveljavil
kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter bi
se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,

-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,

-

posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih
stroškov.

Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
TUKAJ.

NAJAVE
-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (marec 2011)

-

Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (maj 2011)
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
PRVI EVROPSKI DAN ENAKEGA PLAČILA
Ženske v Evropski uniji zaslužijo v povprečju 17,5% manj kot moški. Če bi ženske želele
prejeti enako plačilo, kot so ga v letu 2010 prejeli moški, bi morale delati vse do 5. Marca
2011, zato je bil izbran ravno ta datum za obeležitev evropskega dneva enakega plačila.
Evropska komisija je trdno odločena zmanjšati vrzel v plačilu med spoloma. Namen
letošnjega dne enakega plačila je ljudi ozavestiti o razlikah v plačilu. 8. marca mu bo sledil
mednarodni dan žena. Enako plačilo za enako delo je eno temeljnih načel Evropske unije. Že
leta 1957 je bilo vključeno v Rimsko pogodbo. Vendar pa so se razlike v plačilu med spoloma
le počasi manjšale. Po zadnjih podatkih iz leta 2008 se razlike gibljejo od 5% v Italiji do 30% v
Estoniji. To ponazarja kompleksne in trajne neenakosti na trgu dela. V okviru raziskave
Eurobarometra o enakosti spolov, ki je bila objavljena lani, je 62% Evropejcev izrazilo
mnenje, da je neenakost med spoloma še vedno prisotna na številnih družbenih področjih.
po mnenju 82% vprašanih je treba nujno odpraviti razlike v plačilu med spoloma, 61% pa jih
meni, da so odločitve na ravni EU pomembne pri spodbujanju enakosti spolov. Kampanja o
razliki v plačilu med ženskami in moškimi: http://ec.europa.eu/equalpay, (Vir: obvestila za
javnost EU,jv)
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