
AKTUALNO

ZAKONODAJA:

• Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

• Nacionalni program varstva okolja do 2030

• Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

• Predlog sprememb in dopolnitev ZPIZ in ZUTD

• Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

POVPRAŠEVANJI:

• Podeljevanje štipendij /žepnin

• Odškodnine za služnostne pogodbe za gradnjo elektro priključkov/omrežij ali soglasja

Kazalo novic

NOVICE SOS

Odgovor MZI na poziv SOS za zmanjševanje zastojev na avtocestnem križu

POVPRAŠEVANJE 

Povpraševanje – podeljevanje štipendij /žepnin

Povpraševanje – odškodnine za služnostne pogodbe za gradnjo elektro priključkov/omrežij ali soglasja

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave planov in projektov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja – obvestilo

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
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Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Nacionalni program varstva okolja do 2030

Predlog sprememb in dopolnitev ZPIZ in ZUTD

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

DOGODKI SOS

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin

VLADA RS

62. dopisna seja

DOGODKI DRUGIH

28.8./ Delavnica soustvarjanja NPK 2020–2027

AKTUALNI RAZPISI

Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost 2019

Povabilo za predstavitev inovativnih praks in tehnologij na razstavnem prostoru MKGP v času sejma AGRA

Eko sklad - spodbude za občine

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter
neprofitne organizacije

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja

NOVICE SOS

Odgovor MZI na poziv SOS za zmanjševanje zastojev na avtocestnem križu

Skupnost občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za infrastrukturo naslovila dopis s pozivom za sprejem

ustreznih  ukrepov  za  zmanjševanje  zastojev  na  avtocestnem križu.  SOS je  opozorila,  da  stalni  zastoji  ne

povzročajo le slabe volje in izgube časa udeležencev v prometu, temveč povzročajo tudi gospodarsko škodo

(zamude  v  prometu,  preobremenjenost  cest)  ter  slabšanje  prometne  varnosti  na  vseh  slovenskih
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cestah. Preobremenjenost avtocestnega križa, povzroča preusmeritev prometnih tokov na vzporedne državne

in občinske ceste. Zaradi prevelikega prometa (tovornega in osebnega) se varnost na njih drastično zmanjšuje.

Iz navedenih razlogov smo pozvali pristojne, da sprejmejo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe za

zmanjševanje  zastojev,  povečanja  pretočnosti  na  najbolj  obremenjenih  avtocestnih  odsekih,  ter  ukrepe za

zmanjševanje števila osebnih vozil do Ljubljane.

Odziv ministrice Alenke Bratušek prilagamo tukaj.

Prejeli smo tudi odgovor Direkcije za kopenski promet, ki ga najdete tukaj.

POVPRAŠEVANJE 

Povpraševanje – podeljevanje štipendij /žepnin

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanji vezanimi na podeljevanje štipendij oziroma žepnine, zato vas

vljudno naprošamo za sodelovanje.

1. Ali v vaši občini podeljujete štipendije, žepnine ali oboje?
2. Ali  žepnine  podeljujete  vsem  ali  jih  omejite  ter  kako  (prihodki  staršev,  osnova  za

dohodnino,…)?
3. Kakšna je višina žepnin in/ali štipendij?
4. Koliko štipendij in/ali žepnin podelite?
5. Ali lahko en upravičenec prejme žepnino in štipendijo (v kolikor podeljujete oboje)?
6. Ali nam lahko posredujete povezavo do vašega predpisa, ki ureja podeljevanje štipendij /

žepnin.

Odgovore nam prosimo pošljite do torka, 30.7.2019 na naslov alja.babic@skupnsotobcin.si.

Povpraševanje  –  odškodnine  za  služnostne  pogodbe  za  gradnjo  elektro
priključkov/omrežij ali soglasja

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjega povpraševanja ostalim občinam:

• Ali  občine  zaračunavate  odškodnino  za  služnost v  primeru  služnostnih  pogodb za  gradnjo

individualnih elektro priključkov (stranki pogodbe sta poleg občine investitor in elektro podjetje – komu

v tem primeru zaračunate odškodnino) ter za služnost v primeru pogodb za gradnjo elektro omrežij

(investitor elektro podjetje)?
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• Ali namesto služnostnih pogodb izdajate soglasja po tretjem odstavku 35. člena Gradbenega zakona?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do torka, 6.8.2019  na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kulturno dediščino v postopkih
priprave planov in projektov

Ministrstvo za kulturo je objavilo izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kulturno dediščino v

postopkih priprave planov in projektov. S tem se pridružuje naprednim državam in inštitucijam, ki

(strateško) presojo vplivov z vrednotenjem možnih vplivov na kulturno dediščino prepoznavajo kot

pomemben instrument varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine ter aktivno gradijo dobro

prakso (Evropska komisija, Svet Evrope, ICOMOS, Anglija, Kanada idr.).

Ob izhodišču, da je kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo pomembna socialna,

gospodarska, vzgojna in identifikacijska priložnost, je treba vplive planov in projektov na kulturno

dediščino podrobno proučiti, ovrednotiti, z ustreznim načrtovanjem iskati najboljše možne rešitve, se

negativnim vplivom v celoti izogniti ali jih vsaj zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Na podlagi dobre prakse ter po vzoru navodil (angl. guidance) in smernic (angl. guidelines) za presojo

vplivov na kulturno dediščino tujih držav je bilo pripravljeno gradivo v dveh delih, ki je dostopno na:

https://www.gov.si/teme/varstvo-dediscine-v-prostorskih-in-razvojnih-dokumentih/:

–        Izhodišča obsegajo teoretična in analitična izhodišča ter pravni okvir, povezan s področjem

strateške presoje vplivov na kulturno dediščino. Izhodišča se uporabljajo za seznanitev izdelovalcev

okoljskih poročil, pripravljavcev in izdelovalcev planov ter drugih udeležencev, vključenih v pripravo,

presojo in sprejetje planov, s ključnimi izhodišči varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine z

vidika presojanja vplivov na okolje.

–        Priročnik je namenjen pripravi posameznih faz strateške presoje in vsebin okoljskega poročila

z  vidika varstva in  celostnega ohranjanja kulturne dediščine.  Osredotoča se na strateško presojo

vplivov  na  okolje,  vendar  se  lahko glede izhodišč  in  presoje  smiselno  uporablja  tudi  v  postopku

presoje vplivov na okolje in pri pripravi poročila o vplivih na okolje ter za druga vrednotenja vplivov, ki

so podlaga za sprejemanje odločitev pri urejanju prostora in oblikovanju razvojnih programov.

Občine, pripravljavce planov, projektov in okoljskih presoj in druge deležnike vabimo k njuni uporabi

ter k udeležbi na izobraževanju na temo Presoj vplivov na kulturno dediščino, ki ga bo Ministrstvo za
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kulturo organiziralo  predvidoma v začetku jeseni.  O terminu izobraževanja vas bomo pravočasno

obvestili. 

Pravilnik  o  spremembah  in  dopolnitvi  Pravilnika  o  strokovnem  izpitu  za
inšpektorja – obvestilo

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 44/19 dne 5. 7. 2019 objavljen Pravilnik o

spremembah in  dopolnitvi  Pravilnika  o  strokovnem izpitu  za  inšpektorja,  ki  je  začel  veljati  20. 7.  2019.  V

obvestilu predstavljajo bistvene novosti pravilnika, ki si jih lahko preberete TUKAJ.

Predlog  zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o  integriteti  in
preprečevanju korupcije

V  državnem  zboru  se  nahaja Predlog  zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o  integriteti  in

preprečevanju korupcije:

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in

• ZIntPK-C podzakonski akt.

Glavne spremembe predloga novele zasledujejo naslednje cilje oziroma usmeritve:

• Jasno se določa vrste in pravila postopkov ter pravice in obveznosti “sodelujočih” v postopkih, ki jih vodi

KPK (prijavitelji,  vabljeni,  obravnavane osebe).  Predlagane spremembe spreminjajo dosedanji  koncept

obravnave suma korupcije tako, da je poudarek na ugotavljanju kršitev integritete. Jasno se razmejujejo

postopki, v katerih odločajo vsi trije funkcionarji in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci KPK.

• Podrobneje se opredeljuje pogoje za imenovanje funkcionarjev KPK ter določa, da

kandidacijska komisija v poslovniku natančneje uredi način svojega dela, standarde strokovne

usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti.

• Uvaja se določene poenostavitve – npr. poenotenje na področju daril. Področje prepovedi prejemanja

daril  se ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence (do sedaj  ločeno

urejanje za javne uslužbence v Zakonu o javnih uslužbencih), razveljavljajo se podzakonski akti in nalaga

se izdaja novega pravilnika, ki bo urejal navedeno vsebino na izvedbeni ravni.

• Prenova poglavja o omejitvah poslovanja, nasprotju interesov in o nadzoru nad premoženjskim stanjem.

• Določneje  se  ureja  pravna  podlaga  za  delovanje  in  nadgradnjo  spletnega  orodja  KPK,  ki zagotavlja

transparentnost porabe javnih sredstev (Erar).

• Dopolnjujejo se določbe o evidencah KPK in prekrških po ZIntPK.
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Vaše pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete do petka, 2.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode

Z  dnem  10.  7.  2019  se  je  začela  javna  obravnava  osnutka  Operativnega  programa  odvajanja  in  čiščenja

komunalne  odpadne  vode.  Osnutek  dokumenta  s  prilogami  in  podatkovnim  slojem  osnutka  noveliranih

aglomeracij je dostopen na spodnjih povezavah:

• Besedilo Osnutka operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (pdf, 2,1 MB)

• Podatkovni sloj osnutka noveliranih aglomeracij (zip, 403 KB)

• Priloga 1 (pdf, 433 KB)

• Priloga 2 (pdf, 423 KB)

• Priloga 3 (pdf, 3,2 MB)

• Priloga 4 (pdf, 3,7 MB)

• Priloga 5 (pdf, 2,2 MB)

• Priloga 6 (pdf, 437 KB)

• Priloga 7 (pdf, 1,5 MB)

• Priloga 8 (pdf, 2,7 MB)

• Priloga 9 (pdf, 469 KB)

• Priloga 10 (pdf, 393 KB)

• Dostop do pregledovalnika (pdf, 134 KB)

Vaše  pripombe  in  predloge  nam  lahko  posredujete  do  srede,  14.  avgusta  2019, na  e-naslov:

barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Pregledovanje prostorskih in  opisnih podatkov osnutka noveliranih aglomeracij  je  možno preko povezave:

http://gis.arso.gov.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso

• Uporabniško ime: aglo2019

• Geslo: aglo2019

Nacionalni program varstva okolja do 2030

Prejeli  smo osnutek Nacionalnega programa varstva okolja  do 2030,  ki  ga v  usklajevanje prilagamo na tej

povezavi https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/07/npvo-delovno-gradivo-v-mnenje-

zdruzenjem-obcin.doc.
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Vaše pripombe nam lahko pošljete do 20. avgusta 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

NPVO 2030 je izdelan z namenom, da se z njim zaradi doseganja okoljske vizije »Ohranjena narava in zdravo

okolje v Sloveniji in izven nje omogočata kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam« opredelijo

usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov varstva okolja, in sicer:

1. dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi varstva okolja,
2. dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva

naravnih vrednot (Nacionalni program varstva narave),
3. državna politika upravljanja z vodami (Nacionalni program upravljanja z vodami),
4. ukrepi za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki med strateškimi usmeritvami

za doseganje kakovostnega življenja prepoznava tudi »ohranjeno zdravo naravno okolje«,
5. usmeritve za načrtovanje in izvajanje politik drugih sektorjev, ki vplivajo na okolje,
6. usmeritve in ukrepe za izpolnjevanje mednarodnih razvojnih zavez (predvsem Agende za

trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljevanju: Agenda 2030),
7. usmeritve  in  ukrepe  za  izpolnjevanje  mednarodnih  zavez  s  področja  varstva  okolja,

ohranjanja narave in upravljanja z vodami.

Vsebinsko jedro NPVO 2030 sestavljajo štirje tematski sklopi: 

1. varovanje,  ohranjanje  in  izboljševanje  naravnega  kapitala in  sicer  NPVO  obravnava
varovanje, ohranjanje in izboljševanje naslednjih sestavin slovenskega naravnega kapitala:
narava z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, tla, zrak in vode (poglavje 4.1),

2. nizkoogljična  družba,  ki  učinkovito  ravna  z  viri,  preprečuje  odpadke ter  jih  ponovno
uporablja ali reciklira (poglavje 4.2),

3. okoljska  tveganja,  od katerih  NPVO  obravnava:  v  preteklosti  prekomerno  onesnažena
območja, hrup v okolju, biološko varnost, ravnanje s kemikalijami, obremenjevanje okolja z
elektromagnetnim  poljem,  svetlobno  onesnaževanje  okolja  in  prilagajanje  podnebnim
spremembam (poglavje 4.3),

4. podporni, horizontalni ukrepi, ki bodo pripomogli k doseganju tematskih ciljev (poglavje 5).

Za doseganje ciljev NPVO 2030 vsebuje tudi naloge in ukrepe, za katere je predvideno, da jih bodo izvedle

občinske uprave same ali v sodelovanju z drugimi resorji in sicer ti zadevajo:

• varstvo tal – upravljanje z zemljišči,

• obvladovanje okoljskega hrupa – izdelava strateških kart hrupa za MO Ljubljana in MO Maribor,
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• prilagajanje podnebnim spremembam – občinske strategije prilagajanja.

Predlog sprememb in dopolnitev ZPIZ in ZUTD

Obveščamo vas,  da je  Ministrstvo za delo,  družino,  socialne zadeve in enake možnosti  v  javno obravnavo

posredovalo:

• Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – besedilo predloga TUKAJ (in

poglavitne spremembe)

• Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju –

besedilo predloga TUKAJ (in poglavitne spremembe)

Vaše morebitne pomisleke oz pripombe na predloga predpisov nam lahko posredujete do petka, 30.8.2019 na

naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

Obveščamo, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

• jasna opredelitev pojmov »rudniški prostor« in »sanacija« (1. člen),

• jasna  opredelitev  vsebine  upravljanja  z  mineralnimi  surovinami,  ki  poleg  urejanja,  načrtovanja  in

nadziranja iskanja, raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin zajema tudi dovoljevanje raziskovanja

in izkoriščanja mineralnih surovin (2. člen),

• opredelitev Državne rudarske strategije kot temeljnega programskega in ne pravnega akta (3., 5. in 6.

člen),

• opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega

in državnega prostorskega načrtovanja (5. člen),

• določitev koncesnine za zavezanca sanacije nelegalnega kopa (8. člen),

• bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice (9. člen),

• bolj  jasna  ureditev  pridobivanja  mineralnih  surovin  ob  izvajanju  gradbenih  del  pri  izvedbi  državnih

projektov (10. člen),

• bolj jasna ureditev predčasne popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del (11., 12. In 13. člen),

• ureditev  podaljšanja  obstoječih  rudarskih  pravic  za  izkoriščanje  tako,  da  bodo  imetniki  obstoječih

rudarskih pravic za izkoriščanje, če bodo želeli podaljšati svoje pravice, morali izpolniti vse pogoje kot jih

predpisuje veljavni zakon, razen pogojev, ki jih veljavni zakon predpisuje v 4. In 5. točki prvega odstavka

50. člena – to je, da ima koncesionar na zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, pravico
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izvajati rudarska dela na zemljišču ter ima soglasje morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih

za podaljšanje rudarske pravice in da je pridobivalni prostor skladen z dokumenti urejanja prostora (14.

člen).

Besedilo predloga najdete TUKAJ.  Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka,

17.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed

V  četrtek,  26.  septembra  2019,  bo  med  14.00  in  18.00

potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed –

Evropska  oznaka  kakovosti  za  zavode  na  področju

predšolske  vzgoje.  Dogodek  bo  potekal  v  prostorih  gradu

Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (

uradno vabilo) 

Na  zaključni  konferenci  bomo  predstavili  predstavitev

evropske  oznake  kakovosti  za  zavode  na  področju

predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo

ponudili  kratek  pregled zaključkov projekta  in  validacijske

študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim

občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost

na področju  izobraževanja  otrok.  Konferenca o potekala  v

nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v

kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije

18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači
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Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/

english/ 

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin

Ko smo pred tremi leti zagnali, pripravili in izvedli prvi kongres slovenskih občin, smo si želeli, da bi se v dveh

dneh srečanja bolje spoznali, razmišljali o tegobah in izzivih vodenja občin, odnosih z državo, politiko. Lani so

kongres pripravila vsa tri združenja slovenskih občin (SOS, ZOS in ZMOS) in dokazala, da smo lahko skupaj

uspešni. Nastavili smo ogledalo sebi in državi. Pogovarjali smo se s  predsednikoma države in vlade, Borutom

Pahorjem in takrat novoizvoljenim Marjanom Šarcem, številnimi ministri, najpomembnejšimi snovalci občinske

politike in  številnimi  razmišljujočimi  ljudmi iz  univerzitetnih logov.  Kdo si  ni  zapomnil  nastopa profesorja

Janeza Koželja, ko je razmišljal, kako ljudem dolgoročno izboljšati bivanje v mestih, vaseh, ali izjemne razprave

o turizmu in občinah, v kateri so sodelovali vsi najvidnejši predstavniki te panoge. In takšnih je bilo v dveh

dneh veliko. O kakovosti, iskrivosti razprav, sporočilnosti najbolje govori medijska odmevnost. Bila je izjemna.

Sporočila so prišla do ljudi, katerim so bila tudi namenjena.

Prvega in drugega oktobra se bomo ponovno srečali. Vse slovenske občine, združene v SOS, ZOS in ZMOS.

Razmišljali bomo o človeku, državljanu, občanu. Je kaj pomembnejše od njega? Mar ni vse zaradi njega? Država,

občine, banke, bolnišnice, kapitalisti, cerkve. Veliko modrih ljudi je v tej državi, v naših občinah, veliko dobrih

praks,  briljantnih  in  že  preizkušenih  idej.  Povabili  bomo  te  ljudi,  da  predstavijo  svoje  stvaritve  in  ideje.

Predsednika in ministri  so lani  veliko povedali  in napovedali.  Ob letu osorej  bomo skupaj  odgrnili  tančico

resničnosti.

V kratkem vam bomo predstavili podrobnejši program kongresa. Vas pa že danes vabimo, da si rezervirate čas

ter se nam pridružite v Rimskih Toplicah 1. in 2. oktobra.

Več na: https://www.kongres-obcin.si/ 

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

VLADA RS

62. dopisna seja

• Noveli Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravnih nesrečah vetrolom in
žled iz Programa razvoja podeželja 2014–2020,
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Vlada je na dopisni seji sprejela noveli Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravnih nesrečah

vetrolom  in  žled  iz  Programa  razvoja  podeželja  2014–2020,ki  omogočata tudi  sanacijo  gozdov,  ki  jih  je

poškodovala naravna nesreča vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018.  Vrednost razpoložljivih sredstev po

novem znaša 3,9 milijona evrov.

• Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019

Vlada je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019,ki

znaša 107,31 evra.

•  Akcijski  načrt  za izboljšanje postopka načrtovanja,  priprave,  sprejemanja in vrednotenja učinkov

zakonodaje 2019-2022

Namen Akcijskega načrta za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov

zakonodaje  2019-2022, ki  ga  je  na  dopisni  seji  sprejela  vlada,  pa  je  predvsem  identificirati  vrzeli  in

pomanjkljivosti v veljavni ureditvi postopka priprave in sprejemanja zakonodaje in kot izbrane ukrepe ponuditi

tiste, ki se na podlagi tehtanja različnih možnosti ter poznavanja pravne in politične kulture v državi kažejo kot

izvedljivi v obdobju, za katero se akcijski načrt sprejema.

(Vir: Vlada RS, ab)

DOGODKI DRUGIH

28.8./ Delavnica soustvarjanja NPK 2020–2027

Resolucija nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 je dokument z dolgoročno vizijo za obdobje 8 let in

akcijskim načrtom za prihodnja 4 leta. Je ključna podlaga za delo številnih v kulturi, zato ga želijo sooblikovati

v sodelovanju s širokim krogom zainteresirane javnosti.

Ministrstvo  za kulturo vas vabi na delavnico soustvarjanja NPK 2020–2027, ki bo potekala 28.8. 2019 (NOV
TERMIN), v Gledališču Koper, od 9.00 do 14.00.

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov eva.zorko@gov.si.
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AKTUALNI RAZPISI

Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost 2019

Društvo  za  razvoj  slovenskega  podeželja  z  Ministrstvom  za  kmetijstvo  gozdarstvo  in  prehrano  poziva

podeželske  skupnosti  (vas,  skupina  vasi,  občina,  skupina  občin  …),  da  se  pridružijo  natečaju  za  izbor

podeželske skupnosti,  ki  bo zastopala Slovenijo na 16.  evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj

podeželja za leto 2020 pod geslom »LOKALNI ODGOVORI NA GLOBALNE IZZIVE«.

Nacionalni  finalisti  se  bodo 8.  10.  2019  predstavili  na  5.  Slovenskem podeželskem parlamentu,  kjer  bomo

razglasili  nacionalnega  predstavnika  za  evropsko  nagrado  za  razvoj  podeželja.  Razpis  in  prijavnica  sta

objavljena na spletni strani društva TUKAJ.

Rok prijave:  5. avgust 2019.

Povabilo  za  predstavitev  inovativnih  praks  in  tehnologij  na  razstavnem
prostoru MKGP v času sejma AGRA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v okviru Mednarodnega kmetijskega sejma AGRA, ki bo

potekal  od 24.  do  29.  avgusta,  predstaviti  inovativne prakse in  napredne tehnologije.  Vse  zainteresirane

vabijo, da izrazite svoj interes po predstavitvi lastnih projektov ali proizvodov, s katerim bo lažje premagovanje

ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev.

Podrobneje si preberite v pozivu.

Za prijavo izpolnite prijavnico in jo pošljite na mail: uros.zgonec@gov.si do 15. 8. 2019.

Eko sklad - spodbude za občine

Eko  sklad  razširja  nabor  upravičencev  do  spodbud  za  pravne  osebe  za  naložbe  učinkovite  rabe  in  rabe

obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj  nič-energijskih

stavb splošnega družbenega pomena. Oba nova javna poziva sta bila 21.6.2019 objavljena tudi v Uradnem listu

RS.
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Več o novih javnih pozivih si lahko preberete v sporočilu za javnost.

 

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam –

C1  2019, objavljen  v  Ur.  l.  RS,  št.  35  z  dne  31.  5.  2019. V  novem  javnem  razpisu,  za  občine  ponujajo  še

atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni  razpis  in razpisna dokumentacija  sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/

obcine.

Javni  razpis  za  pred-financiranje  projektov  z  odobrenimi  EU  sredstvi,
sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni

razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna

posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa  je  omogočiti  hitrejšo  in  lažjo  izvedbo projektov  z  odobrenimi  evropskimi  sredstvi

prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

1. rok do 15. 7. 2019,
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2. rok do 26. 8. 2019,
3. rok do 21. 10. 2019,
4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

• pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne

in  razvojne  ustanove,  ustanove  za  izobraževanje  in  usposabljanje,  ustanove  zdravstvenega  varstva,

ustanove  za  varstvo  naravne in  kulturne dediščine,  lokalne  in  regionalne  razvojne  agencije,  lokalne

akcijske skupine, drugo),

• nevladne organizacije  (združenja,  fundacija,  gospodarske,  kmetijske,  obrtne in  industrijske  zbornice,

društva, drugo),

• pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in

regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),

• javne ustanove za gospodarski razvoj,

• javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,

• samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti

registrirani pred 1. 7. 2018):

• kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih

gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno

dejavnost,  kmetija,  ki  ni  pravna  oseba  ali  fizična  oseba,  ki  na  trgu  samostojno  opravlja  pridobitno

dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani

pred 1. 7. 2018):

• subjekti,  kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba,  fizična

oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

• subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji  na  sklopu  PF3.2  ne  smejo  opravljati  dejavnost  oz.  izvajati  projekt  s  področja  kmetijstva  oz.

gozdarstva.

Več  informacij  na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://

www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen  javnega  razpisa  je  spodbujanje  investicijskih  projektov  v  kmetijstvu  in  gozdarstvu  na  območju

Republike Slovenije.
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Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

1. rok do 8. 7. 2019,
2. rok do 19. 8. 2019,
3. rok do 23. 9. 2019,
4. rok do 28. 10. 2019,
5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v

evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno

opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno

opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati  med mikro,  mala  ali  srednje

velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019

Združenje  splošnih  knjižnic,  Skupnost  občin  Slovenije  v  sodelovanju  z

Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj,

na  katerem se  bodo občine  potegovale  za naziv  ″Branju prijazna občina  ″

. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev

nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije

potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in

pisateljica, Mojca  Širok,  ki  takole  opiše  svoj  pogled  na  branje  in  knjige  :  ″

Pisana beseda je  kot  glasba.  Pričara podobe,  ljudi,  svetove,  lahko nas  odnese

drugam,  lahko  druge  pripelje k  nam,  zajame  nas  v  svoje  zgodbe,  zasanja  nas,  razburi,  poučuje,  tolaži  in

vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih

platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj  za  pridobitev  naziva  Branju  prijazna  občina  je  objavljen  od  8.  februarja  2019  na  spletnih  straneh

Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh

splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM
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Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-

pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si)  ali  Barbari  Horvat  v  sekretariatu  SOS  (02  234  15  05,

barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo

postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za

oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji. 
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v

Evropi  in  poudarjati  njihove skupne značilnosti  ter  povečati  občutek državljanov,  da  pripadajo  skupnemu

kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z

njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.

V skladu s temi cilji  bodo dejavnosti,  ki  jih bo razvilo mesto,  imenovano za evropsko prestolnico kulture,

usmerjene  v  krepitev  obsega,  raznolikosti  in  evropske  razsežnosti  njegove  kulturne  ponudbe,  vključno  z

nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti

njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne

prepoznavnosti prek kulture.

Cilj  tega  razpisa  je  spodbuditi  prijave  iz  mest  v  Sloveniji,  ki  se  želijo  potegovati  za  naziv  Evropska

prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline

Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in

navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.

Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za

dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt
dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna

sredstva
Uradni
list RS Dokumentacija
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28.12.2018

odprti
roki
od
1.4.19
do
30.9.19

odprti
roki
od
1.4.19
do
30.9.19

odprti
roki
od
1.4.19
do
30.9.19

odprti
roki
od
1.4.19
do
30.9.19

6.000.000,00
€

84  z  dne
28.12.2018

» JR  OBČINE
XC
» Povabilo  k
oddaji vloge
» Prijavni
obrazec
» Priloga  k
dokumentaciji
» Koeficient
raz.  občine
2018, in 2019
» zadolženost
občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani

razvoj  (2014-2020)«  za  financiranje  končnih  prejemnikov  v  enajstih  mestnih  občinah.  Razvoj  tovrstnega

inštrumenta je  nastal  v  sodelovanju SID banke,  d.d.  in  Ministrstva za  okolje  in  prostor,  ki  je  pristojno za

izvajanje  dela  Operativnega  programa  evropske  kohezijske  politike  2014  –  2020,  ki  podpira  ukrepe  za

izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo

opuščenih  in  premalo  izkoriščenih  površin  in  stavb  v  mestih  in  mestnih  območjih  v  enajstih  slovenskih

mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v

obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki:
grafično elektronsko ali  mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali  katerekoli  druge oblike
reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata
Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.
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