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NOVICE SOS

OBVESTILO OBČINAM V ZVEZI S PREDLOGOM ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO -1D)
Mnoge občine članice ste se v teh dneh obrnile na vodstvo Skupnosti občin Slovenije ter
sekretariat v zvezi s stališči SOS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin. V zvezi z zadevno temo vas obveščamo, da je sekretariat SOS po dogovoru s
predsednikom SOS, dr. Aleksandrom Jevškom zavzel naslednja stališča in korake:
– da bo Skupnost občin Slovenije, ki združuje tako mestne, srednje in manjše občine, tako kot v vseh primerih
do sedaj, zaščitila interese vseh skupin občin članic,
– da Skupnost zavrača tudi vsak poizkus države, da občine medsebojno deli in jih spre, namesto, da bi jim
namenila povprečnino, ki bi jo v skladu s sprejeto in veljavno zakonodajo morala,
– sekretariat SOS je v teh dnevih ponovno zahteval, da pristojno ministrstvo v zvezi s predlogom
spremenjene formule za izračun povprečnine skupnosti, združenjem in občinam nemudoma pošlje uraden
izračun finančnih posledic za občine. V skladu z demokratičnimi standardi bi morala vsaka zakonodaja biti
transparentno predstavljena tistim, ki jih zadeva. Brez finančnih izračunov so ti demokratični standardi kršeni.
– stališča do Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin in Osnutku zakona o
nižanju stroškov bo 20. avgusta 2019 v občini Podčetrtek obravnavalo tudi Predsedstvo SOS, ki bo ob tem na
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pobudo Petra Misje, podpredsednika SOS, obravnavalo še problematiko posledic naravnih ujm, ki so v zadnjem
času prizadele številne občine;
O nadaljnjih stališčih in predlogih Skupnosti občin Slovenije vas bomo še naprej obveščali.

POVPRAŠEVANJE

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)?
• 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

Financiranje prostovoljnih gasilskih društev – Dopis inšpektorata
Skupnost občin Slovenije na sledeči povezavi objavlja dopis Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami glede sklepanja pogodb in financiranja prostovoljnih gasilskih društev.
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Dopis.

V medresorski obravnavi je Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov
na prostem
V medresorski obravnavi je Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Namen uredbe je
podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred
požarom.
Uredba se uporablja za vse načine skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, neodvisno od tega, ali so
odpadki v razsutem stanju, v balah, v kontejnerjih, kovinskih zabojnikih ali big-bag vrečah. Izjema je
skladiščenje odpadkov v standardiziranih ognjevarnih kontejnerjih z vgrajenim zadrževalnim sistemom za
prestrezanje in zadrževanje gasilnih tekočin, za katero se uporabljajo le določbe glede ravnanja z gasilno vodo,
ki nastaja pri gašenju požarov v skladiščih. Zavezanci za izvajanje uredbe bodo izvirni povzročitelji odpadkov,
zbiralci odpadkov in obdelovalci odpadkov. Uredba se uporablja za skladišča, kjer se skladišči več kot 200 m3
odpadkov.
Podrobnosti predlagane uredbe lahko pregledate tukaj.
Vljudno vas prosimo, da zadnjo verzijo uredbe pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si,
najkasneje do 9. 8. 2019 sporočite vaše pripombe in predloge za popravke.

Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za socialno ekonomijo
V obravnavo smo prejeli Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za socialno ekonomijo. V skladu
z Zakonom o socialnem podjetništvu bo svet zagotavljal usklajevanje politik na področju socialne ekonomije z
ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe, pri čemer bodo
ključne naloge sveta: oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb razvoja
socialnega podjetništva, spodbujanje vključevanja občin v določanje in izvajanje politik razvoja socialnega
podjetništva na lokalni in regionalni ravni, za pripravo razvojnih dokumentov ter za analiziranje, vrednotenje in
spremljanje izvajanja ukrepov in politike razvoja socialnega podjetništva. V svetu je predviden tudi 1
predstavnik reprezentativnih združenj občin.
Vljudno

vas

prosimo,

da

predlog

odloka

pregledate

in

nanj

podate

mnenje

na

naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.8.2019.
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Predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin in Zakona o financiranju občin
(ZFO – 1D)
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin in Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO 1-D). Obveščamo, da sta zakona objavljena na
portalu E-demokracija:
• predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin (EVA 2019-3139-0022)
• spremembe Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO – 1D), (EVA 2019-3139-0027)
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do 13.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.
***
Povezava na novico.

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)
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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-mnenjezdruzenjem-obcin.doc.
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
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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,
• prilagajanje podnebnim spremembam – občinske strategije prilagajanja.

Osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in
določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč
Dne 31. 07. 2019 je bil na e-demokraciji objavljen osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem
poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč (v nadaljevanju: Pravilnik).
Besedilo Pravilnika prilagamo TUKAJ.
Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete najpozneje do četrtka, 29. 8. 2019, na
naslov info@skupnostobcin.si.

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)

Tedenske Novice SoS

skupnostobcin.si

8

TEDENSKE NOVICE SOS št. 30 / 26.7.2019 – 2.8.2019
• 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
izvajati rudarska dela na zemljišču ter ima soglasje morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih
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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
Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/
english/
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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)

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.

Tedenske Novice SoS

skupnostobcin.si

11

TEDENSKE NOVICE SOS št. 30 / 26.7.2019 – 2.8.2019

16.9. / Konferenca Pametna mesta 2019
Konferenca

pametna

mesta

združuje

predstavnike

mest

in

občin

ter

podjetja

(elektrotehnika,

telekomunikacije, javni tranzit, poštne storitve, komunalne storitve) z različnimi ponudniki rešitev (MSP) in
omogoča razpravo o možnih rešitvah, ki bi zadovoljile potrebe njihovega mesta. Poleg pestrega nabora
govorcev iz tujine bo konferenca nudila tudi širok nabor predstavitev dobrih praks in izdelkov, ki so na
razpolago v Sloveniji.
Program dogodka najdete tukaj.
Dogodek se bo odvijal na Ljubljanskem gradu, 16. 9. 2019 med 9. in 16. uro.

AKTUALNI RAZPISI

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.

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.
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***

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.
2.
3.
4.

rok do 15. 7. 2019,
rok do 26. 8. 2019,
rok do 21. 10. 2019,
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,
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• 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.
Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

1.
2.
3.
4.
5.

rok do 8. 7. 2019,
rok do 19. 8. 2019,
rok do 23. 9. 2019,
rok do 28. 10. 2019,
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.
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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
Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, Epošta: 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
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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

» JR
OBČINE
XC
» Povabilo
k
oddaji vloge
odprti odprti odprti odprti
» Prijavni
roki
roki
roki
roki
obrazec
od
od
od
6.000.000,00 84 z dne
od
28.12.2018
» Priloga
k
1.4.19 1.4.19 1.4.19 1.4.19 €
28.12.2018
dokumentaciji
do
do
do
do
» Koeficient
30.9.19 30.9.19 30.9.19 30.9.19
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
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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.

NOVICE DRUGIH

Občina Medvode ostaja prostovoljstvu prijazno mesto
Občina Medvode je že drugo leto zapored prejemnica
naziva Prostovoljstvu

prijazno

mesto,

ki

ga

je

na

Slovesnem dnevu prostovoljstva prevzel župan Nejc Smole.
Slovenska

filantropija

je

dobrih

pogojev

omogočanje

občini

naziv

številnim

podelila

za

prostovoljskim

organizacijam in za spodbujanje celotne lokalne skupnosti k
prostovoljstvu, tudi z organizacijo večjih prostovoljskih
dogodkov.
Več o prostovoljstvu in aktivnostih v občini lahko preberete
v

intervjuju

z županom

Nejcem

Smoletom

na

naslednji povezavi tukaj.
Iskrene čestitke tudi s strani SOS!

Kohezijske novice v juliju
Objavljamo julijsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih,
napovedih razpisov in druge zanimivosti.
Najdete jih na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/kohezijski-e-koticek-st-128.pdf

Tedenske Novice SoS

skupnostobcin.si

17

TEDENSKE NOVICE SOS št. 30 / 26.7.2019 – 2.8.2019

© 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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