
V  PRIHODNJEM  TEDNU  PRAZNUJEJO  OBČINE  ČLANICE

BREŽICE, LENDAVA, SEMIČ IN SODRAŽICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

AKTUALNO

DOGODKI SOS:

• 12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine”

• 26.11. / Posvet “Predstavitev portala EZK ter postopka vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov”

ZAKONODAJA:

• Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin

• Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS 2020-2025

• Osnutek Stanovanjskega zakona / SZ-2

 

Kazalo novic

NOVICE SOS

Osnutek stanovanjskega zakona in stanovanjska politika v občinah

Prvo srečanje Mreže občin za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

O vzgoji nove generacije družbenih inovatorjev v Kopru

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Obvestilo FURS o uporabi nižje stopnje DDV pri storitvah čiščenja in vzdrževanja cest in javnih površin

Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust

Obvestilo MJU – pravica do izplačila razlike do minimalne plače

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin
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Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS 2020-2025

Osnutek Stanovanjskega zakona / SZ-2

POVPRAŠEVANJE

Pametna mobilnost – prošnja MGRT za podatke

DOGODKI SOS

7.11. - 8.11. / 30. posvet Poslovanje z nepremičninami

12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine”

26.11. / Posvet “Predstavitev portala EZK ter postopka vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov”

DOGODKI DRUGIH

7.11./ PRESOJA VPLIVOV NA KULTURNO DEDIŠČINO

7.11./ Vabilo na konferenco Mladost je norost, po občini skače, kjer je most

8.11./ VABILO na konferenco Krožno gospodarstvo v regiji - Povezani za trajnost in rast

18.11./ Trajnostne koče v Sloveniji

18.11. - 11.12. / »SMART DPO« e-učilnica za zaposlene

28.11. / Konferenca “Evropska strategija za plastiko”

VLADA RS

49. redna seja

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena razpisa Fundacije za šport

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

Javni poziv MKGP - vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja
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NOVICE SOS

Osnutek stanovanjskega zakona in stanovanjska politika v občinah

Skupnost  občin  Slovenije  je  v  sodelovanju  z  Ministrstvom  za

okolje in prostor (MOP) in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor (JMSS Maribor) organizirala

informativni posvet na temo stanovanjskega zakona in stanovanjske politike v občinah, ki je potekal 24. oktobra

v Trzinu.

Alen Červ (MOP) je uvodoma predstavil osnutek novega stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni obravnavi 

in je nanj možno podati pripombe do konca novembra. Med drugim je izpostavil,  da bodo obvezni ločeni

fiduciarni računi za rezervni sklad  – račun za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, da se bodo obratovalni

stroški delili po dveh kriterijih in sicer glede na ogrevano površino posameznega dela in glede na število

posameznih delov. Stroški se ne bodo več delili po številu uporabnikov.

Sedanja  neprofitna  stanovanja  se  bodo  preimenovala v  javna  stanovanja.  Stroškovna  najemnina  bo

nadomestila neprofitno najemnino. Stroškovna najemnina se bo izračunala na podlagi stroškovne vrednosti

stanovanja  in  letne  stopnje  najemnine.  Letna  stopnja  najemnine  bo  zakonsko  omejena  na  največ  5,2%

stroškovne vrednosti stanovanja, lastniki stanovanj pa lahko določijo nižjo stopnjo. Podatek o stroškovni

vrednosti stanovanja se bo določil preko aplikacije na spletni strani MOP. V skladu z novim predlogom zakona

bodo subvencije v tržnih stanovanjih plačevale občine, v javnih stanovanjih pa država (stimulacija občinam za

gradnjo javnih stanovanj). Ocena izdatkov je za občine 12,3 milijonov EUR in za državo 28,5 milijonov EUR.

Vzpostavila se bo javna najemniška služba, ki bo omogočala javnim lastnikom stanovanj, da najamejo

stanovanje  na  trgu  ob  določeni  povrnitvi  stroškov  s  strani  države.  SZ-2  daje  tudi  zakonsko  podlago  za

ustanavljanje in delovanje stanovanjskih zadrug, ki bodo delovale pod posebnimi pogoji. Občinskim skladom

se bo omogočilo višje zadolževanje kot sedaj. Predlog do višine 50% namenskih sredstev.
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Anita Hočevar Frantar ( MOP) je v nadaljevanju predstavila najemna razmerja in ureditev po stanovanjskem

zakonu, splošne značilnosti pogodbe, dogovore glede vlaganja v nepremičnino, izredno dodelitev neprofitnega

stanovanja,  odpoved  najemnega  razmerja,…  Izpostavila  je  tudi  sobodajalstvo,  kjer  je  poudarila,  da  gre  za

gostinsko dejavnost, ki ne šteje za dovoljeno dejavnost, ki se lahko opravlja v delu stanovanja po SZ-1, ampak se

po Zakonu o gostinski dejavnosti lahko opravlja v stanovanju.

Nataša Sax (MOP) je odgovorila na najpogostejša vprašanja in dileme občin s področja dodeljevanja neprofitnih

najemnih stanovanj,  kateri  so pogoji  za dodelitev neprofitnega stanovanja,  katere so pristojnosti  in naloge

občine na stanovanjskem področju, obrazložila točkovanje (dodatnih pogojev) in možnosti dodatnih pogojev, ki

jih  morajo  prosilci  izpolnjevati  (poleg  predpisanih  splošnih  pogojev),  da  so  upravičeni  do  dodelitve

neprofitnega stanovanja, katere so prednostne kategorije prosilcev,… Izpostavila je tudi konkretne primere, ki

se  nanašajo  na  izpolnjevanje  premoženjskega  pogoja  v  primeru  razveze,  poravnane  obveznosti  in  prenos

neprofitnega razmerja.

Natalija  Krumpak  (JMSS  Maribor) je  predstavila  izterjavo  neplačanih  najemnin  in  obratovalnih  stroškov

najemnika, kjer je bil poudarek na osebnih stečajih. Podala je primer izračuna neprofitne najemnine in sam

postopek obračuna. Nato pa predstavila postopek izterjave v primeru neplačila najemnine, neplačila plačane

subsidiarne odgovornosti lastnika in kako izterjava (na izpraznitev nepremičnine) poteka v praksi ter kateri so

ključni elementi dobre izterjave v primeru dogovora z dolžnikom. Posebej je predstavila kako postopa JMSS

tudi v primeru izterjave, ko je najemnik v osebnem stečaju.

Prvo srečanje Mreže občin za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in
krajine

V  četrtek,  24.  oktobra  2019  so  se  prvič  sestali  predstavnice  in

predstavniki občin, ki so se vključile v Mrežo tistih občin, ki bodo

skupaj  opravile  razmislek  o  tem  kako  napisati  odlok  o  urejanju

podobe naselij  in  krajine  ter  predstavniki  Ministrstva  za  okolje  in

prostor in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Gostiteljica

prvega terenskega ogleda je bila občina Solčava in županja Katarina

Prelesnik, med tem ko je ogled potekal pod vodstvom prof. Janeza

Koželja, podžupana MO Ljubljane.

V  občini  Solčava  so  nekateri  najlepši  in  v  turistične  namene

največkrat predstavljeni predeli Slovenije (Logarska dolina, Robanov

kot, Panoramska cesta, ..). Namen terenskega ogleda je bil pogledati

in  preveriti  zdajšnje  stanje  ter  skupaj  opraviti  razmislek  kako

oblikovati odlok, da se ohrani vse dobro in se vpliva na tisto, kar bi
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bilo smiselno spremeniti. Ogledali so si primer gručaste poselitve in njeno vpetost v pokrajino ter vpliv na

oblikovanje skupnosti, panoramsko cesto, govorili o tem, da bo ob odloku treba pripraviti tudi priročnik za

investitorje  in  lastnike  s  primeri,  kako  naj  se  lotijo  izgradnje,  prenove,  postavitve  nadstrešnice,…  rešiti

problematiko stavb v stanju rušenja tako izven naselij kot v naseljih, opredeli tudi ravnanje z drevesi v

urbanih  naseljih,  tako  na  zasebnih  kot  javnih  površinah,  opredeliti  postopke  in  korake  za  odstranjevanje

grafitov, barvanje kričečih fasad individualnih hiš, deponije gradbenih odpadkov,…

Predstavnice  in  predstavniki  Ministrstva  za  okolje  in  prostor  so  tudi  predstavili  svoje  delo  skozi  različne

priročnike, ki so jih že pripravili in bodo pomemben pripomoček za vse tiste, ki se posredno ali neposredno

srečujejo v prostoru. V pripravi pa je tudi priročnik za pripravo odlokov o urejanju podobe naselij in krajine.

Galerija slik.

Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

V sredo,  23.  oktobra  2019  je  v  Ljubljani  potekala  4.  seja  Projektnega  svet  za prenovo  sistema obdavčitve

nepremičnin. Na sestanku je bil predstavljen  predlog modela vrednotenja in poskusnih izračunov posplošenih

vrednosti nepremičnin. Predstavniki pristojnega ministrstva so predstavili potek opravljenega dela in opozorili

na nekaj zamud, še posebej glede zagotavljanja podatkov o namenski rabi infrastrukture. Tu so zamude tako

pri  železniški  infrastrukturi  kot  cestni,  ki  sodi  v  okvir  občin.  Skupnost  občin  Slovenije  je  na  problem

pomanjkanja kadrov in sredstev za pravočasno zagotovitev podatkov opozarjala že vse leto, vendar se državna

raven ne na opozarjanje, niti na predloge kako ta problem rešiti,  ni odzivala.  Zato je bil na sestanku ponovno

dan predlog,  da se vladi  RS priporoči,  da v  letih od 2020 do 2024 organizira državno-občinski  projekt  in

zagotovi občinam ustrezna sredstva za dokončanje njihovih nalog potrebnih za uvedbo davka na nepremičnine

ter še posebej za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč. Obstaja namreč bojazen, da se zaradi ne sprejema

davka  do  leta  2025  ne  bodo  izvedle  preostale  potreben  aktivnosti,  ki  so  predpogoj  za  uvedbo  davka  na

nepremičnine.

Glede  na  izjavo  predsednika  Vlade  RS,  da  ta  vlada  oziroma  koalicija  v  tem  mandatu  ne  more  sprejeti

napovedanega zakona o davku na nepremičnine smo predlagali, da se preveri, kako pravzaprav naprej. Ali ima

Svet še mandat za delo na sistemu obdavčitve nepremičnin ali ne in kako je z delovanjem v tem vmesnem času.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je že večkrat trčilo v ovire, mogoče pa je sedaj skrajni čas, da se
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pristopi k pripravi oz. dopolnitvi pravnih okvirov NUSZ. Dogovorjeno je bilo, da se o tem razpravlja na naslednji

seji projektnega sveta, ki bo predvidoma konec leta 2019.

O vzgoji nove generacije družbenih inovatorjev v Kopru

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor sta

v  sklopu projekta  Social(i)Makers  organizirala  konferenco

»Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij«, ki je potekala

v torek, 22. 10. 2019 v Kopru.

Udeleženci  konference  so  se  seznanili  z  aktualnim

dogajanjem  v  sklopu  projekta.  Med  drugim  je  še  vedno

brezplačno dostopna Akademija družbenih inovacij, ki je na

voljo vsem, ki bi se radi seznanili z razvojem inovativnih idej

in  zagonom  socialnega  podjetja  (https://social-innovation-academy.teachable.com/),  na  voljo  so  spletni

seminarji  z  aktualnimi  temami s  področja  družbenega inoviranja  in  od septembra dalje  deluje  edinstvena

spletna tržnica problemov, izzivov in rešitev za družbene probleme v državah Srednje Evrope, torej tudi pri

nas.

Ne  nazadnje  je  bila  posebna  pozornost  namenjena aktualnemu  mednarodnemu  tekmovanju  za  najboljšo

rešitev  na  področju  vseh  vrst  izobraževanja  in  usposabljanja  za  »vzgojo  nove  generacije  družbenih

inovatorjev«, Be Social, Be Maker!, na katerem je mogoče sodelovati vse do konca oktobra. Izbrana najboljša

ideja bo nagrajena s strokovno podporo tujih strokovnjakov za razvoj družbenih inovacij v višini 5.000 EUR.

Več o natečaju, kjer se lahko tudi prijavite:

https://skyrocketplatform.eu/submissions/view-challenge/1.

Podporno okolje za socialno podjetništvo pri nas in spodbude SPS za inovativna podjetja je predstavila Viljenka

Godina iz Ekonomskega instituta Maribor, dr. Tina Bratkovič Kregar pa je moderirala konferenco v delu, kjer so

udeleženci razvijali zmagovalno inovativno rešitev za družbeni problem. Glede na to, da je izziv natečaja vzgoja

nove  generacije  družbenih  inovatorjev,  so  se  udeleženci  osredotočili  na  obstoječi  šolski  sistem  in  iskali
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inovativne  pristope  kako  ga  izboljšati,  posodobiti  in  kakšne ukrepe  sprejeti,  da  bodo  mladi  razmišljali

inovativno in aktivno sodelovali pri oblikovanju šolskih vsebin.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Obvestilo  FURS  o  uporabi  nižje  stopnje  DDV  pri  storitvah  čiščenja  in
vzdrževanja cest in javnih površin

Skupnost  občin  Slovenije  je  s  strani  Finančne  uprave  RS  prejela  sporočilo,  da  je  na  spletni  strani  FURS

objavljeno obvestilo v zvezi s stopnjo DDV od storitev čiščenja in vzdrževanja cest in javnih površin in drugih

storitev javne higiene.

Prejeto obvestilo objavljamo na tej povezavi.

Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust

Skupnost občin Slovenije objavlja stališče glede določitve sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za

letni dopust, ki ga je v zvezi z realizacijo priporočila Računskega sodišča pripravilo Ministrstvo za javno upravo

in je usklajeno z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Stališče najdete TUKAJ.

Obvestilo MJU – pravica do izplačila razlike do minimalne plače

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela obvestilo o pravici do izplačila razlike

do minimalne plače, ki ga najdete na TEJ POVEZAVI.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin

/ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.
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Predloga najdete na sledečih povezavah:

• Zakon o ustanovitvi pokrajin

• Zakon o pokrajinah

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to

posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna

pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS
2020-2025

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek 6-letnega načrta vlaganja v

promet in prometno infrastrukturo v RS v letih 2020-2025. Ministrstvo za infrastrukturo pripravi 6-letni načrt

vlaganj  v  promet  in  prometno infrastrukturo,  ki  jih  vsako leto  posreduje  v  potrditev  Vladi  RS  na  podlagi

Resolucije o nacionalnem  programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji  do leta 2030 (Uradni list RS, št.

75/2016 z dne 30. novembra 2016) (v nadaljevanju Resolucija).

Prvi Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2018–2023 je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade številka

37100-1/2018/10 dne 29.3.2018. Letošnji  Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2020 – 2025 pa se nahaja na

spodnjih povezavah.

– Obrazložitev 6-letni 2020-2025

– Operativni načrt 2020-2025 – brez povezav 

– Drsni_plan_september_2019-DRSI

Občine na območju ljubljanske širše urbane regije obenem obveščajo, da bo na podlagi načrta, ki je v prilogi

pripravljen tudi “Akcijski načrt za trajnostno mobilnost osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega območja”

(na zahtevo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije), ki vam ga ne
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bodo posebej pošiljali v pregled, saj ne bo vseboval nobenih dodatnih ukrepov za to območje kot spodnji 6-

letni načrt.

V pripombe in predloge na 6-letni drsni plan nam  posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si 

najkasneje do ponedeljka 4. novembra do 12. ure.

Osnutek Stanovanjskega zakona / SZ-2

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Stanovanjskega zakona.

Cilji predloga zakona so:

– olajšati sprejem odločitev glede izboljšav in posegov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje;

– vzpostavitev sistema za pregledno in učinkovito dodeljevanje javnih stanovanj;

– ažurno določanje najemnine v javnih stanovanjih, ki omogoča povrnitev sredstev, vloženih v gradnjo javnih

stanovanj, v doglednem času;

– pravično, pregledno in učinkovito dodeljevanje pomoči pri plačevanju najemnine;

– skrajšan postopek odpovedi najemne pogodbe in izročitve stanovanja lastniku;

– zagotovitev inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem stavb ter stanovanjskih enot, neodvisno od tega, kje se

nahajajo;…

Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Pripombe na osnutek nam lahko pošljete do torka, 26.11.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Pametna mobilnost – prošnja MGRT za podatke

Na zaprosilo MGRT je SOS občinam posredovali prošnjo za podatke, ki jih potrebujejo za pregled trenutnega

stanja oziroma napredka na področju pametne mobilnosti iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma

2017-2021 (STRST), ki jo je Vlada RS sprejela 5. oktobra 2017. Strategija vključuje šest politik in 75 ukrepov.

Med ukrepi na področju pametne mobilnosti sta tudi ukrepa:

• Razvoj mestnih pametnih kartic

• Projekti umirjanja prometa v destinacijah in razvoj alternativnih rešitev
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Z namenom pregleda trenutnega stanja oziroma napredka na posameznem področju, prosijo za posredovanje

podatkov:

• katere občine so uvedle mestne kartice in v katerem letu (predvsem od 2017 do danes) – lahko dodate

tudi konkretne opise, kaj pametne kartice nudijo turistom;

• katere občine so uvedle rešitve za umirjanje prometa in v katerem letu.

Za odgovore prosijo do 4. novembra 2019 na e-naslov irena.milinkovic@gov.si.

DOGODKI SOS

7.11. - 8.11. / 30. posvet Poslovanje z nepremičninami

Zbornica za poslovanje z nepremičninami vas v sodelovanju

s  Skupnostjo  občin  Slovenije  in  ostalimi  organizatorji  in

soorganizatorji  vabi  na  30.  posvet  Poslovanje  z

nepremičninami, ki bo potekal v četrtek, 7. novembra in v

petek, 8. novembra v kongresnem centru Portus, LifeClass

Hotel&Spa hotel Slovenija, Obala 33, Portorož.

Osrednja  tema prvega  dne  posveta  (v  četrtek)  bo  predstavitev  Ukrepov  za  zagotovitev  dodatnih  10.000

najemnih stanovanj,  ki  bo razdeljena na  dve okrogli  mizi.  V  prvem delu  bodo predstavljeni  ukrepi,  ki  se

nanašajo predvsem na zagotavljanje javnih najemnih stanovanj,  v drugem pa ukrepi,  ki  ciljajo na aktivacijo

neizkoriščenih zasebnih potencialov.

V nadaljevanju posveta (v petek) bo delo potekalo v štirih sekcijah: Sekciji za upravljanje nepremičnin, Sekciji

za  promet  z  nepremičninami,  Sekciji  za  vrednotenje  in  ocenjevanje  nepremičnin  ter  Stanovanjski  sekciji.

Udeleženci  bodo  obravnavali  številne  aktualne  in  strokovne  tematike  ter  na  koncu,  tako  kot  vsako  leto,

pripravili predloge za izboljšanje poslovnega okolja kot normativne ureditve.

Skupnost občin Slovenije je tudi letos sodelovala pri pripravi programa in glede na to, da je vloga države in

lokalnih skupnosti ključna pri izvajanju stanovanjske politike, vas vabimo k udeležbi ter obveščamo, da imate

občine članice SOS soorganizatorski popust v višini 15% z uporabo promocijske kode »SOS2019«.
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Več o programu in prijavnico najdete na tej povezavi.

12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine”

Skupnost  občin  Slovenije  v  sodelovanju  z  Ministrstvom  za  pravosodje  in  Dataofficer  d.o.o.  organizira

informativni  posvet  na  temo varstva  osebnih  podatkov  v  luči  priprave  novega  Zakona  o  varstvu  osebnih

podatkov (ZVOP-2).

Informativni posvet bo potekal v torek, 12. novembra 2019, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Casiopea, Austria

Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo najpomembnejše spremembe in predvsem zahteve, ki jih prinaša nov ZVOP-2 ter povezane

določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pri izvajanju nalog občin, vključno s predstavitvijo pomena

vsebine  področne  zakonodaje. Izpostavili  pa  bomo  tudi  ključne  izzive  s  katerimi  se  bodo  morale  občine

spopasti  oziroma  se  že  spopadajo,  da  zagotavljajo  skladnost  z  zakonodajo in  predvsem  varnost  osebnih

podatkov.

VABILO s programom.

Vljudno vabljeni!

26.11.  /  Posvet  “Predstavitev  portala  EZK  ter  postopka  vlaganja
zemljiškoknjižnih predlogov”

Gradbeni  zakon (Uradni  list  RS,  št. 61/17 in 72/17–popr.)  je  na  občine  in  na  občinske  inšpektorje  prenesel

pooblastilo za nadzor nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se

nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti

občine  opravljajo  občinski  inšpektorji  ali  inšpektorice  ali  skupni  občinski  inšpektorji  ali  inšpektorice,  ki

delujejo v okviru skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: občinski inšpektorji), na katere območju se

objekt izvaja ali na katerem je objekt zgrajen.

Na podlagi zakonskega določila, morajo občinski inšpektorji preko Portala elektronska zemljiška knjiga vnašati

zemljiškoknjižne predloge.

Za  vas  smo  pripravili  posvet,  na  katerem  vam  bosta  zaposleni  na  Vrhovnem  sodišču  RS  predstavili

Zemljiško knjigo, Portal EZK,  ter postopek vpisa zemljiškoknjižnih predlogov.
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Seminar  bo  potekal  v  torek 26.  11.  2019  v  sejni  sobi  v  Hali  Tivoli,  na  naslovu Celovška cesta  25,  1000

Ljubljana

VABILO s programom se nahaja na tej povezavi.

DOGODKI DRUGIH

7.11./ PRESOJA VPLIVOV NA KULTURNO DEDIŠČINO

Ministrstvo za kulturo vabi na izobraževanje o presoji vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave

planov in  projektov,  ki  bo 7.11.2019 ob 9.00 uri  v  veliki  sejni  sobi  Ministrstva za  kulturo, Maistrova 10,

Ljubljana.

Kljub  dolgoletni  zakonski  obvezi  ter  praksi  izvajanja  (celovitih)  presoj  vplivov  na  kulturno  dediščino  je

obravnava kulturne dediščine še vedno mestoma nedorečena in žal pogosto obrobna, zato so bila na podlagi

dobre prakse in po vzoru navodil in smernic za presojo vplivov na kulturno dediščino tujih držav pripravljena

Izhodišča in Priročnik, katerih vsebina bo na izobraževanju predstavljena.

Vabilo.

7.11./ Vabilo na konferenco Mladost je norost, po občini skače, kjer je most

Konferenca. ki bo potekala 7. novembra 2019, med 9. in 15. uro,

v Mladinskem centru v Brežicah, je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in

mladinske  politike  v  lokalnih  skupnostih  ter  mreženju  predstavnikov  občin  z  namenom  tesnejšega

sodelovanja, izmenjave dobrih praks in medsebojnega učenja. 

Na konferenci bomo:

• predstavili učinke mladinskega dela na mlade in lokalno skupnost,

• predstavili Evropsko listino o lokalnem mladinskem delu in njeno dodano vrednost za predstavnike in

zaposlene na občinah,

TEDENSKE NOVICE SOS št.43 / 18.10.2019 – 25.10.2019

Tedenske Novice SoS skupnostobcin.si  12

https://skupnostobcin.si/?post_type=tednik&p=30434&utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/10/vabilo-na-posvet-26.11-3.pdf
https://skupnostobcin.si/?post_type=tednik&p=30434&utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/?post_type=tednik&p=30434&utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#kategorija-5
https://skupnostobcin.si/?post_type=tednik&p=30434&utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/?post_type=tednik&p=30434&utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#ext-2
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/presoja_KD_izhodisca.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/presoja_KD_prirocnik.pdf
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/10/vabilo_p.pdf
https://skupnostobcin.si/?post_type=tednik&p=30434&utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/?post_type=tednik&p=30434&utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#ext-3
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/10/vabilo_screenshot.jpg
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/10/vabilo_screenshot.jpg
https://skupnostobcin.si


• poročali  o  rezultatih  pilotnega  projekta  Logbook  (sistem  za  dokumentiranje,  vrednotenje  in  razvoj

mladinskega dela), ki so ga v letošnjem letu izvajale občine Brežice, Ljubljana in Novo mesto,

• identificirali vaše potrebe na področju razvoja in krepitve mladinskega dela v lokalni skupnosti.

Namenjena je županjam in županom, občinskim svetnicam in svetnikom ter uslužbenkam in uslužbencem

občin, ki pri svojem delu ukvarjajo s področjem mladih in družbenih dejavnosti.

Zakaj se bodo konference udeležile Patricia Čular iz Občine Brežice, Romana Derenčin iz Občine Divača in

Katarina Gorenc iz Mestne občine Ljubljana preverite V VABILU.

Prijave zbirajo preko elektronskega obrazca do 31. oktobra 2019.

Konferenco  organizirajo  Zavod  MOVIT,  Urad  Republike  Slovenije  za  mladino,  Mladinska  mreža  MaMa, 

Mladinski svet Slovenije, Občina Brežice, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ljubljana.

Če imate kakršnakoli vprašanja stopite v stik preko elektronske pošte (info@movit.si) ali telefona (01 430 47 47).

8.11./  VABILO  na  konferenco  Krožno  gospodarstvo  v  regiji  -  Povezani  za
trajnost in rast

Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco Krožno gospodarstvo v regiji – Povezani za trajnost in rast (

Circular Economy in the Region – Connected for Sustainability and Growth), ki bo potekal  8. 11. 2019 na

Bledu. Konferenco organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Mednarodnim panelom za vire

(International  Resource  Panel)  in  je  namenjena pospeševanju  krožnega  gospodarstva  in  sodelovanja  v

jugovzhodni regiji.

Na  konferenci  se  bodo  srečale  nacionalne  delegacije  in  deležniki,  ki  so  aktivni  na  področju  krožnega

gospodarstva, slišali pa bomo lahko tudi predstavitve vrhunskih strokovnjakov iz mednarodnega panela za vire

(več informacij v programu). Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Prilagamo dnevni red  in vabilo.

Registracije bodo odprte do do zasedbe mest oziroma do 4.11.2019.

18.11./ Trajnostne koče v Sloveniji

V  ponedeljek,  18.  novembra  2019,  bo  potekal  posvet Trajnostne  koče  v  Sloveniji,  kjer  bodo  predstavljeni

projekti  in  dobre  prakse,  potekalo  pa  bo  tudi  omizje  z  naslovom “Kako do  trajnostne  energetske  oskrbe

občutljivega gorskega prostora”.
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Več o programu in prijavi preberite na tej povezavi.

18.11. - 11.12. / »SMART DPO« e-učilnica za zaposlene

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice ponovno potekalo izvajanje e-usposabljanj

za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje

izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način

občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za

dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete v vabilu. Prilagamo tudi prijavnico.

Rok za prijavo je 15. november in sicer na elektronski naslov info@dataofficer.si, za informacije smo dosegljivi

na številki 041 314-400.

28.11. / Konferenca “Evropska strategija za plastiko”

Evropska strategija za plastiko na proizvajalce plastičnih mas prelaga odgovornost in jih poziva, da se sami

zavežejo k spremembi proizvodnje plastičnih izdelkov na način, da se jih bo dalo reciklirati,  v nasprotnem

primeru bodo zakonodajne zahteve po spremembi in prilagoditvi proizvodnje plastičnih mas vse bolj in bolj

stroge, kar lahko tista podjetja, ki na to ne bodo pripravljena, zelo prizadane.

Na že tradicionalni 13. slovensko-hrvaški konferenci o plastiki, ki jo organizira Gospodarska zbornica Slovenije

in bo potekala 28. novembra 2019 na Brdu pri Kranju, bodo skušali ugotoviti, kaj je naloga vsakega deležnika v

vrednostni  verigi,  ki  bi  pripomogla  k  ciljem  strategije  in  se  dogovoriti  o  konkretnih  nadaljnjih  skupnih

aktivnostih. Vsaka od vabljenih skupin bi morala prevzeti določene naloge, zato vabimo vse deležnike, da se

konference udeležijo!

Na brezplačno konferenco se lahko prijavite na tej povezavi.
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Program konference se nahaja tukaj.

VLADA RS

49. redna seja

Vlada sprejela odgovor v zvezi s projektom ustanovitve pokrajin

Vlada je sprejela odgovor na pobudo komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj  in interesne

skupine lokalnih interesov v zvezi s projektom ustanovitve pokrajin.

V  okviru  skupne seje  Komisije  za  lokalno samoupravo in  regionalni  razvoj  ter  Interesne  skupine  lokalnih

interesov Državnega sveta RS je bila 2. 9. 2019 izražena podpora ustanovitvi pokrajin kot nujnemu koraku za

decentralizacijo in uravnotežen razvoj Slovenije ter zagotavljanju kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev

Slovenije. Po ugotovitvah omenjenih delovnih teles Državnega sveta RS se danes soočamo z velikimi razvojnimi

razlikami  med  različnimi  območji  države.  Delovni  telesi  sta  v  svojem  stališču  izrazili  prepričanje,  da

ustanovitev  pokrajin  ne  sme  voditi  v  povečanje  upravno-administrativnega  sistema  države,  ampak  mora

prenosu  pristojnosti  z  države  na  pokrajine  slediti  tudi  prenos  kadra  in  virov  financiranja  oz.  fiskalna

decentralizacija.

Ustava RS v 143. členu določa, da je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega

pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se

določi tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih

poslancev.  V  postopku  za  sprejem  zakona mora  biti  zagotovljeno  sodelovanje  občin.  Država  z  zakonom

prenese  na  pokrajine  opravljanje  posameznih  nalog  iz  državne  pristojnosti,  mora  pa  jim  za  to  zagotoviti

potrebna sredstva. Za zakon, s katerim se določi njihovo območje, sedež in ime, ustava zahteva dvotretjinsko

večino  glasov  navzočih  poslancev.  Zaradi  visokega  praga  soglasja  in  razdeljenosti  političnih  interesov,  v

dosedanjih  poskusih  ni  bilo  doseženo politično soglasje  o  tem,  kakšne naloge naj  bi  opravljale  pokrajine,

predvsem  pa,  koliko  naj  bi  jih  bilo.  V  preteklosti  smo  bili  priča  več  neuspešnim  poskusom  ustanavljanja

pokrajin,  zadnjemu leta  2008,  ko je  bil  zakonodajni  postopek po razpisanem posvetovalnem referendumu

Državnega zbora Republike Slovenije ustavljen.

Trenutno na podlagi iniciative predsednika Državnega sveta Republike Slovenije ter predsednikov vseh treh

reprezentativnih  združenj  občin  ter  pod  pokroviteljstvom  predsednika  Republike  Slovenije,  skupina

strokovnjakov pripravlja strokovne podlage za ustanovitev pokrajin.

Vlada je seznanjena s temeljno idejo nastanka pokrajin kot projekta, ki naj bi zrasel od spodaj navzgor. Zato

Vlada  podpira,  da  se  proces  ustanovitve  pokrajin  nadaljuje  v  začetih  okvirih,  s  predhodno  zagotovitvijo

ustreznega političnega konsenza občin oziroma vseh treh reprezentativnih združenj, katerega cilj je vložitev
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zakonskih predlogov v zakonodajno proceduro. S tem bi se pomembno pripomoglo k realizaciji vsebine 143.

člena Ustave RS oziroma ustanovitvi pokrajin in kasnejši vključitvi Vlade RS v nadaljnje aktivnosti pri realizaciji

projekta ustanavljanja pokrajin.

Kot izhaja iz koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018 do

2022 se vlada te naloge zaveda, saj ugotavlja, da bo ob potrebnem družbenem in političnem konsenzu, ki se bo

odražal v ustavni večini v Državnem zboru Republike Slovenije,  potrebno izvesti vse potrebno za ustanovitev

pokrajin.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019.

Devetega  maja  2019  se  je  vlada  seznanila  s  končno  oceno  neposredne  škode  zaradi  februarskih  poplav.

Ugotovljeno je bilo, da znaša skupna končna ocena neposredne škode 46.523.467,31 evrov (brez škode v na

državnih cestah) ter presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116,00

evrov), s čimer je dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program

odprave  neposredne  škode  na  stvareh  zaradi  poplav  2.  in  3.  februarja  2019,  in  sicer  v  skupni  višini

11.580.000,00 evrov. Sredstva za leto 2019 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske

rezerve  v  skupni  višini  5.000.000,00  evrov.  V  prihodnjih  letih  se  bodo  sredstva  zagotavljala  v  okviru

razpoložljivih sredstev virov integralnega proračuna.

Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in

preprečitev  oziroma  omilitev  čezmerne  škode  do  katere  lahko  pride  v  nadaljevanju,  če  se  z  zakonom

opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

Vlada izdala novelo Uredbe o zelenem javnem naročanju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju.

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), Uredba o zelenem javnem naročanju zavezuje naročnike, da

pri naročanju določenih predmetov dosegajo obvezne okoljske cilje iz te uredbe.

Evropska komisija je na Vlado Republike Slovenije naslovila opozorila o nepravilnem prenosu in nepravilni

uporabi 6. člena Direktive 2012/27/EU, in sicer je obseg izjem, ki jih dopušča Direktiva 2012/27/EU, manjši,

kot pa je obseg izjem, ki jih je opredelil 5. člen Uredbe o zelenem javnem naročanju. Zaradi navedenega Uredba

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju ustrezno in bolj  natančno opredeljuje

blago oziroma storitve, pri katerih se lahko uporabi izjema od zelenega javnega naročanja, če se ti naročajo v

humanitarne namene.

Uredba na področju  javnega naročanja  hrane tudi  zvišuje  obvezen delež živil  iz  shem kakovosti  v  celotni

količini naročenih živil, ki jih mora doseči naročnik, iz dosedanjih 15 % na  20 %.
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Vlada predloga sprememb ZUPJS ne podpira

Vlada je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Predlogo Zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  je v obravnavo v državni zbor

vložila skupina poslank in poslancev. Da bi olajšali položaj socialno šibkejših družin dijakov in študentov se

predlaga, da se iz upoštevanja dohodka pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izvzame kadrovske štipendije

ter dohodek za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice do višine posebne olajšave za to delo, kot je

določena v zakonu, ki ureja dohodnino (zdaj 3.302,70 evra letno).

Vlada predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne podpira.

Vlada ne podpira predloga novele Zakona o prispevkih za socialno varnost 

Vlada je sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je Državnemu zboru

predložila skupina poslank in poslancev. Vlada ne nasprotuje ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

ter vzpostavitvi 100 % financiranja vseh pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar poudarja, da

mora biti ukinitev premišljena ter izvedena na način, da se bo zasledovalo tudi cilj javno finančne vzdržnosti.

S predlogom novele zakona se zaradi predloga ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v predlogu

novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil hkrati predložen v Državni zbor,

predlaga povišanje stopenj prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vlada v mnenju med drugim pojasnjuje, da ne nasprotuje ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter

vzpostavitvi 100 % financiranja vseh pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar mora biti ukinitev

premišljena ter izvedena na način, da se bo zasledovalo tudi cilj javno finančne vzdržnosti ter uravnoteženosti

in stabilnosti tako državnega proračuna kot tudi blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja ter tudi cilj

davčne razbremenitve stroškov dela. Po mnenju vlade se s predlogom nadomestitve zmanjšanih sredstev v

sistemu  zdravstvenega  varstva  zaradi  ukinitve  dopolnilnega  zdravstvenega  zavarovanja  z  zviševanjem

prispevnih stopenj, navedenih ciljev ne zasleduje.

Predlog ima po mnenju vlade lahko na daljši  rok vpliv tudi  na socialni  položaj  zaposlenih,  saj  se bo večja

obremenitev delodajalcev odrazila na rasti plač oziroma plačilu za delo, in sicer se bo po pričakovanjih rast

upočasnila ali ustavila.

Vlada predloga novele Zakona o prispevkih za socialno varnost ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo

obravnavo, saj ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni predlagana na premišljen način tudi z vidika

zagotavljanja vzdržnih in stabilnih javnih financ ter stabilnega ter konkurenčnega poslovnega okolja.

Vlada  ne  podpira  predloga  Zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o  zdravstvenem  varstvu  in

zdravstvenem zavarovanju
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Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in

zdravstvenem zavarovanju, prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru v sprejem predložila skupina poslank in

poslancev.

Predlog  zakona  ureja  ukinitev  dopolnilnega  zdravstvenega  zavarovanja  kot  obliko  prostovoljnega

zdravstvenega  zavarovanja  in  njegovo  nadomestitev  s  prenosom  v  obvezno  zdravstveno  zavarovanje.  Z

navedeno spremembo se predvideva, da bodo vse pravice, ki so bile danes deloma (v določenem odstotku)

krite  iz  dopolnilnega  zdravstvenega  zavarovanja,  po  novem  v  celoti  krite iz  obveznega  zdravstvenega

zavarovanja.

Predlog zakona na novo uvaja tudi prispevek zavarovanca za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe s

stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino na podlagi predpisov RS oziroma preživnino na podlagi

predpisov o preživninskemu varstvu kmetov, ter prispevek zavarovanca, ki se plačuje od dohodkov iz kapitala,

dohodkov  iz  oddajanja  premoženja  v  najem in  dohodkov  iz  prenosa  premoženjske  pravice,  ki  na  podlagi

zakona, ki ureja dohodnino, niso oproščeni plačila dohodnine. Predlog zakona ureja dvig prispevne stopnje za

nekatere skupine zavarovancev.

Predlog zakona določa tudi financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna RS, kadar Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije ni zmožen zagotavljati financiranje svojih obveznosti, sprejetih na podlagi

Splošnega dogovora.

Vlada ne podpira predloga zakona.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena razpisa Fundacije za šport

Fundacija za šport je na svoji spletni strani objavila dva razpisa in sicer:

1.  Javni  razpis  Fundacije  za  šport  za  sofinanciranje  športnih  programov,  razvojne  dejavnosti  v  športu,

športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020

Predmet razpisa  je  sofinanciranje  izvajalcev športnih programov,  programov razvojne dejavnosti  v  športu,

programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu,

v okvirni višini 6.375.000 EUR, in sicer se razpiše:

– za področje športnih programov: 4.820.350 EUR,
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– za področje razvojne dejavnosti v športu: 971.550 EUR,

– za področje športnih prireditev in promocije športa: 510.000 EUR,

– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 73.100 EUR.

2. Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in

2022

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v

naravi v okvirni višini 2.125.000 EUR, in sicer:

– v letu 2020 se razpiše: 1.635.000 EUR;

– v letu 2021 se razpiše: 245.000 EUR;

– v letu 2022 se razpiše: 245.000 EUR.

 Kandidati  za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://

www.fundacijazasport.org.

Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh

fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce, s potrebnimi

prilogami, žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati

tudi  s  priporočeno  pošiljko  po  pošti  ali  oddati  osebno  na  naslov:  Fundacija  za  šport,  Dunajska 51,  1000

Ljubljana, najkasneje do 11. 11. 2019. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka

za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.

V primeru dodatnih vprašanj, nam pišite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

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
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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,
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.
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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. 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.

Javni  poziv  MKGP  -  vpis  v  katalog  investicijskih  priložnosti  slovenskega
gozdno-lesnega sektorja

Ministrstvo za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano je objavilo javni  poziv za zbiranje predlogov za vpis v

katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja.

Namen spletnega kataloga investicijskih priložnosti v slovensko gozdno-lesno verigo je spodbuditi investicije v

gozdno-lesno verigo z javno objavo investicijskih priložnosti, povezovanje deležnikov in identificiranje potreb

po investicijah. Investicijski katalog služi kot podlaga za širšo domačo in mednarodno promocijo gozdno-lesne

verige med drugim tudi v okviru pobude sodelovanja držav srednje in vzhodne Evrope in Kitajske 17+1 ter

organizirano povezovanje investitorjev s ponudniki investicij (npr. investicijske konference).

Prijavi  se  lahko  raznovrstne  investicijske  priložnosti,  ki  se  nanašajo  na  področje  gozdarstva,  lesarstva,

pohištva ter papirništva, glede na pogoje iz javnega poziva, v obliki;

• novih neposrednih investicij,
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• investicij v obstoječe obrate,

• investicij v delujoče industrijske obrate / dejavnost,

• razvojno-raziskovalnih projektov,

• infrastrukturnih rešitev,

• intelektualnih pravic,

• zagonskih podjetij.

Več o objavi javnega poziva ter prijavnico najdete TUKAJ.

Rok za prijavo je 31. oktober 2019.

Vpis in vzdrževanje vpisa izbranih investicijskih priložnosti v katalogu sta za prijavitelje brezplačna.

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, E-

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

barbara.horvat@skupnostobcin.si).
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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.

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.
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© 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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