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NOVIČKE SOS
OBČINA SODRAŽICA NOVA ČLANICA SOS
Občina Sodražica se razprostira na 49,5 km2 površine, na kateri v 23
naseljih živi 2.160 prebivalcev. Skoraj polovico površine občine
pokrivajo mešani gozdovi, zato se je razvilo izdelovanje izdelkov iz lesa,
imenovano tudi suha roba. V Sodražici so se uveljavile nekaterih
pomembnih osebnostih v širšem slovenskem merilu kot so Dr. Ivan
Prijatelj, slovstveni in kulturni zgodovinar, dr. Ivan Lovrenčič, ustanovitelj
slovenskega lovskega društva, urednik Lovca, France Gorše, akademski kipar; to so le
nekateri izmed tistih, ki so ime Sodražice ponesli tudi izven naših meja. Ustaviti negativne
demografske trende si je občina Sodražica postavila kot najpomembnejšo nalogo, zato se
nezadržno trudi to področje narediti privlačno in zanimivo predvsem za mlade ljudi.

PRVI SESTANEK DS ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
V ponedeljek 28. novembra, se je v Slovenski Bistrici prvič sestala Delovna skupina za
črpanje EU sredstev, ki je bila ustanovljena z namenom, da kot strokovno delovno telo
sodeluje s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) na področju
črpanja sredstev, da nudi podporo tako slovenski delegaciji v Odboru regij, kot Skupnosti
občin Slovenije. Prepričani smo, da lahko dobro sodelovanje med delovno skupino in SVLRjem, na eni strani poveča učinkovitost črpanja sredstev iz finančne perspektive 2007-2013, na
drugi strani pa olajša prijavljanje razpisov v naslednji finančni perspektivi 2014-2020.
Na prvem sestanku so prisotni izpostavili težave občin pri finančnih kontrolah, ki so
premalo fleksibilne in težko razumejo, da stanje na terenu ne more biti kot si ga planiral ob
prijavi projekta. Delovna skupina se bo borila za zmanjšanje birokratizacije finančnih
kontrol, za razpis ostalih sredstev iz perspektive 2007-2013, prav tako pa se bo zavzemala za
vključitev potreb lokalnih skupnosti v operativne programe za obdobje 2014-2020. (MM)

PREDVOLILNO SOOČENJE STRANK
28.11.2011, je v prostorih Državnega sveta potekalo predvolilno soočenje, ki sta ga
organizirali Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Predvolilno soočenje je
bilo posvečeno predvsem programu strank na področju bodoče ureditve lokalne
samouprave v Sloveniji. Z dogodkom smo želeli predstaviti akterje na predčasnih
parlamentarnih volitvah ter jih, skupaj z občinami, ki jih zastopamo, spodbuditi k

oblikovanju najboljših rešitev za področje lokalne samouprave ter razviti razpravo o
najpomembnejših temah.
Stališča strank so predstavili: Meta Vesel Valentinčič (DeSUS), Franc Kramar (Gibanje za
Slovenijo), mag. Borut Sajovic (LDS), Anton Štihec (Lista Virant), Martin Mikolič (NSi), Jani
Moederndorfer (Pozitivna Slovenija), Zvonko Černač (SDS), Franci Rokavec (SLS), Bogdan
Barovič (SNS), Janko Veber (SD), Uroš Brežan (SMS – ZELENI), Dušan Plut (TRS) in Miloš
Senčur (Zares). Na tem mestu lahko preberete celoten zapis iz dogodka.

ZAKONODAJNE NOVICE
OSNUTEK NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA
Na spletni strani MOP je objavljen Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za
obdobje 2012-2021 z analizo stanovanjskega programa za to obdobje. Vaše pripombe in
predloge

lahko

posredujete

do

četrtka,

22.

decembra

2011

na

e-naslov

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

AKCIJSKI NAČRT ZA REŠEVANJE PROBLEMOV POVEZANIH S SIVO
VRANO
Obveščamo vas, da je bil na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
objavljen in dan v javno razpravo Akcijski načrt za reševanje problemov povezanih s sivo
vrano (Corvus cornix) v Sloveniji, in sicer do dne 5. decembra 2011. Vaša mnenja in
morebitne pripombe nam prosimo sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do
4.12.2011.

POJASNILA MINISTRSTEV
REFUNDACIJA ZAHTEVKOV ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCEV
Na Ministrstvo za šolstvo in šport smo posredovali dopis, v katerem smo prosili za pojasnilo
glede refundacije zahtevkov vrtcev v skladu z ZUPJS. Kritično obdobje, lahko nastopi v
primeru, ko centri za socialno delo, ki bodo od 1. 1. 2012 dalje pristojni tudi za odločanje o
znižanem plačilu staršev za vrtec, še ne bodo izdali odločb, ki so podlaga vrtcem za pripravo
mesečnih zahtevkov občinam, s katerimi se jim zagotavljajo javna sredstva v višini razlike
med ceno programa in plačili staršev. V zvezi s tem smo prejeli pojasnilo MŠŠ.
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PRIPOROČILO ZA OBDOBJE PREHODA NA NOVO SOCIALNO
ZAKONODAJO
S strani MDDSZ smo prejeli obvestilo s priporočili za obdobje prehoda na novo socialno
varstveno zakonodajo in pozivom za posredovanje podatkov s priloženim obrazcem.
Obvestilo, obrazec za poročanje

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
09.12. / ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI
PERSPEKTIVI
Nepovratna evropska sredstva so ena izmed možnosti, ki nam jih ponuja Evropska Unija,
vendar, ali smo kot država dovolj učinkoviti? Ali smo pri črpanju evropskih sredstev bolj kot
ne omejeni in posledično neuspešni? Kje smo in kam si želimo priti? Kaj se pripravlja za
novo finančno obdobje? Temu je namenjena konferenca ČRPANJE EVROPSKIH
SREDSTEV V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI, ki jo v sodelovanju z Računskim
sodiščem, Službo Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, organizira Skupnost
občin Slovenije. Konferenca bo potekala v torek, 9. 12. 2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v
konferenčni dvorani M Hotela, Derčeva 4, Ljubljana. Vabilo in prijavnica

14.12. / 4. SEJA PREDSEDSTVA
Četrta seja Predsedstva SOS bo potekala dne 14.12.2011 v Podčetrtku s pričetkom ob 10.00.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
07.12.2011 / VARNOST VOZNIKOV ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL
Ministrstvo za notranje zadeve, je v skladu z Obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti
cestnega prometa v letih 2010 in 2011, odgovorna za pripravo načrta za večjo varnost
voznikov enoslednih motornih vozil tudi v letu 2011.
V ta namen organizirajo sestanek, ki bo potekal 7. 12. 2011 ob 11. uri v prostorih Ministrstva
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. Na sestanku bodo predstavili stanje prometne
varnosti voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2011 ter analizo in učinkovitost ukrepov,
ki so jih sodelujoči v obdobnem načrtu za leto 2011 izvedli. Sestanka se bodo udeležili tudi
predstavniki delovnih skupin SOS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter občinskih
redarjev.
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SREČANJE MDDSZ IN USLUŽBENCEV, KI ODHAJAJO NA CSD
MDDSZ bo organiziralo srečanje za uslužbence, ki odhajajo na CSD. Le-to bo potekalo
8.12.2011 od 9.00 do 13.30 ure v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje slovenije, na
Miklošičevi 24, v Ljubljani. Vabilo

13.12.2011 / SESTANEK O POSTAVITVI SEKCIJSKEGA MERJENJA
HITROSTI
S strani Agencije za varnost v cestnem prometu smo dobili vabilo na sestanek s predstavniki
Kraljevine Nizozemske o postavitvi sekcijskega merjenja hitrosti. Sestanek bo 13. decembra
ob 9.30 uri v prostorih Policijske akademije v Tacnu, na naslovu Ročenska cesta 56, Ljubljana.
V kolikor vas zanima sekcijsko merjenje hitrosti in bi se želeli udeležiti sestanka se lahko
prijavite na elektronski naslov tbizjak@avp-rs.si.

161. REDNA SEJA VLADE, 24.11.2011
PLAČILA ZA UKREPE OSI 2
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 in določila prečiščeno
besedilo te uredbe.
Uredba med drugim vključuje popravke sklicev na predpise EU zaradi sprememb teh
predpisov, uvaja plačilo za preusmerjanje v ekološko kmetovanje (od 197 do 636 €/ha), nov
kmetijsko okoljski podukrep (KOP) »neprezimni posevki« (plačilo v višini 61 €/ha), določa
prevzemanje novih obveznosti za nekatere KOP na območjih vodnih teles podzemnih voda,
spremenjen način določanja nagiba strmih travnikov in možnost podaljšanja zaključene
petletne obveznosti za izvajanje KOP. Uredba tudi spreminja rok za posredovanje podatkov
Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o izpolnjevanju pogojev za integrirano
pridelavo in ekološko kmetovanje iz 31. oktobra na 10. november ter pogoj glede
izpolnjevanja obtežbe z živino na kmetijskem gospodarstvu v okviru KOP, in sicer namesto
zagotavljanja zahtevane dnevne obtežbe uvaja povprečno letno obtežbo. (Vir: Vlada RS)

OZNAKE V CIVILNI ZAŠČITI
Vlada RS je na seji 1. decembra sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o oznakah v Civilni
zaščiti Republike Slovenije, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09) ter Uredbo o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07,
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54/09 in 23/11) je bila na podlagi dopolnjenega načrta zaščite in reševanja za primer
nenadnega onesnaženja morja oziroma nesreče na morju organizirana posebna služba
Civilne zaščite za podporo pri ekoloških in drugih nesrečah na morju. Služba dopolnjuje
druge poklicne službe in organizacijo, pristojne za ukrepanje ob nesrečah na morju. Novo
organizirano službo je treba ustrezno označiti, da bi se njeni pripadniki ločili od drugih enot
in služb Civilne zaščite ter drugih reševalnih služb oziroma sestav. (Vir: Vlada RS)

NOVICE DRUGIH
KOHEZIJSKE NOVIČKE ZA NOVEMBER
Tukaj lahko preberete novembrsko številko Kohezijskih e-novičk, ki vsebujejo aktualne
razpise, primere dobrih praks in druga obvestila.

ENOTNA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Obveščamo vas, da je od danes dalje za uveljavljanje 11 pravic iz javnih sredstev potrebno
oddajati novo enotno vlogo. Med temi pravicami je tudi pravica do subvencije k najemnini,
ki so jo doslej prosilci vlagali na pristojni občini, od 1. januarja 2012 pa se bo tudi te pravice
uveljavljalo na Centrih za socialno delo z enotno vlogo Vloga je objavljena na portalu euprava in spletnih straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve. Vlogo dobite na
tej spletni strani, na portalu e-uprava pa izberite vlogo pod imenom Vloga za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev.

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA
Lizbonska pogodba je uvedla novo obliko sodelovanja državljanov pri
oblikovanju politik Evropske unije: evropsko državljansko pobudo. V
skladu s Pogodbo sta Evropski parlament in Svet na predlog Evropske
komisije sprejela uredbo o pravilih in postopkih za to novo orodje.
Milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU lahko Evropski komisiji predloži pobudo
za sprejem zakonskih aktov na področjih, za katera je pristojna Komisija. Zbiranje enega
milijona podpisov podpore za evropske državljanske pobude bo potekalo tudi prek
svetovnega spleta. Evropska komisija razvija brezplačno odprto kodno programsko opremo,
ki jo bodo organizatorji lahko uporabljali pri elektronskem zbiranju podpisov. Organizatorji
državljanske pobude (državljanski odbor, ki ga sestavlja vsaj sedem državljanov EU, ki so
prebivalci najmanj sedmih različnih držav članic) lahko izjave o podpori zbirajo eno leto.
Število izjav o podpori morajo potrditi pristojni organi držav članic. Komisija bo imela na
voljo tri mesece za proučitev pobude in načrtovanje ukrepov. Več o tem, kako bo delovala
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Evropska državljanska pobuda. Najpogostejša vprašanja in odgovori< V skladu z uredbo bo
mogoče prve državljanske pobude predstaviti s 1. aprilom 2012. (SK)

MEDNARODNE NOVICE SOS
OBČINE IŠČEJO PARTNERJE
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina Kroměříž iz Češke, ki je zainteresirana za
pobratenje v Sloveniji. V kolikor ste zainteresirani za pobratenje s češko občino, si lahko
njeno predstavitev ogledate na tej povezavi.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
NOV KODEKS RAVNANJA ZA EVROPSKE POSLANCE
V četrtek so poslanci Evropskega parlamenta potrdili nov kodeks o svojem ravnanju, ki
določa pravila in načela, po katerih se bodo morali ravnati v svojih zunanjih stikih, da bi
preprečili navzkrižja interesov.
Vodilno načelo kodeksa je preglednost - poslanci bodo morali jasno objaviti vse svoje plačane
dejavnosti, ki jih opravljajo izven Parlamenta in vse morebitne druge zadolžitve ter
delovanja, ki bi lahko pomenili navzkrižje interesov. Kodeks uvaja tudi izrecno prepoved
prejemanja plačil ali drugih nagrad v zameno za vplivanje na parlamentarne odločitve in
postavlja jasna pravila o sprejemanju daril ter o delovanju nekdanjih poslancev kot lobistov.
Poslanci bodo morali javno in na spletu objaviti seznam vseh svojih poklicnih dejavnosti, ki
so jih opravljali v obdobju treh let pred izvolitvijo, kot tudi vsa članstva v upravah podjetij,
nevladnih organizacijah in drugih združenja v tem času. Vsako darilo ali uslugo v vrednosti
več kot 150 evrov, ki bi ga dobil pri opravljanju svojih dolžnosti, mora poslanec zavrniti ali
pa, če ga dobi med uradnim zastopanjem Parlamenta, izročiti predsedniku. Povrnitev
neposrednih stroškov udeležbe na dogodku se ne šteje kot darilo, če se poslanec dogodka
udeleži na podlagi uradnega vabila.
Več o vsebini kodeksa ravnanja za evropske poslance si lahko preberete tukaj. (vir:EP)

NOVI SKLAD ZA POMORSKO IN RIBIŠKO POLITIKO EU
Evropska komisija je predlagala nov sklad za pomorsko in ribiško politiko EU za obdobje
2014–2020: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Sklad bo v pomoč pri uresničevanju
ambicioznih ciljev reforme skupne ribiške politike in bo pomagal ribičem pri prehodu na
trajnostni ribolov, kot tudi obalnim skupnostim pri diverzifikaciji svojih gospodarskih
dejavnosti. Sklad bo financiral projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta, in izboljšal
kakovost življenja ob evropskih obalah. Upravni postopki se bodo skrajšali, da bodo imeli
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upravičenci enostaven dostop do financiranja. Novi sklad bo nadomestil obstoječi Evropski
sklad za ribištvo (ESR) in številne druge instrumente. Predlagani finančni sveženj znaša
6,5 milijona EUR za obdobje 2014–2020. (Vir: EK, bh)

SALZBURG - INVALIDOM PRIJAZNO MESTO
Avstrijsko mesto Salzburg je danes prejelo evropsko nagrado Access City Award za leto 2012
za invalidom prijazno mesto. Nagrada se podeli vsako leto kot priznanje prizadevanjem za
izboljšanje dostopnosti v mestnem okolju in za spodbujanje enakopravne udeležbe
invalidov. Evropska komisija je odlikovala dolgotrajna prizadevanja mesta Salzburg, njegov
usklajen pristop in odlične rezultate pri izboljšanju dostopnosti, dosežene z neposrednim
sodelovanjem invalidov.
Nagrado je ob evropskem dnevu invalidov podelila Viviane Reding, evropska komisarka za
pravosodje. Evropska žirija je izbrala mesto Salzburg zaradi njegovih izjemnih dosežkov na
vseh ključnih področjih dostopnosti: grajeno okolje in javni prostori, promet in z njim
povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje, vključno z novimi tehnologijami,
javno infrastrukturo in storitvami. Drugi finalisti (po abecednem vrstnem redu) so bili: mesto
Krakov (Poljska), izbrano zaradi prizadevanj za izboljšanje dostopnosti v izredno težkih
pogojih (nedostopna infrastruktura) in za posebno pozornost, posvečeno dostopu do
spomenikov kulturne dediščine; mesto Marburg (Nemčija), izbrano zaradi dolgotrajnih
prizadevanj za dostopnost, jasne dolgoročne strategije za prihodnost in vzorne vključitve
invalidov v občinske projekte za povečanje dostopnosti, in sicer od njihovega načrtovanja do
izvajanja; mesto Santander (Španija), nominirano za finalista zaradi svojih dosledno
dostopnosti prijaznih urbanih programov, ki se izvajajo na podlagi pristopa občega
načrtovanja, ter zaradi kakovosti in trajnosti doseženih rezultatov. (Vir: EK, bh)
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