ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo občinama Ajdovščina in Osilnica !
Sekretariat SOS

NAPOVEDNIK
07.05

PON

O prioritetah Slovenije v kohezijski politiki Vabilo

09.05

SRE

Izračun ocene škode na kmetijskih pridelkih Vabilo, prijavnica

10.05

ČET

Priprava projektnih predlogov za EZD Vabilo s programom in
prijavnico

11.05

PET

Priprava projektnih predlogov za EZD Vabilo s programom in
prijavnico

KAZALO
NOVIČKE SOS.............................................................. 2

POJASNILO GLEDE PREMESTITEV ................... 8
POJSNILO GLEDE PLAČILA NA DAN STAVKE

OBČINA NAKLO SE JE PRIDRUŽILA SOS ........ 2

.................................................................................... 8

ŠESTA REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS ......... 2

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS ........................... 8

PREDSEDNIK SOS O SOCIALNEM

7.5. / O PRIORITETAH SLOVENIJE V

PODJETNIŠTVU ...................................................... 3

KOHEZIJSKI POLITIKI 2014-2020 ........................ 8

OBISKALI SMO OBČINO LJUBNO ...................... 4

9.5. / IZRAČUN OCENE ŠKODE NA

PREDSEDNIK SOS O CENAH KOMUNALNIH

KMETIJSKIH PRIDELKIH...................................... 8

STORITEV ................................................................. 4

10.5. / PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV

KOMISIJA O UKREPIH NA PODROČJU

EZD ............................................................................ 9

ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE ............... 4

16.5. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV

DELOVNI SESTANEK Z DRŽAVNO

OBČIN S PREGLEDOM IN PRIPRAVO

SEKRETARKO......................................................... 5
MEGA MINISTRSTVU PRIPOMBE NA

POSLOVNIKOV ...................................................... 9
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH ................ 10

INTERVENTNI ZAKON ....................................... 5

31.5. / UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST

SOS IN ZOS SKUPAJ PIŠETA MINISTRU ZA

SLOVENSKIH OBČIN .......................................... 10

FINANCE ................................................................. 5

AKTUALNI RAZPISI ................................................ 10

PREDSEDSTVO SOS O INTERVENTNEM

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA

ZAKONU .................................................................. 6

OBČINE................................................................... 10

PREDSTAVNIK KOMISIJE ZA OBČINSKO

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE

REDARSKO SLUŽBO NA MIP .............................. 6

RAZSVETLJAVE .................................................... 10

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ....................... 6

UGODNA POSOJILA ZA OBČINE .................... 10

NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020 NA

SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA

PODROČJU UKREPOV RAZVOJA PODEŽELJA6

RRP .......................................................................... 11

PREDLOG ZAKONA O URAVNOTEŽENJU

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA

JAVNIH FINANC .................................................... 7

GOSPODARSTVO ................................................. 11

V VLADNI PROCEDURI DVA PREDLOGA
ZAKONA MOK ....................................................... 7

MEDNARODNE NOVICE SOS ............................... 11
PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ ..... 11

POJASNILA MINISTRSTEV ....................................... 7
IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2012 ................ 7

1

NOVIČKE SOS
OBČINA NAKLO SE JE PRIDRUŽILA SOS
Zelo nas veseli, da se je Skupnosti občin Slovenije v tem tednu pridružila tudi Občina Naklo. Občina
Naklo leži v Ljubljanski kotlini na Kranjski ravnini. Njen Župan Marko Mravlja uspešno vodi občino s
5079 prebivalci, ki živijo v 13 naseljih, ki tvorijo samo občino na površini 28 km2. Občino z obeh strani
obdaja gozdna površina Dobrave in Udin Boršta. Na jugu in vzhodu meji na občino Kranj, na severu
na občino Tržič, na zahodu in severozahodu pa na občino Radovljica.. Zaradi izvrstne lege, prometnih
povezav in bližine do večjih gospodarskih centrov po državi občino krasijo močno razvito malo
podjetništvo, intenzivno kmetijstvo ter društvena dejavnost. Občina Naklo si prizadeva za
pospeševanje razvoja kmetijstva, malega gospodarstva in turizma. Popotniki lahko letujejo ali
prenočujejo v turističnih sobah, tisti, ki ljubijo naravo, lahko kampirajo ob Tržiški Bistrici, rekreativci
pa svojo energijo lahko sproščajo v gozdovih Udinboršta in Dobrave, igrajo tenis na urejenih teniških
igriščih, uživajo ob jahanju konj, kolesarijo kot tudi ribarijo ali pa obiščejo bližnje gorenjske gore. (bh)

ŠESTA REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 24. aprila je v prostorih Centra Ivana Hribarja v Trzinu potekala 6. Redna seja predsedstva
SOS, ki je bila posvečena predvsem predstavitvi predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ,
predstavitvi problematike varnosti igral in spremembam delovnega časa pošt po Sloveniji.
Predstavnik Ministrstva za Finance, Bojan Pogačar je na kratko predstavil ključne člene zakonov
zajetih v Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki se dotikajo dela in financiranja občin in
ukrepe, ki so v zvezi s tem predvideni. Na občine se nanaša predvsem zakon o vrtcih, zakon o sistemu
plač v javnem sektorju (prihranek v letu 2012 na občinskem nivoju 7 mio.), zakon o lokalni
samoupravi (efekt 1,5 mio. v letu 2012). So pa zajete tudi spremembe zakonodaje, ki bodo občinam
prinesla finančne posledice – kakšen bo natančen učinek ne znajo izračunati, upajo pa da ne bo
prevelik. Predvsem je poudaril dejstvo, da je v zadnjem predlogu ZUJF vlada ohranila 4%
investicijskih sredstev tudi v letih 2013 in 2014, vendar se bo povprečnina že v drugi polovici leta 2012
zmanjšala za 11,50 € na prebivalca. Na podlagi tega bi naj bili ukrepi oz. spremembe zakonov takšni,
da bodo zmanjšanje povprečnine omogočili. Predsednik SOS, Leo Kremžar, je poudaril dejstvo, da bi
povprečnina že morala znašati 609 €, vendar je bilo v preteklem letu sklenjeno, da se jo zaradi
gospodarske krize zniža; tako je predlagano znižanje povprečnine mnogo večje kot le 11,5 € v
letošnjem letu. Poudaril je, da je to poseg v osnovno delovanje občin. Kljub temu pa je, ob zavedanju
težkih ekonomskih razmer, predsedstvo SOS izrazilo naklonjenost varčevalnim ukrepom, ob sočasni
odpravitvi številnih in večinoma nepotrebnih birokratskih postopkov ter znižanju nekaterih
standardov in normativov na različnih področjih. Prisotni so ugotovili tudi, da predlagan ZUJF ne
vsebuje nekaterih nujnih zakonskih sprememb, ki bi občinam znižali obveznosti in stroške, zato so
izrazili pričakovanje, da bodo ministrstva večjo pozornost namenila tudi ukrepom, ki bodo nižali
obveznosti in posledično stroške občinam. Ker bodo predlagani ukrepi po ZUJF imeli najverjetneje
posredne ali neposredne vplive za povečanje finančnih obveznosti občin, je predsedstvo predlagalo,
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da se učinki sprememb različnih zakonov ponovno preverijo in ocenijo. Prav tako je predsedstvo SOS
pozvalo Vlado RS k oblikovanju protokola o sodelovanju vlade in reprezentativnih združenj občin z
namenom priprave skupnih predlogov za zmanjšanje normiranosti, birokratskih postopkov in
procedur ter potrebnih poenostavitev. Prav tako so prisotni ocenili, da je potrebna uvedba sistema, ki
bo omogočil vključitev v različne programa javnih del za posameznike, ki so brez zaposlitve.
Predstavnica MGRT, Breda Goršek je k točki varnosti igral povedala, da si na ministrstvu prizadevajo,
da bi varnost tehnoloških proizvodov bila velika. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v
te namene pripravilo priročnik kako lahko z malimi sredstvi in nekoliko truda v občinah ohranimo
nivo igral tako, da so varna in dobra. S tem se preprečuje nesreče otrok, ki so lahko tragične. Skupnost
občin bo pripravljen priročnik, ki je dostopen le v elektronski obliki, v kratkem posredovala občinam.
Predsedstvo je obravnavalo tudi spremembe delovnega časa pošt po Sloveniji. Matjaž Andric in Bojan
Radinja iz Pošte Slovenije sta prisotnim pojasnila, da so vse okoliščine načrtovanjih sprememb že
predstavili v pisni obliki, ki je bila posredovana vsem občinam. Obiske strank so analizirali glede na
frekventnost obiskov. Analiza je pokazala, da je večja potreba po daljših odpiralnih časih v
popoldanskem času, saj se je delovni čas koristnikov pošte podaljšal v skladu s prevladujočim
trendom. Zato so zasnovali 4 tipe delovnih časov pošt. Največjih pošt je med 140 in 150 in te nudijo
usluge za 2/3 slovenskega prebivalstva. Te pošte bodo še naprej poslovale od 8.00-18.00 ure. Druga
skupina so srednje pošte, ki bi poslovale po novem od 8.00-11.00 ure in od 14.30-18.00 ure. Po izvedeni
spremembi bo delovni čas sicer krajši, vendar bo število okenc, ki so odprta večje. Naslednja skupina
pošt bo poslovala od 9.00-12.00 ure in od 14. 30-18.00 ure. Najmanjše pošte so tiste, ki jih je ekonomsko
težko pokriti, tudi po spremembi poslovalnih časov, zato so predlagali, da bi poslovale po 2 uri
dopoldan in po 3 ure popoldan, nudijo pa tudi možnost pogodbenih pošt, v sklopu katerih bi
dejavnost opravljal izvajalec, ki bi opravljal še hkrati drugo dejavnost. Možen pa je tudi dogovor o
premičnih poštah, v sklopu katerih poštni uslužbenec lahko obišče občana na domu in tam opravi
poštno storitev. Predsednik SOS je obe strani pozval k ohranjanju plodnega in predvsem odprtega
dialoga. (bh)

PREDSEDNIK SOS O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU
Radio Slovenija 1 je predsednika SOS povabila v oddajo Studio ob 17, v kateri so govorili o socialnem
podjetništvu, ki ga mnogi vidijo kot odgovor na vse globljo krizo. Tuje prakse kažejo, da so delovna
mesta v tako imenovanih socialnih podjetjih najbolj odporna na krizo, saj tovrstna podjetja za razliko
od klasičnih, človeka postavljajo pred kapital in dobiček. V Sloveniji je v resnici socialno podjetništvo
staro že več kot 150 let, ko so se kmetje povezovali v zadruge in v okviru drugih skupnostnih
projektov, kjer ni bil v ospredju individualni dobiček, ampak skupno dobro. Državni zbor je lani
soglasno potrdil zakon o socialnem podjetništvu in s tem se je država zavezala, da bo razvoj tega
področja podpirala. Da bi omogočili razmah tega sektorja pa potrebujemo strategijo in podpore
ukrepe, ki bodo omogočili uresničitev številnih idej ljudi, ki iščejo nove možnosti za zaposlitev in
samozaposlitev. Mnenje o tem kakšna naj bo strategija, kako bi lahko država podprla razvoj socialnih
podjetij in s kakšnimi izzivi se soočajo podjetniki v tem sektorju, je predstavil tudi Leo Kremžar,
predsednik SOS. Drugi gostje v oddaji so bili še Mag. ZDENKA MARIJA KOVAČ (predsednica
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strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva), Mag. JANKO BURGER (Direktorat
za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo),
ČRTOMIR ŠPACAPAN (direktor Regijske razvojne agencije Nova Gorica). Zvočni posnetek oddaje je
dosegljiv na tej povezavi: http://tvslo.si/predvajaj/socialno-podjetnistvo/ava2.134899946/. (SK)

OBISKALI SMO OBČINO LJUBNO
Na povabilo župana Franja Naraločnika smo v četrtek, 26. aprila obiskali Občino Ljubno. Predstavili
smo projekt SOS za-druge DOLB in se pogovorili o možnostih in načinu izvedbe. Občina Ljubno je z
gozdom zelo bogata občina, saj je kar 66 % celotne površine poraščeno z gozdom. Tako ima
dolgoletno tradicijo gospodarjenja z gozdovi, pri čemer v zadnjem desetletju upada posek lesa. Na
celotnem območju je premalo poseka, krajina pa je v zaraščanju. V zadnjem desetletju se je velik delež
prebivalcev preusmeril na ogrevanje z ELKO, kar dodatno zmanjšuje povpraševanje po lesu in lesnih
ostankih. Glede na ta podatek je pomembno v prihodnosti intenzivneje spodbujati rabo lesne biomase
pri vseh gospodarskih subjektih v občini. Lesna biomasa tako lahko predstavlja gorivo v modernem
kotlu na lesno biomaso večje moči, ki proizvaja toploto za sistem daljinskega ogrevanja ali pa gorivo
za manjše kotle, ki služijo za potrebe centralnega ogrevanja. Izraba lesne biomase v majhnih kotlih za
centralno ogrevanje je primerna tudi na posameznih bolj oddaljenih lokacijah občine. Po analizah
Gozdarskega inštituta Slovenije se občina Ljubno nahaja med 51 slovenskimi občinami, ki imajo
najugodnejše pokazatelje s stališča gozdnatosti področja in prisotnosti lesnopredelovalnih obratov. V
občini Ljubno je 25 lesnopredelovalnih obratov. Po dogovorjenih naslednjih korakih za izvedbo
projekta, smo z županom in direktorjem občinske uprave spregovorili še o drugih aktualnih zadevah,
ki se odvijajo v okviru SOS in o projektih, željah in načrtih Občine Ljubno. (SK)

PREDSEDNIK SOS O CENAH KOMUNALNIH STORITEV
Skupnost občin Slovenije je že v preteklosti vzpostavila dobro sodelovanje na področju komunalnih
storitev s predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva in pristopila k dogovorom v zvezi z
zamrznitvijo cen komunalnih storitev. Tako je v sklopu pogovorov danes, 26. aprila, predsednik SOS,
Leo Kremžar zastopal mnenja in stališča SOS na pogovorih med Zbornico komunalnega gospodarstva
in prvič tudi Združenja občin, da bi izoblikovali skupne predloge glede Uredbe o metodologiji za
določitev cen komunalnih storitev. Predstavniki združenj in izvajalcev storitev si prizadevajo s
skupnimi močmi za odmrznitev cen komunalnih storitev na tak način in pod pogoji, ki bodo
sprejemljivi tako za občine, resorno ministrstvo, komunalna podjetja kot tudi za občanke in občane.
Usklajevalni sestanki se bodo nadaljevali po 2. maju. Ko bo prišlo do docela usklajenega predloga, ga
bomo posredovali tudi ministrstvu in jih pozvali na skupen sestanek, kjer kakor upamo, dosežemo
konsenz, ki bi zadovoljil vse udeležene strani. (bh)

KOMISIJA O UKREPIH NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE
V ponedeljek se je v Ljubljani sestala Komisija za predšolsko vzgoje in šolstvo pri SOS in obravnavala
Predlog zakona o uravnoteženju javnih financ. Članice in člani komisije so ugotavljali, da je v
predlogu zakona na področju predšolske vzgoje vključenih večina predlogov SOS iz konca preteklega
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leta. Ugotavljali pa so, da lahko nekateri ukrepi v nekaterih okoljih povzročijo dodatne težave
(ukinitev brezplačnosti). Predlagali so, da se fleksibilni normativ dvigne za 2 otroka (namesto 2+3 na
2+2). Opozorili so tudi, da nekatera določila zakona posredno ali neposredno večajo obveznosti občin,
kar v danih razmerah ni sprejemljivo. Članice in člani pa so tudi opozorili, da predlog zakona ne
vključuje zamrznitve normativa za notranje igralne površine (3m2). (jv)

DELOVNI SESTANEK Z DRŽAVNO SEKRETARKO
V ponedeljek je bil na Ministrstvu za šolstvo, znanost, kulturo in šport sestanek z državno sekretarko
Mojco Škrinjar in njenimi sodelavci in sodelavkami. Sestanek je bil namenjen pregledu predlaganih
sprememb na področju šolstva in predšolske vzgoje skozi interventni zakon ter bodočim sistemskim
spremembam. Predstavili smo stališča SOS in opozorili na posledice predlaganih rešitev iz
interventnega zakona. Predlagali pa smo še nekaj dodatnih predlogov za nujne sistemske spremembe
– prevozi učencev, prostorski normativi, prehrana otrok v vrtcih. Dogovorili smo se, da bomo
ministrstvu vse predloge zapisali in posredovali. (jv)

MEGA MINISTRSTVU PRIPOMBE NA INTERVENTNI ZAKON
Sekretariat SOS je na Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport posredoval pripombe in stališča
do predloga zakona o uravnoteženju javnih financ. Prav tako pa je na ministrstvu posredoval tudi
številne druge pobude in predloge za spremembo sistemske zakonodaje na področju šolstva in
predšolske vzgoje. Na osnovi s strani občin članic sprejetih predlogov ter razprave na sestanku
komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo smo ministrstvo opozorili, da predlagani zakon, ko poskuša
varčevati na državni ravni na občinski posredno ali neposredno veča stroške (šolski okoliši, varuh na
domu,…). Prav tako smo predlagali, da se fleksibilni normativ dvigne za dva otroka (2+2). Opozorili
smo na nujnost, da se podaljša in nato drugače opredeli prostorski normativ za notranje igralne
površine. Glede na zadnje medijske informacije o ne-ukinitvi brezplačnosti ter ohranjanju obstoječih
normativov, pa bo predlagani zakon občinam ne zniževal, temveč predvsem večal obveznosti na
področju predšolske vzgoje in šolstva. (jv)

SOS IN ZOS SKUPAJ PIŠETA MINISTRU ZA FINANCE
Asociaciji sta na ministra za finance naslovili dopis, v katerem sta zapisali stališča do višine
povprečnine za leto 2012. Predlagana je višina povprečnine v znesku 543 evrov. Asociaciji sta sicer
izrazili naklonjenost ciljem zmanjševanja javne porabe ter konsolidaciji javnih financ ter zniževanju
mnogokrat razkošnih standardov in normativov. Ter povedali, da se zavedata nujnosti, da varčujejo
tudi občine.
Ob tem pa opozorili, da, je predlagana povprečnina sprejemljiva samo, če se občinam istočasno
znižajo stroški. Žal pa predlagani zakon temu v celoti ne sledi, saj nekatere predlagane spremembe
celo večajo obveznosti občin. Predlagali smo, da se pristojna ministrstva pozove k pripravi sprememb
podzakonskih predpisov, s katerimi se bo zniževalo finančne obveznosti občin.(jv)
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PREDSEDSTVO SOS O INTERVENTNEM ZAKONU
Predsedstvo je na pristojna ministrstva in službe posredovalo svoja stališča in predloge do
interventnega zakona. Med drugim so v splošnem delu zapisali, da se zavedajo težkih ekonomskih in
finančnih razmer v državi, zato ocenjujejo, da je potrebno na krajši in daljši časovni rok pripraviti in
sprejeti različne varčevalne ukrepe, ki bodo predvsem odpravili številne in večinoma nepotrebne
birokratske postopke ter znižali nekatere standarde in normative na različnih področjih, ki si jih niti
država, niti posamezniki ne morejo privoščiti. Vendar pa opozorili, da so pričakovali rešitve, ki bodo
bistveno bolj nižali stroške tudi na lokalni ravni. Ugotovili tudi, da številne predlagane spremembe
posredno in neposredno višajo obveznosti občin, kar ni sprejemljivo. Predlagali pa so tudi, da Vlada
RS

z reprezentativnimi asociacijami občin sklene protokol, v katerem opredeli sodelovanje

ministrstev z reprezentativnimi asociacijami z namenom priprave nujnih sprememb zakonodaje, ki bi
nižala stroške občinam ter pripeljala k manjši normiranosti sistema in enostavnejšim rešitvam. (jv)

PREDSTAVNIK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO NA MIP
Danes je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor potekal sestanek o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo
zakonodajalec popravil 15. člen v katerem bodo redarji dobili nazaj pooblastilo za urejanje prometa.
Prav tako so se dogovorili za popravek 8. člena v katerem ni kazenske sankcije za odgovorne osebe
s.p.-jev. V zakon, bi se naj vnesel tudi člen, ki bo omogočil nadzor nad kolesarji in motornimi kolesi na
kolesarskih stezah, kot se bo preverila možnost kazenske sankcije ob zapuščenih vozilih.
Na sestanku je predsednik komisije poudaril, da se mora v javnosti občinsko, medobčinsko in mestno
redarstvo promovirati kot dopolnitev policiji. Z delom redarstev imajo lokalne skupnosti možnost, da
uredijo zadeve na področju prometa v kolikor menijo, da policija ni dovolj učinkovita na navedenem
področju. Občinsko redarstvo ni nadomestilo dela policije.
Glede na dejstvo, da se za pravice redarjev borijo tri organizacije je nujno, da se v drugi polovici
sestanejo predstavniki Sindikata občinskih redarjev, Združena občinskih redarjev ter Komisije za
občinsko redarsko službo. Ker se vsi navedeni borimo za učinkovito, strokovno in zakonito delo
občinskih redarjev se nam zdi nujno potrebno, da se povežemo, saj lahko le tako dosežemo največji
učinek.(MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020 NA PODROČJU UKREPOV
RAZVOJA PODEŽELJA
Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so začeli s pripravami na novo programsko obdobje 2014-2020
tudi na področju ukrepov razvoja podeželja. S tem v zvezi občine prosijo za sodelovanje pri pripravi
naslednjih ukrepov:
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- kmetijsko okoljska plačila,
- kmetijsko podnebna plačila,
- ekološko kmetijstvo,
- plačila v okviru območij Natura 2000,
- plačila na podlagi okvirne vodne direktive,
- plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
- dobro počutje živali,
- gozdarsko okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov.
Izpolnjene vprašalnike, ki jih najdete tukaj lahko posredujte neposredno ministrstvu na naslednje
kontaktne naslove:
- kmetijsko okoljska plačila, kmetijsko podnebna plačila, ekološko
kmetijstvo: Jana Paulin, skop.mkgp@gov.si
- plačila v okviru območij Natura 2000, plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost: Silvo Kranjec, silvester.kranjec@gov.si,
- plačila na podlagi okvirne vodne direktive, dobro počutje živali: Peter Nagode, peter.nagode@gov.si
- gozdarsko okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov: Savo Vovk, savo.vovk@gov.si.

PREDLOG ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC
V obravnavo smo prejeli predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ. Tukaj lahko dostopate tudi
do priloge MPJU in pregleda finančnih učinkov. Vljudno vas pozivamo, da se v delu, kjer se dotika
občin opredelite ter nam posredujete pripombe in predloge na info@skupnostobcin.si.

V VLADNI PROCEDURI DVA PREDLOGA ZAKONA MOK
V vladni proceduri sta dva predloga zakona Ministrstva za kmetijstvo in okolje in sicer:
·Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 - Predlog uredbe o
spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012
in
·Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2010 - 2013
V kolikor imate kakšne predloge in pripombe nam jih prosimo posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2012
S strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli nova pojasnila glede izplačila regresa
za leto 2012, ki jih lahko preberete s klikom tukaj.
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POJASNILO GLEDE PREMESTITEV
S strani MPJU smo prejeli pojasnilo glede premestitve uradnika, postopka reorganizacije, razrešitve
vodje oddelka, delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja ter reorganizacije in
premestitve, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj.

POJSNILO GLEDE PLAČILA NA DAN STAVKE
Zaradi velikega povpraševanja, smo ministrstvo prosili za pojasnilo, kako je s kritjem stroškov na dan
stavke, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
7.5. / O PRIORITETAH SLOVENIJE V KOHEZIJSKI POLITIKI 2014 -2020
Vabimo vas k udeležbi na strokovni posvet O prioritetah Slovenije v kohezijski politiki 2014-2020, ki
bo potekal 7.5.2012, ob 11.30 uri v Hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana, ki poteka na pobudo
evropske poslanke, mag. Mojce Kleva. Evropska kohezijska politika, oblikovana z namenom
zmanjšanja pomembnih gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij, ki še vedno obstajajo med
evropskimi regijami, je ena najpomembnejših razvojnih politik EU. Kot del pogajanj o novem
večletnem finančnem okviru (2014-2020), se spreminja tudi zakonodajna podlaga za kohezijsko
politiko.
O vsebini boste lahko spregovorili z
- mag. Mojca KLEVA, evropska poslanka in članica Odbora za regionalni razvoj;
- Constanze Angela KREHL, evropska poslanka in glavna pogajalka Evropskega parlamenta o novem
zakonodajnem kohezijskem okviru;
- mag. Monika KIRBIŠ ROJS, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- dr. Ivan ŽAGAR, župan Slovenske Bistrice, predstavnik Slovenije v Odboru regij ter podpredsednik
Skupnosti občin Slovenije.
Zdaj je čas, da izrazite svoje mnenje in slovenskim evropskim poslancem posredujete vaša stališča, saj
oni lahko neposredno vplivajo na evropsko zakonodajo! Vabilo
Prijave sprejemamo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

9.5. / IZRAČUN OCENE ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH
Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet IZRAČUN OCENE ŠKODE NA KMETIJSKIH
PRIDELKIH, ki bo v sredo, 9.5.2012, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih knjižnice v Domžalah, Cesta
talcev 4, 1230 Domžale. Registracija udeležencev na doodku se prične o 9.30 uri.
Ana Jakšič, Uprava RS za zaščito in reševanje, Žiga Jakhel, Integrum d.o.o in Hermina Oberstar,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, vam bodo na posvetu predstavili postopek izračuna ocene škode
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na kmetijskih pridelkih v primeru zavarovarljivih naravnih nesreč in možne dodatne pomoči
oškodovancem. Vabilo in prijavnica
Vaše prijavnice sprejemamo na naslov metka@skupnostobcin.si ali na fax 02 234 15 03, najkasneje do
torka, 8.5.2012.

10.5. / PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV EZD
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izvajata v letošnjem letu projekt
LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami. Uvodna konferenca projekta je
bila izvedena januarja v Mariboru. V okviru projekta pa v nadaljevanju organiziramo delavnico za
pripravo konkretnih projektnih predlogov za prijavo na razpis programa Evropa za državljane.
Delavnica bo potekala v Podčetrtku (Terme Olimia - Wellness hotel Sotelia), 11. maja. V okviru
proračuna projekta so zagotovljena sredstva za 10 udeležencev iz vsake države za eno nočitev. Na
delavnici lahko sodeluje več predstavnikov iste občine. V primeru večjega povpraševanja od 10 oseb
(velja samo za nočitve) bomo upoštevali prvih 10 prijavljenih (časovno). Št. udeležencev na sami
delavnici ni omejeno.
Prijazno vas prosimo, da svoje sodelovanje potrdite najkasneje do petka, 4. maja, po elektronski pošti
na info@skupnostobcin.si. Vabilo s programom in prijavnico - vprašalnik. Vljudno vas prosimo, da
vprašalnik ne glede na udeležbo na delavnici 11. maja izpolnjenega čim prej pošljete na
info@skupnostobcin.si.

16.5. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV OBČIN S PREGLEDOM IN
PRIPRAVO POSLOVNIKOV
Skupnost občin Slovenije vas vabi na Posvet z delavnico POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV S
PREGLEDOM IN PRIPRAVO POSLOVNIKOV, ki bo v sredo, 16.5.2012, s pričetkom ob 10.00 uri v
prostorih Emona efekte, Stegne 21c, 1000 Ljubljana. Vabilo
Delavnica bo sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega dela, predavala pa bo Neža
Vodušek, predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovanja občinskih organov. V
prvem, teoretičnem delu, bo predavateljica predavala o pristojnostih, nalogah in organiziranosti dela
nadzornih odborov. V drugem, praktičnem delu pa se bomo dotaknili priprave poslovnika
nadzornega odbora občine, s predhodnim, individualnim pregledom vsakega posameznega
poslovnika. Praktičen del obsega predstavitev potrebne vsebine, nomotehničnih pravil ter
individualno svetovanje, kako pravilno odpraviti morebitne obstoječe vsebinske nepravilnosti in
pomanjkljivosti. Delavnica vsebuje:
- predhoden pregled poslovnika nadzornega odbora občine, ki se prijavi na delavnico;
- predstavitev vsebine poslovnika nadzornega odbora;
- nomotehnična pravila za pripravo poslovnika;
- priprava poslovnika (novega ali sprememb in dopolnitev).
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Prijavite se lahko na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si z izpolnjeno prijavnico.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
31.5. / UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST SLOVENSKIH OBČIN
Posvet za direktorje občinskih uprav slovenskih občin z naslovom Upravljavska sposobnost
slovenskih občin, ki ga raziskovalci Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani ob podpori
Friedrich Ebert Stiftung organizirajo v okviru konference Slovenski politološki dnevi 2012 bo potekal
31.5.2012 ob 14.30 uri v konferenčnem centru Grnd hotela Metropol v Portorožu. Na seminarju bodo
(med drugim) predstavili tudi primerjalne rezultate empirične raziskave, ki je potekala v marcu in
aprilu 2012 med direktorji občinskih uprav. Vse podrobnosti seminarja najdete v vabilu, ki se nahaja v
prilogi sporočila. Prijavite se lahko na miro.hacek@fdv.uni-lj.si. Vabilo

AKTUALNI RAZPISI
KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Do razpisa lahko najdete s klikom tukaj.

UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani

www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse

informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
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na tel. št. sklada 01/836-19-53.

SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA RRP
Dopis SVLR glede javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih programov lahko preberete s klikom tukaj.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Učinkovita raba električne energije – UREE – rok: 6.6.2012

-

Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso – KNLB – rok: 7.6.2012

-

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB – rok: 7.6.2012

-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

MEDNARODNE NOVICE SOS
PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
Članice in člani slovenske delegacije v Odboru regij so se 3. in 4. maja udeležili 95. plenarnega
zasedanja Odbora regij v Bruslju. Tokratno plenarno zasedanje je bilo namenjeno sprejemanju mnenj
na temo kohezijske politike za prihajajočo finančno perspektivo 2014-2020. V okviru kohezijskih
sredstev so bila obravnavana mnenja o splošni uredbi o skladih skupnega strateškega okvirja, mnenje
o Evropskem socialnem skladu, o Evropskem skladu za regionalni razvoj ter Kohezijskem skladu. Več
informacij o zasedanju ter vsa mnenja lahko najdete na tej povezavi. (MM)
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