ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM RADOVLJICA, SOLČAVA,
KRANJSKA GORA, LJUBNO, PODVELKA, LJUTOMER, ZAGORJE OB SAVI, LUČE, ŠALOVCI TER
MESTNI OBČINI PTUJ!
ISKRENE ČESTITKE! SEKRETARIAT SOS

KAZALO
NOVIČKE SOS .........................................................................2
VZPOSTAVLJENA SLUŽBA MK ZA SODELOVANJE S
CIVILNO DRUŽBO ............................................................2

STANJA OBJEKTOV.......................................................... 8
DVIG STOPNJE DDV IN POGODBENA DOLOČILA .. 8
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS ...................................... 8
17.8. / JADRANSKE IGRE TUDI V SLOVENIJI.............. 8

POSREDOVANE PRIPOMBE NA OCENO

27.8. / KAKO NAJUSTREZNEJE ZAGOTOVITI IN

OGROŽENOSTI ZARADI NALEZLJIVIH BOLEZN .....2

ZAVAROVATI PRAVICO DO (PITNE) VODE ............. 9

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ...................................2
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA
PODROČJU TRGA DELA IN STARŠEVSKEGA

25.09. – 27.9. / SEJEM NEXPO ......................................... 10
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH ........................... 10
18. -19.9. / KONFERENCA PMINTER ........................... 10

VARSTVA STOPIL V VELJAVO .......................................2

24.09. / VARNA IGRA 2013 ............................................ 11

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI

15. - 16.10 / OBVESTILO O KONFERENCI »CYCLING

DEJAVNOSTI- PODALJŠANJE ROKA ............................3

IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CITIES« 11

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSTVU.................3
OSNUTEK PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA ZA

6.9. / 3. KONFERENCA O KREATIVNOSTI................. 12
NOVICE DRUGIH ................................................................ 12
JULIJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC ............. 12

OBDOBJE 2014-2020 ...........................................................4

TUDI VI LAHKO IZBOLJŠATE ENOTNI TRG ............ 12

PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI .................4

NAJVEČ NOVIH HIŠNIH ŠTEVILK JE V 2.

JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI PAMETNE

ČETRTLETJU 2013 DOBILA OBČINA LJUBLJANA ... 12

SPECIALIZACIJE ................................................................4
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV ......................................4
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH DODATKIH ..............................................5
PREDLOG UREDBE O VARSTVU PRED POŽAROM V
NARAVNEM OKOLJU ......................................................6
OSNUTEK PARTNERSKEGA SPORAZUMA ................6
PREDLOG ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE
PRAVICE..............................................................................6
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH
STRANKAH ........................................................................6
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI IN
REFERENDUMSKI KAMPANJI .......................................7
NAPOVEDANA SPREMEMBA 3. A ČLENA ZSPJS......7
POJASNILA MINISTRSTEV...................................................7
POJASNILA EKIPE MINISTRA ŽIDANA .......................7
PRAVILNIK O DOLOČANJU ZEMLJIŠČ ZA
GRADNJO............................................................................7
POVPRAŠEVANJA..................................................................8
KONCESIJA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO TER OBSTOJ

NOVA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK ............................. 13
AKTUALNI RAZPISI ........................................................... 13
ODPRT RAZPIS ZA OBČINE »DOSTA!« ..................... 13
JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
MLADIM PRIJAZNA OBČINA 2013............................. 14
JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH
NALOŽB ........................................................................... 14
FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST .................................... 15
POSOJILA SLOVENSKEGA REGIONALNO
RAZVOJNEGA SKLADA ............................................... 15
EVROPSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJO "PARK AND
RIDE" PARKIRIŠČ ........................................................... 15
EZD – SREČANJA PREBIVALCEV POBRATENIH
MEST IN MREŽE POBRATENIH MEST....................... 16
RAZPIS PURE 2013-2....................................................... 16
RAZPIS EK ZA PODPORO DEJAVNOSTIM
NEVLADNIH ORGANIZACIJ ....................................... 16
MEDNARODNE NOVICE SOS .......................................... 17
SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013 ..................... 17
DRUGE MEDNARODNE NOVICE ................................... 17
VSEEVROPSKO RAZISKOVALNO OMREŽJE GÉANT
ŠE HITREJŠE ..................................................................... 17
STOPNJA BREZPOSELNOSTI V EVROOBMOČJU
TRENUTNO STAGNIRA ................................................ 18

KOMISIJE ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

26.7.2013 – 2.8.2013

TN št. 30

NOVIČKE SOS
VZPOSTAVLJENA SLUŽBA MK ZA SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO
V tem tednu smo vas obvestili, da so na Ministrstvu za kulturo oblikovali posebno službo za dialog s
civilno družbo, katere pristojnost je sodelovanje z občinami, predvsem redno komuniciranje v zvezi s
pomembnejšimi potezami kulturne politike, pridobivanje informacij, ki so potrebne za učinkovito
sodelovanje ter spremljanje in podpiranje delovanja občin na področju kulture.
Preko naslednjih predpostavk želijo vzpostaviti intenzivno sodelovanje z občinami:
evidenco nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo, na podlagi 70. Člena
ZUJIK,
evidenco javnih zavodov na področju kulture, na podlagi 30. Člena ZUJIK,
pregled nad kadrovskimi gibanji, zlasti zaposlenih v javnih zavodih, na področju kulture.
Z namenom zagotovitve učinkovitega sodelovanja na področju kulture vas vljudno prosimo, da na
naslov: ciril.baskovic@gov.si, najkasneje do petka, 30. avgusta 2013, posredujete podatke iz zgoraj
navedenih alinej. (pa)

POSREDOVANE PRIPOMBE NA OCENO OGROŽENOSTI ZARADI
NALEZLJIVIH BOLEZN
S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli Oceno ogroženosti zaradi nalezljivih
bolezni pri ljudeh. Med občinami članicami SOS ni bilo večjih vsebinskih pripomb, le manjši popravki.
Pripombe so bile Ministrstvu za obrambo posredovane v tem tednu. (mm)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU TRGA DELA IN
STARŠEVSKEGA VARSTVA STOPIL V VELJAVO
S 1. avgustom 2013 je začel veljati zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega
varstva, ki predvideva olajšave za delodajalce, ki zaposlijo osebo mlajšo od 30 let ter določa zgornjo
mejo porodniškega nadomestila.
Določbe 2. člena predmetnega zakona, ki se uporabljajo od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2013
določajo, da so delodajalci, ki za nedoločen čas zaposlijo osebo mlajšo od 30 let, prvih 24 mesecev
oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko
varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.
Do oprostitve je opravičen delodajalec, ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo, ni začel odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, nima blokiranega transakcijskega računa 30 ali več
zaporednih dni ter je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi redno izplačeval
plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.
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Zakon določa tudi omejitev izplačila porodniškega nadomestila, ki ne more biti višje od dvakratnika
vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. Člena zakona o
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS.

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - PODALJŠANJE
ROKA
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za zdravje prejela predlog Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-1). Predlog zakona med drugim poostruje področje koncesij, prepoveduje
oglaševanje zdravstvenih storitev in predvideva združevanje bolnišnic.
Vaša stališča in pripombe na predlagan zakon nam posredujte najkasneje do četrtka, 29. avgusta 2013
na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KMETIJSTVU
Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijstvu. Stališča in pripombe na predlog zakona, ki ga najdete s klikom tukaj, je mogoče poslati do
12. avgusta 2013, na naslov info@skupnostobcin.si.
Predlog sprememb Zakona o kmetijstvu, na področju prometa s kmetijskimi pridelki in živili predlaga
skrajšanje zakonskega, 60. dnevnega roka za plačila, ki je določen v Zakonu o preprečevanju zamud
pri plačilih (ZPreZP-1), na 30 dni za pokvarljivo blago. Predlog zakona vključuje tudi institut varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano, katerega glavne naloge so opredeljene v smislu mediacije med
strankama. Da bi preprečili zavajanje pri prodaji kmetijskih pridelkov, zakon predvideva splošne
ukrepe, ki se nanašajo na povišanje kazni za dvakrat, pri ukrepih povezanih z zavajanjem pa za
trikrat, v primerjavi z veljavno zakonodajo. Zakon prinaša tudi določbe za izrekanje kazni v razponu,
tako da bo inšpektor na mestu lahko izdal tudi višjo globo od najnižje predpisane. Predlagane so tudi
omejitve pri prodaji kmetijskih pridelkov in živil končnim potrošnikom za tiste kmetije, kjer je nosilec
ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za prodajo kmetijskih pridelkov. V
okviru področja varne hrane se ureja registracija nosilcev živilske dejavnosti živil, kjer opredeljujemo
tudi olajšave za tiste nosilce živilske dejavnosti, ki tržijo male količine živil rastlinskega izvora.
Podana je tudi definicija malih količin, podrobnejša opredelitev pa naj bi bila urejena s predpisom
ministra. Zakon opredeljuje novo shemo kakovosti »Preverjena kakovost«, v katero bodo lahko
vključeni proizvodi, ki bodo dokazovali izpolnjevanje nadstandardnih kriterijev, ki se nanašajo na
sestavo proizvoda, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno
varstvo živali, način krmljenja, kratke transportne poti, hitro predelavo surovin ali čim manjšo
obdelavo pri skladiščenju in transportu. S ciljem večje varnosti in zmanjšanja števila delovnih nesreč v
kmetijstvu, je v spremembah Zakona o kmetijstvu tudi jasnejše in nekoliko strožje urejeno delovanje
strojnih krožkov ter uvaja varstvo pri delu na kmetijskih gospodarstvih.
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OSNUTEK PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 2014-2020
Obveščamo vas, da je v javni razpravi Osnutek Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020. Ključne nacionalne usmeritve prihodnjega PRP 2014–2020 so prenos znanja in
inovacij, prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter
blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe, spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in
gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti, razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.
PRP in spremljevalni dokument
Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge naslovite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do
ponedeljka, 5.8.2013.

OSNUTEK PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI
S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo v obravnavo prejeli Osnutek Pravilnika o
prometni signalizaciji. Vljudno vas prosim, da mi vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje
do 29. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI PAMETNE SPECIALIZACIJE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v tem tednu začelo javno razpravo o Strategiji
pametne specializacije, strateškem in izvedbenem načrtu za prestrukturiranje slovenskega
gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev. Predlog Strategije, ki jo je ministrstvo pripravilo v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in deležniki iz gospodarstva, raziskovalnega sektorja
in druge zainteresirane javnosti, je namreč predpogoj za črpanje sredstev evropskih strukturnih
skladov v prihodnji finančni perspektivi 2014-2020 na področju vlaganja v raziskave, razvoj in
inovacije (t.i. tematski cilj 1). Osnutek SPS, v katerem se že jasno začrtane predlagane prioritete
(nekoliko manj pa je v tej fazi razdelan tehnični del, npr. spremljanje) je objavljen na spletni strani
MGRT.

Vaše

pripombe

in

predloge

nam

lahko

posredujete

do

29.8.2013

na

naslov

info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Na spletnih straneh smo zasledili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki predvideva predvsem:
- Pri pravici do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev ter pri pravici do plačila družinskega
pomočnika upoštevanje dohodka na način, kot velja za druge pravice, torej v zadnji 3 mesecih pred
vložitvijo vloge;
- Da se kot sprememba, ki vpliva na spremembo odločbe poleg začetka in izgube dohodka upoštevajo
tudi druge oblike spremembe dohodka;
- Otroški dodatek naj bi se odslej štel v lastni dohodek brez dodatka za enostarševsko družino, znižan
za 20% otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu;
- Spremembo kroga upravičencev za uveljavljanje otroškega dodatka;
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- V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) se ponovno uvaja pravico do državne štipendije za
mladoletne dijake ter se določi lestvico za upravičenost do štipendije in njeno višino;
- Spremembe določb o upravičenosti do subvencije malice v skladu z Zakonom o šolski prehrani
(ZŠolPreh-1);
- Sprememba določb glede subvencioniranja tržnih najemnin tako, da se subvencija odslej nakazuje
direktno lastniku stanovanja in ne več najemniku, subvencija pa je vezana na prijavo stalnega
prebivališča na naslovu tržnega najemnega stanovanja;
- Zakon določa, kdo so osebe, ki se ugotavljajo pri upoštevanju materialnega položaja ter izjeme od te
ureditve. Predlog predvideva odpravo nejasnosti v teh določbah;
- Spremembe določb glede sredstev za nego in pomoč in druge oblike denarnih nadomestil;
- Spremembe določb, ki se nanašajo na opustitev uveljavljanja kakšne pravice, ki bi dala dohodke;
- Z namenom enotne ureditve upoštevanja premoženja, se določba o premoženju pri dodeljevanju
pravic, ki se ugotavljajo na t.i. mesečnem nivoju, ureja na enem mestu;
- Spremembe določb ki določajo, da se ne upošteva premoženja, ki daje dohodke višje od 2-kratnika
bruto minimalne plače;
- Višanje meja premoženja (prihrankov), ki se kot premoženje ne upošteva, tako za samske osebe kot
družine;
- Sprememba kroga upravičencev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, upravičenci naj bi bili
vsi, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči, rešuje pa tudi vprašanje zavarovanja otrok, ki so z
odločbo centra nameščeni v rejniške družine;
- V postopku oprostitve socialnovarstvenih storitev upoštevanje dohodkov upravičenca oz. zavezanca
in njegovega partnerja, ne pa tudi dohodki otrok;
- Neupoštevanje prihrankov upravičenca kot premoženje, prištejejo pa se k plačilni sposobnosti,
vendar le z mejo, določeno za upravičenca do varstvenega dodatka;
- Neupoštevanje nepremičnin kot premoženja;
- Odprava problemov vezanih na določbe zakona, da se številne odločbe izdajajo za obdobje
koledarskega leta;
- Ureditev primerov, ko bodo vloge oddane v mesecu pred začetkom uporabe tega zakona;
- V primeru, ko bodo mladoletni dijaki po novem upravičeni do državne štipendije, bodo morali centri
za socialno delo po uradni dolžnosti preveriti in na novo odločati o vseh pravicah, do katerih je
upravičenec ali oseba, upravičena na podlagi drugih določb.
besedilo predloga
Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in stališča na predlog zakona posredujete
najkasneje do srede, 14. avgusta 2013, na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
SOCIALNO VARSTVENIH DODATKIH
Osnovni cilj Predloga Zakona o socialno varstvenih prejemkih pa je izboljšanje sedanjega stanja
(upoštevanje dohodkov iz naslova študentskega dela samo v višini meje preživetja za otroka, odprava
diskriminacije pri dodeljevanju izredne denarne socialne pomoči upravičencem do varstvenega
dodatka in izključitev krivdnega razloga pri izredni denarni socialni pomoči zaradi višje sile ali
naravne nesreče ali zaradi menjave statusa iz otroka v samsko osebo ali iz otroka ene družine v
družinskega člana nove družine, dodane so nove osebe, ki se štejejo kot delovno aktivne in so lahko
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upravičene do dodatka za delovno aktivnost, s prenosom določb, ki se nanašajo na premoženje, v
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se
meje prihrankov, ki se ne upoštevajo kot premoženje, zvišujejo in s tem se izboljšuje položaj prosilcev
za pravico do DP in VD), prilagoditev zakonskim spremembam na drugih področjih, predvsem
predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
novemu Zakonu o štipendiranju (uvedba novih meril za določitev minimalnega dohodka, ki
posameznemu družinskemu članu zagotavlja osnovno preživetje, povečanje dodatka za otroke v
enostarševskih družinah), odprava podvajanja zakonskih določb z Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev oziroma uskladitev določb z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, razširitev kroga upravičencev do varstvenega dodatka ter izključitev 1/3 vrednosti prejete
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka iz omejitve dedovanja po 128. členu Zakona o
dedovanju.
Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in stališča na predloga zakonov posredujete
najkasneje do srede, 14. avgusta 2013, na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O VARSTVU PRED POŽAROM V NARAVNEM
OKOLJU
S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli predlog Uredbe o varstvu pred
požarom v naravnem okolju. Vljudno vas prosim, da nam vaše predloge posredujete na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 29.8.2013.

OSNUTEK PARTNERSKEGA SPORAZUMA
S strani MGRT smo v pregled prejeli Osnutek Partnerskega sporazuma, ki ga po navedbah MGRT
podpiše EK, MGRT in Razvojna sveta Zahodne in Vzhodne kohezijske regije.
Vljudno prosimo, da vaše pripombe in predloge za spremembo Partnerskega sporazuma posredujete
na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 3. septembra 2013.

PREDLOG ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE
V obravnavi je Predlog Zakona o evidenci volilne pravice. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne
pripombe in stališča na predlog zakona posredujete najkasneje do petka, 23. avgusta 2013, na naslov:
polona.atelsek@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
POLITIČNIH STRANKAH
V obravnavi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah. Vljudno
vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča posredujete do ponedeljka, 26. avgusta 2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI
Vlada je sprejela besedilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in
referendumski kampanji in nas pozvala k oddaji pripomb.
Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča posredujete do ponedeljka, 26. avgusta
2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

NAPOVEDANA SPREMEMBA 3. A ČLENA ZSPJS
S strani Ministrstva za notranje zadeve smo na Skupnost občin Slovenije prejeli obvestilo, da se v
sklopu priprave predvidenih sprememb in dopolnitev ZSPJS v letu 2013, načrtuje tudi sprememba 3.
a člena ZSPJS, ki ureja ravnanje delodajalcev v primerih nezakonito določene plače. Predlog
sprememb tega člena naj bi šel v smeri drugačne ureditve obveznosti zaposlenih do vračila preveč
izplačanih plač in posledično obveznosti delodajalca, da se v primeru, ko ne pride do dogovora z
javnim uslužbencem o vračilu preveč izplačanega zneska plače, ta znesek plače izterja s tožbo pred
pristojnim sodiščem.
V odvisnosti od same vsebine oziroma rezultatov usklajevanja sprememb in dopolnitev zakona v tej
zvezi, bi se oblikovale tudi ustrezne prehodne določbe, ki bi uredile vprašanje že začetih postopkov
glede vračila preveč izplačanega zneska plače.
Vljudno vas naprošamo, da vaša mnenja oziroma predloge v zvezi z načrtovanimi spremembami 3. a
člena ZSPJS, posredujete najkasneje do srede, dne 21.8.2013 na naslov info@skupnostobcin.si .

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILA EKIPE MINISTRA ŽIDANA
V Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije smo
zaradi potrebe slovenskih občin po dobrem sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, z
namenom urejanja področja, ki je izjemnega pomena za kvalitetno življenje prebivalk in prebivalcev, v
mesecu maju organizirali Srečanje z ekipo ministra Židana. Ker se je na srečanju predhodno, pa tudi
med samim dogodkom, pojavilo precej vprašanj, ki jih v tistem trenutku niso mogli odgovoriti, lahko
s klikom dostopate do dopolnjenih odgovorov in pojasnil.

PRAVILNIK O DOLOČANJU ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
Skupnost občin Slovenije je prejela skupni odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede
pripomb in mnenj k predlogu Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo (EVA 2012-2430-0052), ki je
bil od 26.10.2012 v medresorskem usklajevanju. Pravilnik, Odgovor na pripombe
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POVPRAŠEVANJA
KONCESIJA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO TER OBSTOJ KOMISIJE ZA
OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE STANJA OBJEKTOV
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo, da se spodaj navedeni vprašanji
posredujeta občinam članicam:
1.

Ali ste v zadnjem času razpisali koncesije za predšolsko vzgojo in pod kakšnimi pogoji?

2.

Ali imate ustanovljeno komisijo za ocenjevanje, vrednotenje stanja objektov (npr. šol in vrtcev)

za potrebe planiranja in ugotavljanja prioritet na področju investicijskega vzdrževanja?
Povpraševanje je odprto do srede, 7. avgusta 2013. Vljudno vas prosimo, da nam odgovore
posredujete na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

DVIG STOPNJE DDV IN POGODBENA DOLOČILA
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice vezano na dvig stopnje DDV.
Vljudno vas naprošamo, da nam podate vaše informacije.
Občino v zvezi z dvigom stopnje DDV s 1.7.2013 zanima kako ste oziroma kako boste občine
postopale glede pogodbenih določil.
V večini gradbenih pogodb, ki so bile podpisane pred 1.7.2013, ima občina vključeno določilo
»Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znaša z vključenim DDV xxx €. Pogodbena dela so prevzeta
po sistemu »fiksnih cen po enoti« in se bodo

obračunavala z mesečnimi situacijami na osnovi

izvedenih količin.«
Občino zanima ali občine v tem primeru vztrajate pri pogodbeni vrednosti (dvig DDV je breme
izvajalca), ali pa pristanete k zvišanju končne pogodbene vrednosti.
Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

srede,

14.

avgusta

2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
17.8. / JADRANSKE IGRE TUDI V SLOVENIJI
Dragoceno je imeti nekaj, kar nas loči od drugih. Nekaj, kar nas uvršča v sam vrh. Jadranske igre so
takšen projekt, množičen in priljubljen pri vseh generacijah, v vseh sodelujočih državah. Letos so
Jadranske igre prišle tudi v Slovenijo. Na velikem slovenskem finalu, se bo 17. avgusta 2013 pomerilo
6 ekip iz različnih slovenskih mest. Zmagovalna ekipa bo zastopala Slovenijo na mednarodnem finalu
Jadranskih iger 2013, ki bo 1. septembra v Biogradu na Moru. Rok za prijavo slovenskih ekip na
jadranske igre je 1. avgust 2013.
Jadranske igre v Sloveniji organizira socialno podjetje Kooperativa Konjice, v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije, Slovenskim forumom socialnega podjetništva, Turističnim društvom
Slovenske Konjice, Kooperativo Gore, Spletnimi talenti in Mladinskim centrom Dravinjske doline.
Organizatorji Jadranskih iger 2013 v Sloveniji, k prijavam za sodelovanje na finalu Jadranskih iger
vabimo 8 članske ekipe, v katerih je 5 fantov in 3 dekleta. Sodelovanje na Jadranskih igrah je za ekipe
brezplačno. Tekmuje se v igrah, ki so predstavljene v predstavitveni zloženki pripeti v sporočilu.
Prijava mora vsebovati:
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Osebne podatke članov ekipe: ime in priimek, leto rojstva, mesto stalnega prebivališča, elektronski
naslov, številko mobilnega telefona.
Fotografije posameznih članov in članic in 1 skupinska fotografija ekipe.
Navedba mesta ali občine, ki jo želi ekipa na igrah zastopati.
Motivacijsko pismo (max. ena A4 stran), v katerem je potrebno opisati ekipo in mesto, ki ga zastopa
ter razloge zaradi katerih želi ekipa sodelovati na Jadranskih igrah.
Ime in priimek odgovorne osebe ekipe, elektronski naslov in številko mobilnega telefona.
Prijavo je potrebno poslati na elektronski naslov: E: info@fsp.si najkasneje do 1. avgusta 2013 do 12
ure.
Izbor finalistov
Med vsemi prijavljenimi ekipami, bodo organizatorji glede na število prijavljenih ekip, na podlagi
vsebin motivacijskih pisem, ustrezne regionalne razporejenosti in s predtekmovanjem, izbrali 6 ekip,
ki se bodo pomerile na slovenskem finalu. Ekipi mesta gostitelja Slovenske Konjice je zagotovljena
neposredna uvrstitev v finale.
Sodelujoče ekipe na Jadranskih igrah 2013 v Sloveniji, morajo ob prijavi zagotoviti:
1. Da se bodo v primeru poziva, udeležile predtekmovanja, ki bo potekal v soboto 17.8.2013 v
Slovenskih Konjicah.
2. Da se bodo v kolikor se bodo nanj uvrstile, udeležile slovenskega finala, ki bo potekal v soboto 17.
avgusta 2013 v Slovenskih Konjicah.
3. Da se bodo v primeru zmage na slovenskem finalu Jadranskih iger, kot zmagovalna ekipa Slovenije
udeležili mednarodnega finala Jadranskih iger v Biogradu na Moru 1.9.2013, ki bo vključno s
pripravami na finale med 28.8. in 2.9.2013 (ekipa bo brezplačno nameščena v Biogradu na Moru - pol
penzion).
Namen Jadranskih iger:
Celoten projekt je namenjen promociji turističnih destinacij in obsega prav to, kar je njihova siceršnja
dejavnost :
-Promocijo mesta z medijskim oglaševanjem projekta in predvsem preko ekipe, ki na igrah zastopa
svoje mesto.
-Promocija avtohtonih običajev in lokalnih tradicij preko iger, vezane na zgodovino sodelujočih mest.
- Vključevanje občanov in turistov v igre in spremljevalne aktivnosti, ki preko >svoje< tekmovalne
ekipe doživijo igre z mnogo pozitivnih emocij in doživetij.
- Povezovanje in tekmovanje med mesti oz. občinami. Kot zanimivost - v zadnjih dveh letih na
sedemdesetih dogodkih ni bilo niti enega incidenta.
- Vključevanje najmlajših, ki bodo preko delavnic in iger, spoznavali lastno tradicijo in avtohtone
proizvode domačinov.
Ekipe, mesta ali občine zainteresirane za sodelovanje na Jadranskih igrah 2013 v Sloveniji, lahko več
informacij o posameznih Jadranskih igrah in pogojih sodelovanja dobijo na spletni straneh:
www.jadranskeigre.com, elektronskem naslovu info@fsp.si, mobilnem telefonu: 031 348 930 (Tadej
Slapnik) ali 041 209 676 (Blanka Kovačič). Poziv ekipam, Informativna brošura

27.8. / JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ - KAKO NAJUSTREZNEJE
ZAGOTOVITI IN ZAVAROVATI PRAVICO DO (PITNE) VODE
V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
Državnega zbora na javno predstavitev mnenj z naslovom "Kako najustrezneje zagotoviti in
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zavarovati pravico do (pitne) vode", ki bo v torek, 27. avgusta 2013, ob 11. uri v dvorani 1
Pomurskega sejma, Cesta na stadion 2, Gornja Radgona.
Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti predvsem o
naslednjih vprašanjih:
1. Kateri so pozitivni in negativni učinki privatizacije oskrbe s pitno vodo in ali je sedanja ureditev te
oskrbe v Sloveniji ustrezna?
2. Ali bi bilo v Sloveniji dopustno in primerno privatizirati upravljanje z vodnimi viri oziroma oskrbo
s pitno vodo?
3. Ali je pravica do pitne vode pravna kategorija,ki bi jo bilo primerno izrecno zaščititi z Ustavo?
4. Katera pravna, strokovna in širša družbena vprašanja in dileme sproža ustavno urejanje pravice do
pitne vode kot človekove pravice?
Na posvetu bodo sodelovali tudi predstavniki SOS.

25.09. – 27.9. / SEJEM NEXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
Na spletu najdete vabilo, praktične informacije in (preliminarno) prijavnico – za Sekretariat SOS. Na
podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe (prosimo,
da jo izpolnjeno pošljete na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
18. -19.9. / MEDNARODNA KONFERENCA PMINTER
Vabimo vas na mednarodno zaključno konferenco projekta PMinter, ki bo potekala 18. in 19.
septembra 2013 v Hotel City v Mariboru. Konferenca je organizirana v okviru mednarodnega projekta
PMinter, ki ga Mestna občina Maribor izvaja skupaj s partnerji. Delno ga financira Evropski sklad za
regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007−2013. Več informacij o
samem projektu je podanih na spletni strani: pminter.eu.
Na konferenci bodo sodelujoči partnerji iz Slovenije in Avstrije predstavili rezultate svojega dela. Kot
predavatelji so povabljeni še strokovnjaki iz drugih evropski držav, ki se ukvarjajo s področjem
varstva zraka. Obravnavane bodo naslednje teme:
• meritve kakovosti zraka,
• modeliranje,
• vpliv kakovosti zraka na zdravje,
• ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka,
• primeri dobrih praks.
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Konferenca je namenjena tako strokovnjakom z omenjenih področij kot predstavnikom lokalnih
skupnosti in državnih institucij. Udeležba na konferenci je brezplačna. Zagotovljeno bo simultano
prevajanje v slovenski, nemški in angleški jezik. Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 30. avgusta
2013, na elektronski naslov: pminter@maribor.si.

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.92013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave. Vsebine
konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

15. - 16.10 / OBVESTILO O KONFERENCI »CYCLING IN CENTRAL AND
EASTERN EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) v okviru projekta Mobile2020 (www.mobile2020.eu)
organizira v Ljubljani 15. in 16. 10. 2013 mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern
European Cities«. Konferenca bo potekala v Hotelu M in je v prvi vrsti namenjena političnim
predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za prostorsko in
prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem cestne oz.
kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Glavne teme: prednosti in koristi kolesarjenje,
spodbujanje urbanega kolesarjenja, primeri dobre prakse iz vse Evrope, kolesarska kultura in
kolesarska mesta prihodnosti. Organizirani bodo tudi vodeni kolesarski ogledi dobrih praks
preobrazbe Ljubljane v kolesarjem prijazno mesto, sejem predstavitve projektov, ogled izobraževalnih
in promocijskih video filmov ter srečanje predstavnikov urbanih kolesarskih gibanj iz J in JV Evrope.
Udeležba na konferenci, ki bo potekala izključno v angleškem jeziku, je brezplačna, potrebne pa so
predhodne

prijave.

Več

informacij

in

dostop

do

registracijskega

obrazca

na:

http://www.mobile2020.eu/home.html (bh)
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6.9. / 3. KONFERENCA O KREATIVNOSTI
3. konferenca o kreativnosti bo potekala v petek, 6. septembra 2013, med 9.00 in 15.00 uro v
Murski Soboti. Tretja konferenca o kreativnosti bo posvečena turizmu in namenjena vsem, ki jih
zanima ustvarjalen pristop pri razvoju turističnih produktov in storitev ter spodbujanje ustvarjalnosti
pri trženju le-teh. Obeta se zanimiv interaktiven program, ki ga bodo oblikovali govorniki iz Avstrije,
Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Cilj konference je poleg obilice novih znanj in pobud tudi zastaviti
nova poznanstva, partnerstva in projekte. Vstopnine ni. Na razpolago je samo 100 sedežev. Prijave
sprejemajo na e-naslov: Helga.Lukac@rra-mura.si.

NOVICE DRUGIH
JULIJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC
Izšla je julijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih
razpisih in druge zanimivosti.

TUDI VI LAHKO IZBOLJŠATE ENOTNI TRG
V času, ko imajo politične izbire neposredne posledice za prihodnost Evrope in njenih državljanov, bo
Evropska komisija v jeseni organizirala "mesec enotnega trga" - obširno spletno javno razpravo,
namenjeno vsem Evropejcem (podjetnikom, delavcem, potrošnikom, varčevalcem, vlagateljem, itd.).
Omogočila bo neposredno interakcijo udeležencev z evropskimi strokovnjaki, javnimi uslužbenci,
komisarji, evropskimi poslanci, voditelji vlad in držav. S spletnimi dogodki naj bi pritegnili čim širšo
in raznoliko javnost. Vsakdo bo lahko izrazil svoje mnenje , sodeloval v dialogu z drugimi udeleženci,
izmenjal svoje izkušnje, pridobil informacije o svojih pravicah in možnostih na enotnem trgu,
predlagal svoje zamisli, in ocenil zamisli drugih. Organizirana bo tudi platforma za razpravo
(istočasno v vseh jezikih) o tem, kaj je EU naredila in kaj namerava narediti v ključnih sektorjih.
Na spletni povezavi http://yourideasforeurope.eu se lahko aktivno vključite vsi, ki lahko z novimi
idejami prispevate k izboljšanju enotnega trga na področjih zaposlovanja, socialnih pravic, bančništva,
e-trgovine itd. Zbiranje idej poteka le še do konca avgusta. (Vir: MGRT, bh)

NAJVEČ NOVIH HIŠNIH ŠTEVILK JE V 2. ČETRTLETJU 2013 DOBILA
OBČINA LJUBLJANA
V Registru prostorskih enot, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije, je bilo 1. 7.
2013 evidentiranih 12 statističnih regij, 211 občin, 6.032 naselij, 10.305 ulic in 542.104 hišnih številk.
Največja po površini je ostala občina Kočevje (s 555 km2), najmanjša pa občina Odranci (7 km2). Po
številu naselij je bila največja občina Krško (158 naselij). Po le eno naselje so imele občine Kobilje,
Odranci in Trzin.
Število statističnih regij in občin se v 2. četrtletju 2013 v primerjavi s predhodnim ni spremenilo.
Nastalo pa je eno novo naselje, in sicer Šestdobe na območju občine Rače - Fram, eno naselje pa je bilo
ukinjeno, in sicer Razbore - k. o. Poljane – del na območju občine Šmartno pri Litiji. Povečalo se je tudi
število ulic. Ustanovljenih je bilo 6 novih ulic, od tega 5 v občini Mirna Peč (v naselju Mirna Peč), ena
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pa v občini Mozirje (v naselju Mozirje). Med občinami v Sloveniji je na opazovani dan imela več kot
1.000 ulic (ali 15 % vseh slovenskih ulic) le občina Ljubljana. V občini Maribor je bilo na opazovani dan
nekaj manj kot 9 % vseh slovenskih ulic. Več kot 200 ulic je imelo poleg občin Ljubljana in Maribor še 5
drugih občin (Celje, Domžale, Koper, Novo mesto in Kranj). Največjo skupino so sestavljale občine z
naselji brez uličnega sistema; takih občin je bilo 64; največ teh občin je spadalo v podravsko statistično
regijo (34 %). V 2. četrtletju 2013 je bilo evidentiranih 1.540 sprememb hišnih številk: 1.066 hišnih
številk je nastalo na novo, 350 je bilo ukinjenih, 124 pa je bilo preštevilčenih (20-krat več kot v
prejšnjem četrtletju). Preštevilčenje hišnih številk je bilo posledica uvedbe novega naselja Šestdobe v
občini Rače - Fram. Število hišnih številk se je najopazneje povečalo v občinah Ljubljana (za 53), Koper
(za 24), Slovenska Bistrica (za 22), Brežice (za 21), Krško in Izola (v vsaki za 17) ter Domžale (za 16).
Največ hišnih številk so ukinili v občinah Podlehnik (33), Cirkulane (12), Žetale (9) in Štore (8). (vir:
SURS, bh)

NOVA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Izšla je 27. številka Vestnika KPK. V osrednji temi se posvečajo glavnim poudarkom dela komisije ter
organov odkrivanja in pregona na področju korupcijskih kaznivih dejanj. Poleg tega bralcem KPK
Vestnika predstavljajo kriminalitetno statistiko, ki so jo podrobneje obdelali že v zadnjem letnem
poročilu in aktualni oceni stanja korupcije pri nas. Tudi tokrat vas obveščajo o njihovem delu, med
drugim tudi o obisku predsednika republike na komisiji, o ugotovitvah komisije v enem od primerov,
ki jih je sprejela v zadnjem mesecu, in drugem aktualnem.

AKTUALNI RAZPISI
ODPRT RAZPIS ZA OBČINE »DOSTA!«
Po uspehu prejšnjih izdaj, sta Kongres lokalnih in regionalnih oblasti in Evropska zveza mest in regij
za vključevanje Romov Sveta Evrope, še enkrat v partnerstvu z Dosta! Kampanja je namenjena
krepitvi vloge lokalnih in regionalnih oblasti pri doseganju socialne vključenosti Romov in zaščito
njihovih pravic.
Dosta! nagrada se podeljuje za eno ali več mest in / ali regija iz držav članic Sveta Evrope, ki so izvajali
inovativne in kreativne pobude za učinkovito dolgoročno vključevanje romskih skupnosti znotraj
svojih meja, hkrati pa upoštevajo raznolikost teh skupnosti in zagotavljajo njihovo aktivno
sodelovanje v lokalnem demokratičnem življenju. Zmagovalni projekt (-e), bodo prejeli Dosta!
nagrado za občine v času slovesnosti, ki bo potekalo na sedežu Svet Evrope v Strasbourgu med 29. in
31. oktobrom 2013. Zainteresirane občine, ki so upravičene prijaviteljice, morajo za kandidaturo ob
tem, da imajo inovativni projekt na svojem področju delovanja in prenosljiv kot model dobre prakse
za izvajanje s strani občin drugje, izpolniti še vsaj dve od naslednji meril:
Dvig, neposredno ali posredno, ozaveščenost javnosti glede pravic Romov in kulture za boj proti
stereotipom in predsodkov do Romov (preko medijev, izobraževalnih sistemov in ustanov ter lokalnih
oblasti); Izboljšanje učinkovitega dostopa Romov do socialnih pravic (stanovanje, zaposlovanje,
izobraževanje, zdravstvo, na primer z uporabo romskih mediatorjev); Spodbujati medkulturni in
medetnični dialog; Spodbujati raznolikost v življenju skupnosti; Spodbujati aktivno demokratično
participacijo. Prijave morajo biti predložene na uradnem prijavnem obrazcu, na voljo za prenos v
angleškem in francoskem jeziku, od 1. junija 2013. Rok za oddajo vlog je 5. avgust. Priložiti je treba
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naslednje : Opis pobude (značilnosti, cilji, rezultati) projekta /; Dokazilo o proračunskih sredstev od
lokalnih / regionalnih oblasti; Dokazilo o aktivnem sodelovanju romske skupnosti zadeva.
Rok za oddajo prijav je 5. avgust 2013. Obrazce lahko pošljete na: roma.team@coe.int. Več: tukaj.

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA
OBČINA 2013
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja,
podeljuje certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2013-2017. Certifikat Mladim prijazna občina je
priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in
horizontalnih mladinskih politik.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim
skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne,
ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. Certifikati
Mladim prijazna občina bodo za obdobje 2013-2017 zaslužnim občinam
podeljeni v skladu s pravili o podeljevanju certifikata (oznaka 2.0),
objavljenimi spodaj. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri
svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže da bo
področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo
učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Vse lokalne
skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da si natančno preberete pravila in
poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ju najdete na spodnjih povezavah in se do
11. septembra 2013 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Vabimo vas, da v obdobju do izteka
roka za prijavo na poziv, izkoristite tudi možnost individualne podpore strokovnjakov s področja
lokalnih mladinskih politik, ki vam jo omogočata Mladinski svet Ajdovščina in Evropska prestolnica
mladih Maribor 2013. Dodatne informacije dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina, kontaktna oseba
Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si. Dokumentacija poziva 2013:
Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina v letu 2013
Razpisna dokumentacija
Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina (verzija 2.0)
Prijavni obrazec 1 - vloga
Prijavni obrazec 2 - utemeljitev predloga
Prijavni obrazec 3 - izjava 1
Prijavni obrazec 4 - Izjava 2

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
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učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17. 12. 2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave
zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

UGODNA POSOJILA SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA
SKLADA
Obveščamo vas, da ima Slovenski regionalno razvojni sklad tudi letos na razpolago 9 mio EUR
ugodnih posojil za investicije občin. Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je konec
meseca junija 2013 (Ur.l. RS, št. 55/2013) objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam,
ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji za financiranje projektov lokalne in regionalne
javne infrastrukture.
Razpisanih je 9 mio EUR za projekte lokalne in regionalen javne infrastrukture. Obrestna mera je 3mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,80 % do 2,0 % letno. Doba vračanja posojila je do 15 let, z
vključenim moratorijem do treh let. Razpis in razpisno dokumentacijo si lahko pogledate na naslednji
spletni strani pod http://www.regionalnisklad.si/obcine. Za vse informacije so vam na razpolago tudi
na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali na tel. št.
sklada 01/836-19-53. (bh)

EVROPSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJO "PARK AND RIDE" PARKIRIŠČ
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je danes v Uradnem listu objavilo 8 milijonov evrov vredni
javni razpis »Parkiraj in pelji se« za izgradnjo t.i. »park and ride« parkirišč. Sredstva prispeva
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Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog
je 6. september 2013. (Uradni list )Namen razpisa, ki je namenjen občinam, je v prvi vrsti
vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z
izgradnjo območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto - javni prevoz. Osrednji namen
je zmanjšati potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšati dolžino poti opravljene z osebnimi vozili,
zmanjšati število vozil v mestnih središčih ter optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti razvoj
javnega potniškega prometa.

EZD – SREČANJA PREBIVALCEV POBRATENIH MEST IN MREŽE
POBRATENIH MEST
Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbe
državljanov oz. prebivalcev lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe v procesu evropskega
povezovanja. Program EZD omogoča sofinanciranje širokega spektra projektov: od srečanj
prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti, mednarodnih tematskih konferenc mrež partnerskih
lokalnih skupnosti do pilotnih projektov posvetovanja prebivalcev in transnacionalnih projektov, za
katere dajo pobudo organizacije civilne družbe. Del programa je namenjen tudi ohranjanju spomina
na žrtve in mesta, kjer je v času nacističnega in stalinističnega režima prišlo do množičnih deportacij in
pobojev. Zaradi raznolikosti projektov je struktura programa razvejana – sestavljajo ga štirje glavni
sklopi oz. akcije, ki se dalje delijo na posamezne ukrepe. Trenutno je možna prijava na Akcija 1,
ukrepa 1.1 in 1.2: Srečanja prebivalcev pobratenih mest in Mreže pobratenih mest. Prijavni rok je 1.
september do 12.00 ure. Več o razpisih: Srečanja prebivalcev pobratenih mest, Mreže prebivalcev
pobratenih mest.

RAZPIS PURE 2013-2 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Energija Plus razpisuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in
podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
območju Republike Slovenije za vgradnjo toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije, obnovo in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedbo energetskih pregledov, programe informiranja in
ozaveščanja, vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, zamenjavo kotlov na vse vrste goriv
z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov ter opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri
upravljavcih. Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je
omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 223.010 EUR. Razpis je odprt do 25.10.2013 ali do porabe sredstev.

RAZPIS EK ZA PODPORO DEJAVNOSTIM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Evropska komisija je objavila razpis za podporo dejavnostim nevladnih organizacij na evropski ravni.
Prednostna področja so dejavnosti, ki prispevajo k razvoju, izvedbi in spremljanju evropskih in
nacionalnih politik ter zakonodaje na enem od naslednjih področij: nediskriminacija in integracija
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romskega prebivalstva; enake pravice oseb z oviranostjo; enakost med ženskami in moškimi. Rok za
prijavo je 1.10.2013, informacije o razpisu pa so na voljo tukaj.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja
mest Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške
(UORH) in mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni
sejem občin jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in
Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih
športnega centra Zamet.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program. Tema
NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo
s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske
projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013. Za več informacij vas vabimo na spletno stran:
http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat SOS. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
VSEEVROPSKO RAZISKOVALNO OMREŽJE GÉANT ŠE HITREJŠE
Izjemno hitro vseevropsko raziskovalno omrežje GÉANT, s pomočjo katerega je bil odkrit Higgsov
bozon, bo lahko zahvaljujoč večji posodobitvi odslej dosegalo hitrosti do 2 terabajta na sekundo (Tb/s).
Od 31.7. dalje je po celotnem osrednjem omrežju na voljo zmogljivost do 500 gigabajtov na sekundo
(Gb/s). To pomeni, da lahko posamezni uporabniki na 32.000 univerzah, visokošolskih ustanovah,
raziskovalnih inštitutih, šolah, knjižnicah, muzejih, nacionalnih arhivih in bolnišnicah prenašajo
podatke s hitrostjo do 100 Gb/s. Takšne hitrosti bodo omogočile hitrejše sodelovanje pri ključnih
projektih in zadovoljile naraščajoče povpraševanje po zmogljivosti prenosa podatkov. Ustvarjanje in
izmenjava raziskovalnih podatkov se eksponentno povečujeta, kar vpliva na infrastrukture IKT zlasti
raziskovalnih omrežij. Veliki projekti, pri katerih sodelujejo globalni partnerji, ustvarjajo ogromne
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količine podatkov, ki jih je treba razširiti, analizirati, shraniti in do njih dostopati. Omrežje GÉANT bo
s sedanjo visoko hitrostjo zagotavljalo bistvene zmogljivosti za podporo vseh znanstvenih panog: od
fizike visokih energij in raziskav daljnega vesolja do tistih, ki obravnavajo družbene izzive, kot so
staranje prebivalstva, diagnoza bolezni in podnebne spremembe. Evropska komisija za omrežje
GÉANT trenutno zagotavlja financiranje v višini 41,8 milijona evrov. Več informacij tukaj. (vir: EK, bh)

STOPNJA BREZPOSELNOSTI V EVROOBMOČJU TRENUTNO STAGNIRA
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je stopnja brezposelnosti v območju evra junija
ostala enaka kot maja in je znašala 12,1 %. V celotni EU je v tem obdobju rahlo upadla, z 11,0 % na 10,9
%. Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti povečala, saj je bila junija 2012 v območju evra 11,4odstotna, v celotni EU pa 10,5-odstotna. Po ocenah Eurostata je bilo junija letos v EU 26,424 milijona
brezposelnih oseb, od tega 19,266 milijona v območju evra. V primerjavi z junijem 2012 je bilo v EU
1,08 milijona, v območju evra pa 1,129 milijona več brezposelnih oseb. V Sloveniji je stopnja
brezposelnosti junija znašala 11,2 %, kar je 0,1 % manj kot maja. Med članicami Unije so bile najnižje
stopnje brezposelnosti junija 2013 zabeležene v Avstriji (4,6 %), Nemčiji (5,4 %) in Luksemburgu (5,7
%), najvišje pa v Grčiji (26,9 % aprila 2013) in Španiji (26,3 %). Na letni ravni se je stopnja
brezposelnosti zvišala v 17 državah članicah in znižala v 10. Največja zvišanja so zabeležili na Cipru (z
11,7 % na 17,3 %), v Grčiji (s 23,1 % na 26,9 % med aprilom 2012 in aprilom 2013) in v Sloveniji (z 8,8 %
na 11,2 %).
Junija 2013 je bilo v EU brezposelnih 5,5 milijona mladih (mlajših od 25 let), od tega 3,526 milijona v
območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 23,2-odstotna, v območju evra pa 23,9odstotna. Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije. (Vir: EK, bh)
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