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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 ku lture.
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)

OSNUTEK PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 2014-2020
Skupnost občin Slovenije je občinam članicam in komisiji za kmetijstvo in razvoj podeželja
posredovala osnutek Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, ki je bil dan v javno
razpravo. Na osnutek PRP za obdobje 2014 – 2020 smo prejeli mnenja, stališča, predloge kot tudi
vprašanja, ki so se občinam zastavila ob pregledu osnutka.
Dopis s pripombami in vprašanji smo posredovali Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in jih pozvali k
odzivu na posredovano. (ur)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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 zdr uževanje bolnišnic. Vaša stališča in pripombe na
predlagan

zakon

nam

posredujte

najkasneje

do

četrtka,

29.

avgusta

2013

na naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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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, h itro 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.

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
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MGRT. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 29. avgusta .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 pr ed
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, zniža n
za 20% otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu;
- Spremembo kroga upravičencev za uveljavljanje otroškega dodatka;
- 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 b i 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 dohod ke 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;
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- V primeru, ko bodo mladoletni dijaki po novem upravičeni do državne štipend ije, 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
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 prav ic 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. avgusta 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.
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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.

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 določen e 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. avgusta 2013 na naslov info@skupnostobcin.si .

PREDLOG ZUPJS POPRAVLJEN
Na spletni strani e-demokracija je dne 8.8.2013 bil objavljen popravljen predlog Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, ki se še vedno nahaja v javni obravnavi.
Do sedaj so upoštevali naslednje pripombe:
Zmanjšanje dohodka za znesek najetega kredita bi imel zelo velike finančne posledice
predvsem za občinske proračune, saj bi vplival na znižano plačilo vrtca, pa tudi na državni
proračun, saj bi lahko vplival na višino otroškega dodatka, kar v trenutnih gos podarskih
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razmerah ni izvedljivo. Pač pa je delno upoštevan stanovanjski kredit v tistem delu, ko se kot
premoženje ne upoštevajo bančna sredstva, ki jih ima posameznik na bančnem računu in ki so
strogo namensko in ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja.
Glede predloga, da naj se preživnine ne bi upoštevala v lastni dohodek osebe, obstaja že
odločba Ustavnega sodišča, ki navaja, da določba prvega odstavka 54. člena Ustave varuje
starševstvo. Po tej določbi imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati
svoje otroke. Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s
svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov
razvoj (prvi odstavek 123. člena ZZZDR). Otroka preživljajo starši v okviru skupnega
gospodinjstva, če živijo skupaj. Če pa ne živijo skupaj, je dolžan tisti od njiju, ki otroka nima
pri sebi, praviloma prispevati za preživljanje v denarju. Preživnina se določi glede na potrebe
upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca (128. člen ZZZDR). Po 129. a
členu ZZZDR mora sodišče pri odmeri preživnine za otroka upoštevati otrokovo korist, tako
da je preživnina primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega razvoj a otroka.
Preživnina mora zajemati stroške življenjskih potreb otroka, zlasti stroške bivanja, hrane,
oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih potreb
otroka. Otrokova korist terja, da se preživnina odmeri glede na potrebe (konkretnega) otroka,
ki zahteva preživljanje, in ne na neke povprečne potrebe otroka njegove starosti. Ustavno
sodišče je v svoji odločbi ugotovilo, da je stvar presoje zakonodajalca, da oceni kolikšen del
preživnine je namenjen zadovoljevanju skupnih potreb družine (stroški stanovanja, ogrevanje,
prehrana) in v tem delu preživnino upošteva pri odmerjanju denarne socialne pomoči
oziroma, da sprejme ureditev, po kateri otroka, katerega preživnina dosega oziroma presega
minimalni dohodek in so mu s tem zagotovljena sredstva za preživetje, ne šteje med
družinske člane po Zakonu. Temu sledi tudi določba 4. točke 12. člena ZUPJS, ki določa, da se
v lastni dohodek upošteva preživnina do višine minimalnega dohodka, ki bi osebi pripadal po
zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejeme, če ne bi imela drugih dohodkov.
Popravljeno različico zakona lahko preberete s klikom tukaj.

KONCEPT NORMATIVNIH SPREMEMB NA PODROČJU UREJANJA
PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo Koncept normativnih sprememb na področj u
urejanja prostora in graditve objektov . Koncept bo konec meseca avgusta poslan v medresorsko
obravnavo ter v potrditev vladi, jeseni pa se bo pristopilo k aktivni pripravi zakonskih rešitev.
Potrditev zakonodaje je sicer predvidena za februar 2014, sprejem v Državnem zboru RS pa za julij
2014. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča na posredovani koncept pošljete
do petka, 13. septembra 2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZAŠČITE KRANJSKE
ČEBELE
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na e-demokraciji objavilo prvi osnutek Resolucije o nacionalnem
programu zaščite kranjske čebele in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 30.

2.8.2013 – 9.8.2013

TN št. 31

avgusta 2013. Pripombe oz. pobude lahko posredujete na elektronski naslov info@skupnostobcin.si
najkasneje do 30.8.2013.

PROGRAM PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE
Na spletni strani e-demokracija je objavljen Program porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, ki ga najdete s klikom tukaj. Vabimo vas, da se do
predlaganega opredelite in podate vaše pobude najkasneje do četrtka, 22.8.2013 na naslov
info@skupnostobcin.si.

USKLADITEV OBČINSKIH ODLOKOV Z DOLOČILI MEDO
Dne 16. 11. 2012 je bila sprej eta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) - v nadaljevanju
Uredba MEDO, ki je določila, da morajo občine do 31. 3. 2014 uskladiti svoje predpise in sprejeti cene
v skladu z Uredbo MEDO.
Uredba MEDO občinam nalaga vlogo regulatorja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode, ravnanje z odpadki), kar pred občine postavlja nove strokovne zahteve glede določanja
upravičenih cen javnih storitev in ustrezne uskladitve občinskih predpisov.
V skladu z Uredbo MEDO je predvsem treba:
določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablj a za izvajanje javnih služb;
definirati poslovno potrebna sredstva za izvajanje gospodarskih javnih služb in predviden
donos na vložena sredstva izvajalca;
čim bolj jasno razmejiti posebne (tržne) storitve od gospodarskih javnih služb in javnih
pooblastil;
opredeliti soglasje in pogoje izvajanja posebnih storitev;
v skladu s pravili o državnih pomočeh urediti subvencioniranje;
ustrezno urediti financiranje določenih storitev (npr. problematika vzdrževanja vodovodnih
priključkov, padavinskih voda);
formalno opredeliti postopek v zvezi z elaborati o cenah (pregledi, popravki, potrjevanje itd.);
pregledati elaborate o cenah, ki jih bodo pripravili izvajalci gospodarskih javnih služb in na tej
osnovi:
o

določiti predračunske in obračunske cene javnih storit ev in oblikovati cene za ločene
storitve znotraj posameznih javnih služb.

Za dosego zgoraj navedenega je poleg strokovnega pregleda elaboratov o cenah in sprejetja nekaterih
novih aktov, treba uskladiti občinske odloke o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode in ravnanju z odpadki ter najemne pogodbe za najem gospodarske javne
infrastrukture. Občine morajo poleg uskladitve občinskih aktov, do 31. 3. 2014 obravnavati, sprejeti in
potrditi elaborate in s tem cene stor itev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode ter ravnanja z odpadki, kar seveda pomeni, da se rok nezadržno bliža. Pri
tem velja izpostaviti, da ministrstvo v skladu z Uredbo MEDO še ni opredelilo in objavilo primerl jivih
območij in primerljivih cen (rok november 2013), zato občine pri pregledu elaboratov o cenah nimajo
na razpolagajo ustrezne strokovne podlage za presojo upravičenih cen javnih storitev.
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Ne glede na Uredbo MEDO je treba na področju gospodarskih javni h služb opozoriti še na to, da
morajo oziroma so morale občine:
do 31. 12. 2013 uskladiti odlok, ki ureja oskrbo s pitno vodo, Uredbi o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/2012);
uskladiti odlok, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavin ske odpadne vode, Uredbi
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011 in
8/2012);
do 1. 4. 2012 uskladiti odlok, ki ureja letno in zimsko vzdrževanje cest, Zakonu o cestah
(Uradni list RS, št. 109/2010 in 48/2012).

POROČANJE PODATKOV O IZVAJANJU OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Iz strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli dopis, v katerem občine zaprošajo za poročanje
podatkov o izvajanju obveznih občinskih GJS varstva okolja. Naprošajo za posredovanje podatkov za
območja javnega vodovoda ali oskrbovalnega območja, ter da preverite popis izvajalcev javnih služb
za vašo občino v registru izvajalcev in podatke o oblikovani ceni za IJS.
Dodatno obrazložitev lahko najdete tukaj.

PRAVILNIK O NAČINU OZNAČEVANJA JAVNIH CEST IN O
EVIDENCAH O JAVNIH CESTAH IN OBJEKTIH NA NJIH
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nam je v obravnavo posredovalo Pravilnik o načinu
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih . Vaše pripombe in predloge
naprosimo posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 22.8.2013.
Predlog pravilnika je bil pripravljen v sklopu celovite pren ove predpisov s področja cestne
infrastrukture, saj je na podlagi 125. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12)
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni
list RS, št. 49/97, 11/02 in 2/04) prenehal veljati, se pa do uveljavitve novega pravilnika uporablja še
naprej.

POJASNILA MINISTRSTE V
POJASNILO MDDSZ GLEDE SUBVENCIONIRANJA NAJEMNIN
Skupnost občin Slovenije je prejela dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti kot odgovor na zastavljeno vprašanje vezano na subvencioniranje najemni n. Celotni
odgovor lahko najdete s klikom tukaj.

SKUPNO JAVNO NAROČANJE - MNENJE NA POZIV MINISTRSTVA
Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo, da je Ministrstvo za finance posredovalo ministrstvom in
organom v sestavi, vladnim službam, upravnim enotam ter drugim organom javne uprave poziv za
oddajo potreb ter pooblastil za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije ali v
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soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe upravnih organov Republike
Slovenije. Glede navedenega smo prejeli vprašanje občin, ki so sodelovale pri skupnem javnem
naročilu Skupnosti občin Slovenije in že imajo dobavo električne energije urejeno n a podlagi
izvedenega javnega naročila. Tukaj lahko preberete mnenje Skupnosti občin Slovenije vezano na
možnost nastanka podvajanja javnega naročila za dobavo električne energije.

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO MED
DELOM
Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Uradnega lista RS zasledila objavo Ugotovitvenega
sklepa o višini regresa za prehrano med delom, objavljenega dne 9.8.2013. Na podlagi prvega
odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodars ke dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena
Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12),
prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost z dravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15.
člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12), je
minister za notranje zadeve v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sprejel
ugotovitveni sklep, na podlagi katerega višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2013
dalje 3,67 eurov.

PRENOS PRISTOJNOSTI ODLOČANJA O SODNEM VARSTVU NA
UPRAVNO SODIŠČE RS
Javna agencija RS za varstvo konkurence je sporočila, da jeZakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 63/13; v nadaljevanju ZS -K) razveljavil 56. člen Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-1), kar pomeni, da bo po novem v
postopkih sodnega varstva po ZPOmK-1 odločalo Upravno sodišče RS v senatu treh sodnikov in ne
več Vrhovno sodišče RS. Sprememba pristojnosti začne veljati 10. 8. 2013. Postopki sodnega varstva po
ZPOmK-1, ki so se začeli pred uveljavitvijo ZS-K, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
ZS-K, s katerim se prenaša pristojnost nazaj na Upravno sodišče RS, je bil sprej et brez posvetovanja z
Agencijo. Po oceni Agencije pomeni korak nazaj pri zagotavljanju učinkovitega varstva konkurence,
saj utegne kopičenje pravnih sredstev zgolj podaljševati postopke ugotavljanja kršitev konkurenčnega
prava in navsezadnje vplivati na sankcioniranje kršiteljev. Predlagatelj je med razlogi za navedene
spremembe navajal sistemsko neumeščenost postopkov sodnega varstva po ZPOmK-1 v pristojnost
Vrhovnega sodišča RS in razbremenitev Vrhovnega sodišča RS, ni pa upošteval, da prenos pristojnost i
pomeni

tudi

znaten

poseg v

učinkovitost

postopkov na področju varstva konkurence.

Razbremenjenost Vrhovnega sodišča RS je mogoče doseči tudi na drug način, ki ne posega toliko v
učinkovitost postopkov. Posebnosti ureditve postopka sodnega varstva v ZPOmK-1, vključno z
razveljavljenim 56. členom ZPOmK-1, je kot sistemsko in ustavno skladno potrdilo tudi Ustavno
sodišče RS z odločbo št. U-I-40/12-31 z dne 11. 4. 2013.
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POVPRAŠEVANJA
KONCESIJA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO TER OBSTOJ KOMISIJE ZA
OCENJEVANJE IN VREDNO TENJE STANJA OBJEKTOV- ZAKLJUČENO
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede
koncesije za predšolsko vzgojo ter obstoja komisije za ocenjevanje stanja objektov. Za podatke smo
povprašali druge občine, nj ihove ogovore pa lahko preberete tukaj.

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 br eme
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
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. Več informacij najdete tudi na spletni strani SOS.
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

17.8. / PRVI SEJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA – PRIDNE ROKE 2013
Vabimo vas k sodelovanju na sejmu Pridne roke 2013, prvemu sejmu socialnih podjetij v Sloveniji, ki
bo potekal v soboto 17. avgusta 2013 med 15.00 in 22.00 na sejemskem prostoru Mestnega kopališča
Slovenske Konjice. Sejem je namenjen promociji izdelkov in storitev socialnih podjetij, predstavitvi
primerov dobrih praks socialnega podjetništva v slovenskih občinah in medsebojnemu povezovanju
in sodelovanju socialnih podjetij. Sejem organiziramo: Slovenski forum s ocialnega podjetništva,
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SPIRIT Slovenija, javna agencija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
RS, Skupnost občin Slovenije in socialno podjetje Kooperativa Konjice.
Organizatorji sejma vabimo registrirana socialna podjetja, z adruge in druge pravne osebe, ki poslujejo
po načelih socialnega podjetništva, da na sejmu predstavijo svoje poslovne dejavnosti in na stojnicah
obiskovalcem sejma tudi prodajajo izdelke in storitve. Udeležba na sejmu je za razstavljavce in
udeležence sejma brezplačna. Omejeno število stojnic bomo razstavljavcem zagotovili organizatorji
sejma. V kolikor razstavljavci razpolagate z lastnimi stojnicami ali predstavitvenimi šotori sporočite
dimenzije stojnic in šotorov, da vas lahko ustrezno umestimo v sejemski prostor.
Prijave z izrazom interesa za razstavljanje na sejmu, pošljite na elektronski naslov: info@fsp.si do srede
14.8.2013 do 12h. Organizatorji si pridržujemo pravico, da med prijavljenimi razstavljavci prednostno
omogočimo predstavitev na sejmu prav nim osebam, registriranim kot socialna podjetja, v skladu z
Zakonom o socialnem podjetništvu. O izboru razstavljavcev bomo vse prijavljene obvestili v sredo
14.8.2013. Sejem poteka vzporedno z medijsko zelo odmevno turistično prireditvijo Jadranske igre
Slovenija, ki bo 17.8. med 9.h in 23h prav tako potekala na Mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah.
Prireditve se bo udeležilo veliko število obiskovalcev, deležna pa bo tudi velike medijske pozornosti.
Obe dejstvi govorita v prid temu, da se na sejmu Pridne roke 2013 splača sodelovati.

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 predst avitev mnenj z naslovom "Kako najustrezneje zagotoviti in
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 ur ejanje 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.
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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
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.

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 okvi ru 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.
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 notranji h 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, last nikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
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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 č lanstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

15. - 16.10 / »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 pol itičnim
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 kolesar jem 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)

NOVICE DRUGIH
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 sv oje 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)
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OBČINE NAJ ČIMPREJ PRIJAVIJO ŠKODO NA URSZR
Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je 6.8.2013 obiskal Pomurje in Ptujsko. Sestal se je s
predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so mu predstavili poročilo o škodi po suši in
si ogledal posledice na terenu. Minister je ob obisku povedal, da je letošnje leto za slovenskega kmeta
in slovensko kmetijstvo leto katastrof, saj je po moči in poplavah zdaj še suša. Izpostavil je, da imajo
kmetje na voljo nekatere ukrepe v Tehnoloških priporočilih za zmanjšanje občutljivosti

kmetijske pridelave na sušo, ki so jih skupaj pripravili ministrstvo, Kmetijski inštitut Slovenije in
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Vendar ob tako visokih temper aturah, nobeni ukrepi ne
morejo v celoti pomagati, zato je škoda prisotna in neizogibna. » V takšnih primerih države, katerim
proizvodnja hrane nekaj pomeni, pomagajo z državno intervencijo. Izplačila za škodo po lanski suši v višini 5,6
milijona evrov bo tako vlada izplačala predvidoma v mesecu septembru.« Minister je napovedal tudi
predčasna izplačila neposrednih izplačil, ki jih lahko v skladu z zakonodajo EU, država članica začne
izvajati v sredini oktobra in pozval občine, da škodo čimprej prijavijo Upravi RS za zaščito in
reševanje, saj se na podlagi tega škoda popiše in lahko pripravi sanacijski program. Kar se tiče
namakalnih sistemov v Sloveniji, je minister povedal, da jih je premalo in sredstva, ki so na voljo v
okviru Programa razvoja podeželja, niso dobro izkoriščena. Do danes je bilo tako razdeljenih 4,5
milijona evrov, trenutno se končuje razpis za nove namakalne sisteme v vrednosti skoraj 10 milijonov,
v naslednjem obdobju pa bo na voljo še 24 milijonov evrov. Pri tem je minister poudaril, da b o pri
namakalnih sistemih potreben podoben princip dela, kot pri sistemu oskrbe prebivalstva z vodo, in
sicer pristop k projektu celotne regije. (Vir: MKO, bh)

KRAŠKI MED PRIDOBIL EVROPSKO ZAŠČITO
Evropska komisija je 6. 8. 2013 v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraškega medu (zaščitena
označba porekla). Kraški med je že 17-ti slovenski proizvod in četrti proizvod z območja Krasa, ki je
registriran pri Evropski komisiji.
Kras je pojem in sinonim za skopo zemljo, hudo zimo, burjo in sušo. V takšnih ekstremnih pogojih
uspeva številno, na Kras prilagojeno, avtohtono rastlinstvo. Glede na čebeljo pašo, so tipične vrste
Kraškega medu, med rešeljike, divje češnje, akacije, kostanja, lipe, divjega žepka ter cvetlični in gozdni
med. Zelo veliko znanja in potr pljenja je potrebnega, da čebelarju uspe pripraviti čebelje družine za
nabiranje sortnih nektarjev naštetih rastlin. Zaradi podnebnih razmer in mikroklime je Kraški med po
svoji vsebini suh in zrel med, bogat z minerali, rudninskimi snovmi in encimi, bogat floristični sestav
in suho podnebje pa se odražajo v polni in izraziti aromi medu, kar je odločujoče za drugačnost
Kraškega medu. Pri Evropski komisiji so registrirani še naslednji slovenski proizvodi: Ekstra deviško
oljčno olje Slovenske Istre, Nanoški sir, Kočevski gozdni med, Tolminc, Bovški sir (vsi z zaščiteno
označbo porekla - ZOP); Prleška tünka, Zgornjesavinjski želodec, Šebreljski želodec, Ptujski lük,
Kraški pršut, Kraški zašink, Štajersko prekmursko bučno olje, Kraška panceta (vsi z zaščiteno
geografsko označbo - ZGO); Belokranjska pogača, Idrijski žlikrofi, Prekmurska gibanica (vsi z
zajamčeno tradicionalno posebnostjo - ZTP). (Vir: MKO, bh)

2.8.2013 – 9.8.2013

TN št. 31

AKTUALNI RAZPISI
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 pre stolnica
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, gospodarj enje z odpadki, varstvo voda in
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
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vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

NEPOVRATNE FINANČNE SPO DBUDE 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 skla du 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 3 mesečni 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 mili jonov evrov vredni
javni razpis »Parkiraj in pelji se« za izgradnjo t.i. »park and ride« parkirišč. Sredstva prispeva
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
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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 m nožičnih 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 vgradnj o 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
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.
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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)
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