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NOVIČKE SOS
SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZUPJS
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Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil 19.8.2013 sestanek na temo
predloga novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki smo se ga udeležili predstavniki
SOS, ZOS in ZMOS.
S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih
prejemkih želi ministrstvo izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva in povečati
dostopnost do pravic iz javnih sredstev za ljudi, ki jih res potrebujejo. Za večje, predvsem
postopkovne spremembe zakona, ki naj bi se nanašale na poenostavitev postopkov pa ministrstvo
predlaga, da bi se ga lotili prihodnje leto. Smatrajo, če bi posegli v ta del, potem ni možnosti za
sprejem novele še v letošnjem letu. Predlagali so, da občine posredujemo pripombe in da bi se v
septembru ponovno sestali in pripravili izhodišča za ponovno spremembo Zakona.
Predlog novele prinaša velike finančne posledice za državo, ministrstvo pa pričakuje tudi povišanje
izdatkov občin za 2-3%. Do tega naj bi prišlo zaradi izvzetja 20% otroškega dodatka iz lastnega
dohodka družine, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega stanja. Prav tako naj bi izdatke občin
povečala obveznost plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja tujcem. Na MDDSZ trdijo, da takih
primerov ni veliko in da so že naročili podatek, da bodo lahko naredili oceno tega stroška.
Predlog določa tudi, da se izplačujejo subvencije za vse vrste najemnih stanovanj direktno lastniku
stanovanja. Ministrstvo nas je obvestilo tudi o sestanku, ki so ga imeli s predstavniki Združenja bank
Slovenije, kjer so banke opozorili na problematiko izvršb na denarna sredstva na TRR iz naslova
subvencije najemnine. Banke so jih obvestile, da kadar ima plačilo subvencije najemnine
oznako SSBE (in ne OTHR ali GDSV) večina bank na ta prejemek ne opravi izvršbe, kljub temu da ta
prejemek ni izvzet iz izvršbe po 101. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju.
Prvotni predlog je predvidel črtanje 31. člena zakona (možnost znižanja plačila), vendar so se odločili,
da se navedeni člen ohrani, črta se le tretji odstavek 31. člena.
Predstavnice občin so ponovno opozorile, da iz distribucijskega modula pridobijo premalo podatkov,
zato nimajo zadostnih podatkov za načrtovanje proračuna. Prav tako občine nimajo dostopa do
podatkov za potrebe v postopkih izterjave oziroma odpisa.
Ministrstvo je predstavnice občin tudi seznanilo, da pripravljajo elektronsko evidenco, ki bo
omogočala pregled nad prejemanjem sredstev in občinam ter državi omogočila ustrezno uveljavljanje
terjatev za povračilo sredstev iz njihovih proračunov po smrti prejemnika socialnih prejemkov. Sistem
naj bi začel delovati do novembra.
Ministrstvo načrtuje, da bo predlog zakona na seji Vlade RS sprejet na zadnji seji v mesecu avgustu, v
Državnem zboru RS pa naj bi bil sprejet jeseni. Spremembe socialne zakonodaje bi tako začele veljati s
1. januarjem 2014.

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS
V četrtek, 29. avgusta 2013 je potekala prva popočitniška seja glavnega odbora SOS v Slovenski
Bistrici. Člani glavnega odbora so obravnavali aktualne teme, ki se nanašajo na prihodnjo finančno
perspektivo, predloge glede izkoriščanja gozdov, udeležbo na sejmu NEXPO in drugo. Glede novega
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finančnega obdobja so bili sprejeti sklepi, da je nujen sestanek s predsednico Vlade RS, na katerem se
jo opozori na ugotovitve in pričakovanja SOS v zvezi s partnerskim sporazumom, v zvezi z
nesprejemljivimi namerami za spremembo Programa razvoja podeželja ter predlogi za boljše črpanje
sredstev iz vidika zagotavljanja lastnih sredstev občin v novi perspektivi. Glede izkoriščanja gozdov je
glavni odbor sprejel sklep, da se v problematiko aktivno vključuje skozi spremembe zakonodaje na
tem področju.

SEJA DELOVNE SKUPINE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
V sredo 28. avgusta se je na svojem 7. sestanku sestala Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev,
ki se ji je pridružil tudi predsednik SOS dr. Ivan Žagar. Na seji so prisotne članice in člani obravnavali
osnutek Partnerskega sporazuma, ki je za občine nesprejemljiv. Članice in člani so izpostavili, da
morajo biti dokumenti usklajeni predej jih MGRT posreduje v obravnavo EK, kaj se tokrat ni zgodilo.
Prav tako nesprejemljivo je dejstvo, da sta sekretariata kohezijskih regij na samem ministrstvu. MGRT
je tako v dvojni vlogi, saj sam zastopa državo in sedaj opravlja še sekretariat za regije. V nadaljevanju
je bilo izpostavljeno, da se v dokumentu govori o državni upravi in o državni infrastrukturi, kar je
potrebno popraviti na javno upravo in javno infrastrukturo, saj bodo le tako do črpanja upravičene
todi občine in občinska infrastruktura. Prisotni so izpostavili težavo z regijskimi projekti, ki bodo
morali imeti skupen DIIP, morali bodo biti umeščeni v prostor in finančno izvedljivi. Težave se bodo
pojavile pri vodenju projektov, saj občine nimajo kadra, ki bi vodil regijske projekte. Tako so
predlagali, da država poskrbi sistemski vir za RRA-je in ORP-je in da oni prevzamejo vodenje
regijskih projektov. Vsebino partnerskega sporazuma lahko najdete na tej povezave. V kolikor bi imeli
pripombe na osnutek gradiva, nam jih lahko posredujete do

3. septembra na naslov

miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)

EVIDENTIRANJE
IMENOVANJE V SVET ZA VKLJUČEVANJE TUJCEV – PODALJŠAN ROK
Skupnost občin Slovenije poziva občine članice, da predlagajo kandidate za imenovanje člana in
nadomestnega člana v Svet za vključevanje tujcev pri Ministrstvu za notranje zadeve. Vlada RS
ustanovi Svet za vključevanje tujcev, v katerem državni in drugi organi, organizacije in združenja
sodelujejo zlasti s pristojnimi organi glede hitrejšega vključevanja tujcev v kulturno, gospodarsko in
družbeno življenje. S strani Skupnosti občin Slovenije bo na novo imenovan tako član kot tudi
nadomestni član v svetu. V ta namen smo objavili dopis s predstavitvijo in obrazec za
evidentiranje člana / nadomestnega člana v svet.
Rok za evidentiranje je podaljšan do četrtka, 05.09.2013. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin
Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na
metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG UREDBE O KOMUNALNIH ODPADKIH
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Direktorat za okolje Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v pregled posredoval predlog Uredbe o
komunalnih odpadkih, ki je bil spremenjen in dopolnjen na podlagi prejetih mnenj in pripomb v
okviru javne obravnave osnutka uredbe.
Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe preučite in nam posredujte vaša mnenja in pripombe
najkasneje do četrtka 12.09.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

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.

KONCEPT NORMATIVNIH SPREMEMB NA PODROČJU UREJANJA
PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo Koncept normativnih sprememb na področju
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.

OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2014 -2017
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorski obravnavi pred vladnim odločanjem
Nacionalni program za kulturo 2014-2017. Nacionalni program za kulturo je strateški dokument
razvojnega načrtovanja kulturne politike in njegova priprava je zakonska dolžnost ministrstva,
pristojnega za kulturo. Nacionalni program za kulturo 2014-2017 opredeljuje cilje in prioritete na vseh
področjih umetnosti in kulture, a obenem daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih
politik. Slednje počne izraziteje od svojih dveh predhodnikov in predvsem bistveno bolj odločno s
prevzemanjem določenih pobud na vladni ravni (arhitektura, oblikovanje-kreativna industrija,
kulturne industrije), pri čemer brezkompromisno sledi trem temeljnim načelom kulturne politike:
vrhunskost, raznovrstnost in dostopnost. Celotno besedilo osnutka NPK 2014-2017 najdete tukaj.
Ker se določbe NPK 2014-2017 nanašajo tudi na lokalne skupnosti, vas naprošamo, da preučite
osnutek in nam posredujete vaš pripombe in predloge, ki jih pričakujemo do četrtka, 12.09.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA
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ZAKLJUČENO

RAZPIS KONCESIJE ALI JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede razpisov koncesij / javno zasebnih
partnerstev. Vljudno smo zaprosili občine, da nam na zastavljeno vprašanje posredujejo odgovore.
Občino je zanimalo:
1. Ali so občine v zadnjem času razpisale koncesijo ali javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole oz.
ali imajo podeljeno koncesijo oz. sklenjeno javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole in pod
kakšnimi pogoji?
Odgovore sodelujočih si lahko preberete tukaj.
ODPRTO

UVELJAVLJANJE RAČUNOV PRI ZAHTEVKIH
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev izkušenj drugih občin glede
izdaje računa občini in uveljavljanju le tega pri zahtevkih. Vljudno vas naprošamo, da nam podate
vaše informacije.
Namreč, v okviru občine deluje Režijski obrat, ki za občino opravlja gospodarsko javno službo, ni pa
registriran kot samostojna pravna oseba.
Občina sprašuje ali lahko Režijski obrat izda račun občini za opravljeno delo in stroške – npr. pri
izvedbi posameznega projekta, kjer lahko delo opravijo delavci režijskega obrata?
Občino zanima, ali lahko tak račun uveljavljajo pri zahtevkih, ki jih naslovijo na različna ministrstva,
ki sofinancirajo njihove projekte in tudi za pridobitev sredstev iz EU (npr. Ministrstvo za kmetijstvo in
Evropski sklad za razvoj podeželja, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
Evropski sklad za regionalni razvoj…)?
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do ponedeljka, 2.9.2013 na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOLOČILA POGODB ZA NAROČILA STORITEV
Skupnost občin Slovenije je v mesecu avgustu že posredovala povpraševanje občine članice glede
dviga stopnje DDV vezano na določila gradbenih pogodb. Sedaj se obračamo na vas s vprašanjem
kako urejate določila pogodb za vsa ostala naročila storitev.
Vprašanje občine je sledeče:
Ali občine zraven veljavnih gradbenih pogodb zaradi spremembe stopnje DDV po 1.7.2013 sklepate
anekse tudi k pogodbam za vsa ostala naročila storitev, dobave blaga in dela glede na to, da je zaradi
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povišane stopnje DDV potrebno v proračun zagotoviti dodatna proračunska sredstva za že
dogovorjene (prevzete) obveznosti in na koncu poplačilo le-teh?
Vaše odgovore nam posredujte do četrtka, 05.09.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UGODNOSTI ZA INVALIDE
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za podajo informacij glede
ugodnosti, ki jih nudijo občine invalidom. S tem namenom se obračamo na vas, da nam posredujete
podatke. Informacije so namenjene pripravi InclEUsive kartice ugodnosti za invalide na evropski
ravni, ki bo omogočala enakopravno dostopanje do storitev v posameznih državah, tako domačim kot
tujim invalidom.
Ali občina nudi brezplačne oziroma cenejše ponudbe storitev invalidom (npr. vstop v kulturne
ustanove, cenejši ali brezplačni prevozi, ogledi predstav, možnost pridobitve asistence,…)? V kolikor
občina nudi tovrstne ugodnosti, prosimo, da navedete katere.
Vaše odgovore nam posredujte do petka, 06.09.2013, na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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
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.
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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
05.09./ OBNOVLJIVA IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE ZA SLOVENIJO
DO 2030
Zveza društev za biomaso Slovenije organizira v sodelovanju z Državnim svetom RS in Lokalno
energetsko agencijo za Spodnje Podravje redno letno konferenco "OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO
2030", ki bo potekala v četrtek, 05.09.2013 s pričetkom ob 9.30, v dvorani Državnega sveta.
Vabilo in program konference najdete tukaj.

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.

09.09-17.08/ REGIJSKI POSVETI ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENI H
NAČRTOV ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA
Direktorat za socialne zadeve MDDSZ z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih
potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira drugi posvet za pripravo regijskih
izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Program posveta najdete tukaj. Posveti bodo
potekali:
- koroška in celjska regija:13.9.2013 ob 10.00 uri, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje (Vabilo)
- dolenjska in posavska regija:17.9.2013 ob 10. uri, Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC),
Topliška 2, Novo mesto(Vabilo)
- primorska in goriška regija:10.9.2013 ob 10. uri, Jamski dvorec, Jamska cesta 30, Postojna (Vabilo)
- gorenjska in zasavska regija:12.9.2013 ob 10. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj (Vabilo)
- pomurska in štajerska regija: 9.9.2013 ob 10. uri, Terme Ptuj, Pot v Toplice 9 (Vabilo).
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Na posvete se je potrebno prijaviti do 6.9.2013, tako da izpolnite obrazec na spodnji povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/1glJakgwIOcLSgJ1l-k_D5yktBlJypHv95SW-miR6GHU/viewform

15. - 16.10 / KONFERENCA »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) skupaj z ostalimi partnerji projekta Mobile2020 organizira
mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern European Cities«. Konferenca bo potekala
izključno v angleškem jeziku v Hotelu M, v Ljubljani, 15. in 16. 10. 2013. V prvi vrsti je 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. Udeležba na konferenci je brezplačna,
potrebne pa so predhodne prijave. Več informacij in dostop do registracijskega obrazca na:
http://www.mobile2020.eu/home.html

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.

21. SEJA VLADE
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Vlada je podala soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. S tem aktom se določi
povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči. Ponderji so nižji pri odjemnih skupinah SN in
VN nivoja (pomeni nižjo vrednost prispevka teh skupin za 40 do 47 %). Na ta način bo v zadnji tretjini
leta 2013 zbranih za cca 8 mio EUR manj sredstev za zagotavljanje podpor električni energiji
proizvedeni iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
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IZMENJAVA PODATKOV NA PODROČJU OBDAVČENJA
Sprejet je bil predlog stališča RS k Predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede
obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja, kar bo pomembno pripomoglo v
boju proti davčnim utajam. Predlog direktive se nanaša na razširitev področja uporabe avtomatične
izmenjave podatkov v EU na: dividende, kapitalske dobičke, vse druge dohodke, ki izhajajo iz
sredstev na finančnem računu, vse zneske, v zvezi s katerimi je finančna institucija zavezanec ali
dolžnik, vključno z vsemi odplačil in stanja sredstev na računu. V skladu z Direktivo 2011/16 bodo
države članice od leta 2015 avtomatično izmenjevale podatke o dohodku in kapitalu v petih
kategorijah, če so te na voljo, in sicer: dohodek iz zaposlitve, plačila direktorjem, produkti življenjskih
zavarovanj, ki niso zajeti v drugih direktivah EU, pokojnine ter lastništvo nepremičnin in iz njih
izhajajoči dohodek.
V skladu z Direktivo 2011/16/EU se avtomatično izmenjujejo razpoložljivi podatki v zvezi z dohodki
in kapitalom, zato se predlaga tudi preučitev pogoja razpoložljivosti dohodkov.
Predlaga se, da začne predlog direktive veljati 1. januarja 2014.

DOLOČILA O MERILIH KDAJ PREDELAN PAPIR PRENEHA BITI
ODPADEK
Sprejeto je stališče do Predloga uredbe Sveta o opredelitvi meril za določitev, kdaj predelani papir
preneha biti odpadek v skladu s členom 6(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih. Republika Slovenija
nasprotuje sprejemu omenjenega predloga. Slovenija meni, da bi vključitev večplastnega materiala v
področje uporabe uredbe v primeru neustrezne obdelave lahko predstavljala nevarnost za okolje, saj
ta material vsebuje do 25 % nepapirnih sestavin.
Komisija je Svetu v glasovanje predložila isti pravni predlog, ker meni, da na podlagi člena 3(5) in
oddelka 3 Priloge I predloga te uredbe za nepapirno sestavino velja obveznost povrnitve in sistem
sledljivosti, kar naj bi bil zadosten ukrep za varovanje okolja. Temu Slovenija nasprotuje. Poleg tega ni
določen način določanja nečistoč, in sicer ali zadošča vizualen pregled pri proizvajalcu. Prav tako
menimo, da v 5. členu, ki določa sistem upravljanja, ni v celoti izdelan sistem akreditacij, saj ni
določeno po katerem standardu mora biti akreditiran preveritelj iz organa za ugotavljanje skladnosti,
niti ni določeno kateri standard mora uvesti proizvajalec, da lahko uporablja sistem upravljanja.

ZAŠČITA ŽIVALI PRI USMRTITVI
Sprejeta je uredba, ki določa pristojnosti nadzora nad izvajanjem Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali pri
usmrtitvi, pristojnosti pristojnega upravnega organa v zvezi z organiziranjem usposabljanja osebja na
klavnicah, izdajanja potrdil o usposobljenosti in pogojev za priznanje kvalifikacij, enakovrednih
potrdilom o usposobljenosti, zagotavljanja znanstvene podpore, imenovanja kontaktne točke in
prekrške za kršitve določb omenjene Uredbe Sveta. S uveljavitvijo uredbe preneha veljati Pravilnik o
zaščiti živali pri zakolu, vendar se 6. in 7. člen uporabljata do 9.12.2019 za klavnice, ki so bile zgrajene
ali so bile v njih izvedene prenove ali namestitve nove opreme v hlevih ali ogradah za dogon živali v
klavnico pred 1. januarjem 2013.
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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 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
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
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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

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
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 MREŽ E
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
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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: www.ezd.si

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
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.

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNE INVESTICIJE V JAVNO KULTURNO
INFRASTRUKTURO
Ministrstvo za kulturo je dne 9.8.2013 objavilo Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo v višini 7.230.000 EUR in do 100% upravičenih stroškov. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje investicij v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo
javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Financirani bodo projekti, ki vključujejo celovito
revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.
Upravičenci do sredstev javnega razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne
infrastrukture in nastopajo kot investitorji. Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov
mora znašati najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 3.000.000 EUR; investitor mora zagotoviti svoj
soinvestitorski delež, in sicer najmanj DDV (če je neupravičen strošek) oziroma najmanj odstotek
lastne udeležbe, določen glede na razvitost občine v obsegu sofinanciranja investicij iz državnega
proračuna. Odpiranje vlog bo 4.10.2013. RAZPIS

MEDNARODNE NOVICE SOS
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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)

MEDNARODNE NOVICE DRUGIH
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

Dnevi evropske kulturne dediščine 2013 se uradno začnejo 30. avgusta v armenski prestolnici Erevan,
ki trenutno predseduje Odboru ministrov Sveta Evrope. Istega dne bo začelo delovati tudi novo
interaktivno spletišče(http://europeanheritagedays.com), na katerem bodo objavljene podrobnosti o
spomenikih, ki so odprti za javnost ter tudi informacije o dogodkih, povezanih z dnevi kulturne
dediščine, v posameznih državah.
Dnevi evropske kulturne dediščine so bili prvič organizirani leta 1985. Kulturni dogodki, organizirani
v enomesečnem praznovanju, predstavljajo lokalne spretnosti ter tradicije, arhitekturo in umetnost,
njihov namen pa je tudi spodbujanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani. Tudi
letošnji dnevi evropske kulturne dediščine ponujajo bogato in raznovrstno izbiro zanimivih
spomenikov in dogodkov, ki oživljajo zgodovino. Tema letošnjih dogodkov v Sloveniji je „sto let v
dobro dediščine“. Organizatorji se bodo poklonili prispevkom posameznikov pri varovanju in
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ohranjanju kulturne dediščine, obravnavali vse zvrsti dediščine, izpostavili napore za ohranitev in
opozorili tudi na neuspele poizkuse varstva dediščine. Program dogajanj v Sloveniji lahko najdete na
tej povezavi.
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