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NOVIČKE SOS
EKIPA ŽUPANOV DOSEGLA PRVO MESTO
Nogometna ekipa županov
SOS se je udeležila turnirja
ob

dnevu

Slovenske
potekal

72.

brigade

vojske,

20.

ki

novembra

je
v

Dvorani Tabor v Mariboru.
Na turnirju, kjer so ob ekipi
županov nastopale še ekipa
MORS,

ekipa

policijske

uprave Maribor ter ekipa 72.
brigade Slovenske vojske, je ekipa županov dosegla prvo mesto. V prvi tekmi je premagala ekipo 72.
brigade Slovenske vojske z rezultatom 1:0, v finalu, pa so po kazenskih strelih premagali ekipo MORSa. (mm)

NADALJEVANJE POSTOPKOV GLEDE DAVKA NA NEPREMIČNINE
Obveščamo vas, da se skladno s sklepi organov, na SOS aktivno pripravljamo na ustavno presojo.
Glede na številne pobude občin, ki smo jih preko medijev zasledili, bomo v izogib podvajanju dela in
stroškov v kratkem sklicali usklajevalni sestanek glede skupne priprave ustavne presoje ZDN. (jv)

ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
MNZ je ponovno sklical sestanek na temo Zakona o prijavi prebivališča, na katerem smo obravnavali
prijavo zakonskega prebivališča na naslovih občin. MNZ je razložil, da želijo pripraviti učinkovit
zakon s katerim bi osebam, ki se jim ne more določiti stalnega prebivališča le-tega določili na naslovu
občine, v kateri se oseba nahaja. Na MNZ so posebej opozorili, da gre le za zakonsko določeno stalno
prebivališče, ki samo pove na katerem področju se oseba nahaja. V primeru zakonskega prebivališča
NE gre za naslov za vročanje. Občine bodo prav tako imele možnost ugotovitvenega postopka,
upravne enota bodo prav tako dobile usmeritve, da bodo morale pobude občin obravnavat
prioritetno. Občinam bo seveda omogočen vpogled v podatke, katere osebe so prejele zakonsko
določeno prebivališče na občini. Na sestanku je prav tako bilo dogovorjeno, da se v primeru
spremembe materialnih zakonov (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonu o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju itd.), ki urejajo financiranje občin, le-te o tem
obvestijo MNZ, ki bo zagovarjalo stališče, da je treba zakonodajo spremeniti na način, kot je to urejeno
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v 99. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. Celotni zapisnik
sestanka lahko preberete tukaj. (MM)

NOV OSNUTEK PARTNERSKEGA SPORAZUMA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo drugi osnutek Partnerskega sporazuma.
V drugem osnutku prav tako pogrešamo tabelo iz katere bi bilo razvidno koliko sredstev je
namenjenih za posamezno prioriteto. Kot smo opozorili že v prvem osnutku bo večin evropskih
sredstev v letih 2014-2020 namenjena gospodarstvu, kar pomeni, da bo za občinsko infrastrukturo
namenjen premajhen delež glede na potrebe. Skupnost občin Slovenije se bo zavzemala, da bomo v
Partnerskem sporazumu in v Operativnem programu vključili potrebe občin, saj bo le tako dosežen
cilj evropskih sredstev. Občine si namreč želijo močno gospodarstvo a se hkrati zavedajo, da morajo v
prvi vrsti poskrbet za dobrobit občanov. Tako je prioritetna naloga občin, da zagotovijo ustrezno
infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, ceste), vrtce, osnovne šole, zdravstvene
domove….(mm)

PODELITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
V Mariboru smo v četrtek, 21.11.2013 podelili certifikate mladim prijazna občina 2013-2017. Priznanja
je podelil Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije inv letošnjem letu
tudi z EPM ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, prejelo
pa jih je šest lokalnih skupnosti, in sicer: občine Ajdovščina, Črna na Koroškem, Ravne na
Koroškem, Sevnica , Šentjur in Žalec.
Pri izbiri je strokovna komisija zasledovala kriterije spodbujanja čim hitrejšega osamosvajanja mladih,
participacije mladih, sistemskega ukvarjanja s področjem mladine, izobraževanja, mobilnosti,
zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih in mladinskega organiziranja.
Podpredesnik SOS, Leo Kremžar je ob podelitvi certifikatov izpostavil, da se na mlade se vse
prevečkrat gleda kot na strošek, ne samo v Sloveniji pač pa v vsej Evropi, kar kaže na nerazumevanje
mladosti in mladinske politike, obenem pa kaže, da ne živimo v »normalnem svetu«.
V SOS nas veseli, da se vse več občin, ne glede na velikost, vse bolj zaveda pomena mladih v družbi in
si zato prizadevajo, da bi mladim zagotovile čim boljše pogoje za življenje in razvoj. Vsem dobitnicam
certifikata iskreno čestitamo! (bh)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O IGRAH NA SREČO
Obveščamo vas, da je na spletni strani MF objavljen predlog Zakona o igrah na srečo. Predlog zakona
med drugim v 103. členu spreminja koncesijske dajatve in v 104. členu namen porabe in sicer v 3.
odstavku piše: "Koncesijska dajatev, ki pripada lokalnim skupnostim, se nameni za investiranje ali
vzdrževanje objektov in naprav turistične infrastrukture (športno-rekreativni, kulturni objekti in
naprave, namenjene pretežno turistom in izletnikom)."
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V sedaj veljavnem zakonu je namenskost porabe opredeljena v 74. členu: 50% pa se nameni lokalnim
skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem
prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo.
Prosimo

za

pripombe

in

predloge

do

srede,

27.

novembra

2013

na

e-naslov:

sasa.kek@skupnostobcin.si.

SPREMEMBE UREDBE O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV
Na spletni strani MKO smo zasledili objavo Uredbe o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne
službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Za vaša stališča in pripombe vas
prosimo do četrtka, 28.11.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

BESEDILO ZDN Z DNE 15.11.2013
Tukaj najdete besedilo na Državnem zboru RS sprejetega Zakona o davku na nepremičnine, z dne
15.11.2013.

UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo Uredbo o spremembi Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki je v javni obravnavi do ponedeljka
2.12.2013. Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča in pripombe sporočite na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do navedenega datuma.

SOCIALNA ZAKONODAJA
Državni zbor RS je potrdil spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih in spremembe Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Po mnenju ministrice za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, se bo s spremembami olajšala prenekatera socialna stiska. Izboljšal se bo predvsem
položaj enostarševskih pa tudi velikih družin. Z novim letom bodo ponovno uvedene dijaške
štipendije, širi se krog upravičencev do denarne socialne pomoči, zvišujejo se denarne socialne pomoči
za nekatere bolj ogrožene skupine prebivalstva, prvo leto prejemanja denarne socialne pomoči ne bo
več podvrženo dedovanju....
Naslednji korak bo šel v smeri poenostavitve postopkov. Večina sprememb bo začela veljati že s 1.
januarjem 2014, nekatere – predvsem zaradi potrebe po prilagoditvi informacijskega sistema – pa s 1.
9. 2014
Tukaj lahko preberete ključne spremembe Spremembe zakonov vam posredujemo naknadno.

DAVEK NA NEPREMIČNINE - DOPOLNITEV S FORMULAMI
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Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance, v skladu s sklepom sestanka z dne
6.11.2013, prejela izračune finančnih učinkov predloga Zakona o davku na nepremičnine po
posameznih občinah.
izračuni - preglednice
Navedene preglednice se, od prvotno posredovanih, razlikujejo le v dodani vrstici, kjer so zapisane
ustrezne formule za izračun posameznega podatka. Vrstica je dodana torej le pri dveh tabelah, in sicer
pri tabeli Simulacije prihodkov davka na nepremičnine po občinah - za leto 2014 in za leto 2015.
Obenem pa Ministrstvo za finance ponovno dodaja pojasnilo, ki je sicer že bilo podano na samem
sestanku: Skupaj bodo torej občine na podlagi podatkov, ki so jih pridobili s strani GURS, ob
upoštevanju davčne osnove in davčnih stopenj za posamezne skupine nepremičnin, določene po
prvotnem predlogu zakona, obračunale davka na nepremičnine, v letu 2014, iz naslova obdavčitve
samo delov stavb, ki so v lasti občin, v višini nekaj več kot 22 mio evrov (list: podatki po občinah–leto
2014, stolpec K). Navedeni znesek torej vključuje davek na nepremičnine od vseh delov stavb, ki so v
lasti občin, to pomeni, tako od stanovanjskih nepremičnin, poslovnih, industrijskih, energetskih,
kmetijskih stavb in stavb za javno in drugo rabo. Občine bodo morale, upoštevajoč vsa zemljišča
(vključena vodna zemljišča, zemljišča za gradnjo stavb, pozidana zemljišča, kmetijska in gozdna
zemljišča, itd.), ki jih imajo po podatkih GURS v lasti in ustreznih davčnih stopenj prvotnega predloga
zakona o davku na nepremičnin, skupaj obračunati okoli 7,6 mio evrov davka na nepremičnine iz
naslova zemljišč (list: podatki po občinah–leto 2014, stolpec L).
Dodatno še ministrstvo pojasnjuje, da je treba skupni navedeni znesek (torej nekaj manj kot 30 mio
evrov) razumeti pogojno, saj za večino občin ta ne predstavlja zneska, ki ga bodo morale občine v
celoti plačati iz proračuna kot davek. V velikem delu gre namreč za dele stavb oz. zemljišča, kjer je
občina sicer lahko lastnik, davčni zavezanec pa je njihov upravljavec kot samostojna pravna oseba s
samostojnimi financami.

POVPRAŠEVANJA
POVPRAŠEVANJE – ZAKLJUČENO

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA V TUJINI
Občina članica Skupnosti občin Slovenije obravnava vlogo občanke, ki bo z naslednjim šolskim letom
otroka vključila v osnovnošolsko izobraževanje v Avstriji. Občanka prosi za sofinanciranje, saj mora
za otroka v tem primeru plačati šolnino.
Občino zanima ali katera izmed občin sofinancira osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah na
podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v tujini.
Rezultat povpraševanja najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
28.11 / KOMUNICIRANJE S STRANKAMI
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo učinkovitega in konstruktivnega
komuniciranja z različnimi tipi strank, s katerimi se zaposleni vsakodnevno srečujejo pri svojem delu.
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Namen posveta je nadgradnja znanja profesionalnega komuniciranja v stresnih in konfliktnih
situacijah. Na posvetu bo predaval dr. Janez Mekinc, strokovnjak s področja učinkovite komunikacije
in upravljanja s konfliktnimi situacijami. Delovni posvet bo potekal v četrtek, 28. novembra 2013, s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor,
Grajska ulica 7, v Mariboru. Vabilo in prijavnica
Prijavnice lahko posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503
ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

2.12. / INVESTIRAJMO V NEIZKORIŠČENE POTENCIALE SLOVENIJE
Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije bo
potekal v ponedeljek, 2. 12. 2013, s pričetkom ob 9. uri v dvorani Povodni mož na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18. Vabilo s programom
Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem
investiranja v neizkoriščene potenciale Slovenije. Na forumu bodo z udeleženci svoje izkušnje s
področij razvoja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest delili predstavniki
socialnih podjetij, novih zadrug ter malih in srednje velikih družbeno odgovornih podjetij,
predstavljene pa bodo tudi nove iniciative, namenjene izboljševanju bivalnih in življenjskih pogojev
državljanov, ki bodo prilagojene potrebam vseh generacij v mestih in na podeželju. Predstavniki
državnih institucij bodo predstavili aktualne zakonodajne pobude in spremembe ter programe in
aktivnosti s področja spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.
Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na info@fsp.si najkasneje do 29.
11. 2013. Za več informacij pišite nainfo@fsp.si ali pokličite 031 348 930.

3.12. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Obveščamo vas, da bo naslednja seja predsedstva SOS potekala 3.12.2013 ob 10.00 uri v Prostorih MO
Ptuj. Vabilo z dnevnim redom in gradivom posredujemo v kratkem.

3.12. / 2. SESTANEK KOMISIJE ZA NOTRANJO REVIZIJO
2. sestanek Komisije za notranjo revizijo bo potekal v torek, 3. decembra 2013 ob 10.00. uri v sejni sobi
urada župana Murske Sobote na naslovu Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Članice in člani
komisije se bodo posvetili obravnavi predloga sprememb Usmeritev za državno notranje revidiranje.

05.12. / SISTEM JAVNEGA NAROČANJA
Poznavanje področja javnih naročil in prav tako veljavnih predpisov je nujno, da lahko pravilno
ravnate v postopkih javnega naročanja. Zato Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z izkušenima
predavateljema s področja javnih naročil gospo Alenka Burja, nekdanja uradnica na MKO in
nacionalna strokovnjakinja na generalnem direktoratu za okolje evropske Komisije, in gospodom
Milanom Železnikom, Evropski pravni center, organizira delovni posvet na temo javnih naročil.
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Delovni posvet bo potekal v četrtek, 5. decembra, ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica
Prijavnice posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.siali po faxu na 02 234 1 503 ali po
pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

11.12. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Nežo Vodušek, predavateljico z dolgoletnimi
izkušnjami in znanji na področju delovanja občinskih organov in priprave predpisov, organizira
delovni posvet »Nomotehnika - Pravilno pisanje občinskih predpisov«.
Občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti z različnimi vrstami splošnih aktov, kot so odloki, odredbe,
pravilniki, navodila in sklepi. Za pravilno pripravo novega občinskega predpisa, njegovih sprememb
in dopolnitev ter prečiščenega besedila je pomembno poznavanje nomotehničnih pravil in usmeritev
za pisanje predpisov, in sicer kako v pisnem jeziku pravne norme pravilno in jasno izraziti in določiti.
Delovni posvet bo potekal v sredo, 11. decembra 2013, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska
cesta 154, Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica
Prijavnice posredujete na naslov metka@skupnostobcin.siali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na
naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

12.12. / SESTANEK Z MINISTROM VIRANTOM
V skladu z dogovorom z ministrom Virantom smo prejeli vabilo na srečanje s predstavniki obeh
reprezentativnih združenj. Srečanje katerega se bo udeležil glavni odbor SOS bo 12.12.2013 v prostorih
Ministrstva za notranje zadeve. Na srečanju bo tekla beseda o rešitvah, ki jih prinaša predlog zakona o
davku na nepremičnine, dopolnjena novela zakona o financiranju občin in izhodišča za pripravo
strategije lokalne samouprave.

18.12 / ZUP IN UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU V PRAKSI
Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo napak in kršitev
na konkretnih primerih v praksi. Ker je obnovitev znanja na področju splošnega upravnega postopka
in upravnega poslovanja v občinah še kako pomembna, organizira Skupnost občin Slovenije v
sodelovanju s predstavniki Sektorja za upravno inšpekcijo Inšpektorata za javni sektor delovni posvet
ZUP in Uredba o upravnem poslovanju v praksi. Vabilo in prijavnica
Posvet bo potekal v sredo, 18. decembra, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154,
Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri.
Prijavnice posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po
pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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04.12 / KAKOVOST ZRAKA IN ZDRAVJE LJUDI
Z namenom krepitve dialoga med različnimi deležniki odločanja ter javnostjo ter s ciljem promocije
odlokov za izboljšanje kakovosti zraka v Sloveniji, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, bo organizirano srečanje z naslovom "Kakovost zraka in zdravje ljudi - skupen interes nas
vseh". Strokovno srečanje bo organizirano v sodelovanju med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje,
Agencijo RS za okolje, Inštitutom za varovanje zdravja, Zavodom za zdravstveno varstvo Celje ter
Mestno občino Celje, 4. decembra ob 10.00 uri, v predavalnici 1. Gimnazije v Celju, Kajuhova 2, Celje.
prijave zbira ministrstvo na Natasa.Kovac@gov.si.

34. SEJA VLADE
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Na seji je bilo sprejeto besedilo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov. Predlog bo
Državni zbor RS obravnaval po nujnem postopku.
S predlogom se ureja pogoje za odlog izvršbe inšpekcijskih odločb, ki se nanašajo na nelegalno
gradnjo, neskladno gradnjo ali objekt, ki se uporablja brez predpisanega uporabnega dovoljenja, razen
za nevarne gradnje, ki ogrožajo premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte
oziroma njihovo okolico. Predvideno je, da odlog izvršbe gradbena inšpekcija na zahtevo zavezanca
dovoli in sicer največ enkrat, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.
Predlog zakona tako predvideva, da odlog izvršbe gradbena inšpekcija na zahtevo zavezanca dovoli
in sicer največ enkrat, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Pri kriterijih za odlog izvršbe so
upoštevane okoliščine, ki se nanašajo na socialni položaj zavezanca v povezavi z možnostjo
zagotovitve nadomestnega bivališča, na gospodarsko funkcijo objekta) in okoliščine, ki nakazujejo na
to, da je zavezanec predlagal ustrezno spremembo prostorskega akta, ki bodo omogočile pridobitev
gradbenega dovoljenja in je pobudo občina sprejela ali da je celo že vložil popolno zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja. (Vir: Vlada RS, ur)

ZAKON O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije.
Sprememba sestave sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se
predlaga zaradi depolitizacije tega organa Fundacije za šport. Po predlogu bo največ članov v svet
Fundacije za šport predlagal Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez kot krovna
organizacija civilne sfere na področju športa, enega člana bodo predlagale športne organizacije, ki niso
članice Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, dva člana skupnosti in združenja
občin Slovenije, saj so sredstva fundacije pomemben vir sredstev za občinske športne zveze, enega
člana Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, enega člana pa bo predlagala Vlada Republike
Slovenije.
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Z novelo zakona se ponovno vzpostavlja direktor kot poslovodni organ Fundacije za šport. Na
podlagi tega bo administrativne naloge za fundacijo ponovno opravljala fundacija sama in ne več
ministrstvo, pristojno za šport.
Eksplicitno se določajo organi, ki nadzorujejo delovanje in poslovanje Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji. (Vir: Vlada RS, ur)

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU KULTURE
Izdana Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje
javne službe na področju kulture, ki podrobneje ureja metodologijo za določanje osnov, na katerih se
izračuna obseg javnih sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. Osnove so izračun
sredstev za izvajanje javne službe so: programski materialni stroški, splošni stroški delovanja, stroški
dela, stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
Uredbi se dodaja člen, ki predstavlja pravno podlago za določitev višine osnov za financiranje javne
službe v razmerah, ko javno finančna situacija in posledično tudi sredstva, ki so zagotovljena v
proračunu, ne omogočajo izvajanje Uredbe v vseh njenih določbah. Konkretna izhodišča za določitev
obsega sredstev izvajalcem javne službe se določijo z navodili ob vsakokratnem pozivu za pripravo
predlogov finančnih načrtov in programov dela. Razlog za dopolnitev Uredbe je, da se proračunska
sredstva drastično nižajo in s tem tudi razpoložljiva sredstva za financiranje javne službe v kulturi.
Kar je posledica gospodarske krize. (Vir: Vlada RS, ur)

DODATNI PREDMET SKUPNIH JAVNIH NAROČIL ZA LETO 2013
Dodatni predmet skupnih javnih naročil za leto 2013, ki ga je Vlada RS določila, so storitve stacionarne
telefonije.
Finančna sredstva za izvedbo navedenega skupnega javnega naročila se zagotovijo v skladu s
proračunskimi sredstvi posameznih proračunskih uporabnikov, za katere finančnih posledic ni
mogoče vnaprej predvideti. Izvajanje skupnega javnega naročanja kot obveznega za določene organe
pa pomeni posredne in neposredne prihranke oziroma enega od načinov racionalizacije porabe
proračunskih sredstev. (Vir: Vlada RS, ur)

DELOVNA SKUPNOST ALPE-JADRAN
Vlada se je seznanila z Informacijo o reorganizaciji Delovne skupnosti Alpe-Jadran in pooblastila
Skupnost občin Slovenije za predstavljanje Republike Slovenije v Delovni skupnosti Alpe –Jadran.
Delovna skupnost Alpe – Jadran šteje 6 članic (avstrijska Gradiščanska, avstrijska Koroška, avstrijska
Štajerska, madžarska dežela Vas, Republika Hrvaška in Republika Slovenija).
Na predlog ministrstva za zunanje zadeve je Vlada pooblastila Skupnost občin Slovenije za
predstavljanje Republike Slovenije v Delovni skupnosti Alpe-Jadran.
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Sprejetje novega pravilnika za organizacijo in delovanje je predvideno 22. novembra 2013. Po izvršeni
reorganizaciji je načrtovano tudi preimenovanje Delovne skupnosti Alpe-Jadran v Zvezo Alpe Jadran.
(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE ZAGOTAVLJANJA
PRIHRANKOV ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH
Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji; zamenjava kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin; programi izvajanja energetskih
pregledov; programi informiranja in ozaveščanja. Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem
javnem razpisu lahko kandidirajo občine, podjetja in drugi subjekti (javni skladi, javne agencije,
ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti). Upravičeni stroški so
prenova sistemov javne razsvetljave ter sanacija notranje in zunanje razsvetljave. Skupna višina
sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša
400.000,00 EUR. Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posamezne investicije lahko znaša za občine 50 %. Več o projektu najdete s klikom tukaj.

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
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

ODPRT RAZPIS AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE - KULTURA
Iz avstrijske Štajerske smo prejeli obvestilo o razpisu za projekte na področju umetnosti in kulture v
okviru " komemoracija leta 2014 ". Predloženi projekti v okviru tega razpisa, se ukvarjajo z vprašanjem
razpada Donavske monarhije v širšem pomenu, propada večetnične države, v okviru svetovne vojne,
kot tudi razvoja sodobnih vprašanj prek uporabe analitičnih orodij sodobne umetnosti. Dodatna
pozornost bo usmerjena na trajnost projekta, ki naj omogoča prihodnjim generacijam dostop do
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njegove vsebine. K sodelovanju v to čezmejno kulturno pobudo, s ciljem da se vzpostavi trajnostna
kulturna mreža na geografskem območju regije Alpe – Jadran, so vabljeni vsi akterji umetniške scene,
regionalne kulturne pobude in akademiki v likovni umetnosti. Avstrijski kolegi prosijo, da te podatke
posreduje ustreznim umetnikom / organizacijam itd. v vaši občini. Podrobnosti in pogoje razpisa,
kakor tudi obrazec za prijavo najdete tukaj. Rok za oddajo prijavo je 31. december 2013 . Če imate
kakršnokoli vprašanje, se lahko obrnete na gospo Christiane Kada iz Ministrstva za kulturo, Evropo in
mednarodne zadeve (tel. 43 316 877 5832 , e- mail: christiane.kada@stmk.gv.at).

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

NOVICE DRUGIH
EVROPSKA KOMISIJA, EVROPSKI PA RLAMENT IN EVROPSKI SVET
DOSEGLI SOGLASJE
Poslanci so v sredo potrdili ključno zakonodajo za izvajanje kohezijske politike Evropske unije v
obdobju 2014-2020. Po težkih pogajanjih s Svetom je Parlament uspel zagotoviti znatna sredstva za
vlaganja v razvojne projekte v evropskih regijah. Prav tako so poslanci odstranili nekatere birokratske
ovire za dostop do finančnih sredstev, kar je v času gospodarske krize še posebej pomembno.
Poslanci so poskrbeli tudi zato, da bodo ukrepi, ki črpanje denarja pogojujejo z dobrim gospodarskim
upravljanjem, izvajani bolj pravično. Med temi ukrepi je tudi prekinitev financiranja iz evropskih
skladov v primeru, da ima država makroekonomska neravnotežja ali previsok proračunski
primanjkljaj.
Nova pravila dajejo namreč Parlamentu pristojnost, da bdi nad odločitvami o prekinitvi črpanja
evropskih sredstev in sicer v strukturiranemu dialogu z Evropsko komisijo. Vsaka odločitev o
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prekinitvi črpanja sredstev iz skladov bo morala v obzir vzeti socialni in gospodarski položaj v
prizadeti državi. Na tej povezavi si lahko preberete sporočijo za javnost Mojce Kleva Kekuš o sprejetih
uredbah. (Vir: EK, mm)

DAVČNE OLAJŠAVE ZA DONACIJE HUMANITARNIM
ORGANIZACIJAM PRI DONIRANJU ŽIVIL
Leta 2011 smo v Sloveniji na celotni verigi od pridelave do potrošnje zavrgli 168.000 ton hrane, kar
znaša 82 kg na prebivalca. Odpadna in zavržena hrana nastaja v celotni prehranski verigi – pri kmetih,
v živilski industriji, pri trgovcih, gostincih in potrošnikih. Z namenom, da bi bilo zavržene hrane čim
manj že na začetku verige, je MKO pozivalo kmete k možnosti, da svoje kmetijske pridelke in
proizvode podarijo humanitarnim organizacijam. Tisti, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti
ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko namreč uveljavljajo
znižanje davčne osnove z olajšavo za donacije. (Vir: MKO, bh)
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