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NOVIČKE SOS
Z MINISTROM ČUFERJEM PONOVNO O DAVKU NA NEPREMIČNINE
V sredo, 12.6.2013 je v prostorih ministrstva za finance potekal sestanek med ministrom Čuferjem s
sodelavci in predstavniki ožjega vodstva SOS, ZOS in ZMOS. Predsednik SOS je predstavil stališča
SOS glede domnevnih načrtov za ukinjanje občin in predloga davka na nepremičnine, ki so bila
sprejeta na seji predsedstva v dopoldanskem času. Predsedstvo SOS je namreč ostro nasprotovalo
združevanju občin, kot se ga lotevajo nekateri predstavniki Vlade RS ter pozvali k pripravi Strategije
razvoja lokalen samouprave, v nastajanje katere morajo biti vključeni vsi deležniki lokalne ravni
(občine, strokovnjaki področja, civilno družbene skupine, zainteresirani prebivalci lokalnih okolij,…).
Šele na podlagi tega je možno govoriti tudi o številu občin, potrebnem in smiselnem za uspešno
delovanje sistema lokalne samouprave. Prav tako je predsednik SOS povedal, da predsedstvo SOS
popolnoma nasprotuje, da se pridanost vira davka na nepremičnine spreminja. Prav tako v SOS
vztrajamo, da se ohrani občinska pripadnost tega vira, saj predstavlja osnovo za financiranje razvojnih
nalog občine, tako pa je tudi v večini držav članic EU. Ob tem je še opozoril, da se s predlaganim
načinom še dodatno ukinja finančna avtonomnost slovenskih občin, kar je nesprejemljivo in da bomo,
če bo pristojno ministrstvo na predlogih vztrajalo, zahtevali odločno reagiranje slovenskih občin.
Minister za finance je povedal, da se v proračunu za letošnjem letu sredstva za občine ne bodo
zmanjšala, da pa lahko pričakujemo, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Zato je predstavnikom
občin predlagal, da občine same predlagajo racionalizacijo na strani občin. Opozorili smo ga, da so
združenja to že storila v njihovem predlogu ZUJF-O, da pa so odzivi ministrstev kljub mnogim
usklajevanjem in naporom predstavnikov občin v tej smeri do sedaj vedno bili enaki – namreč, da se
nič ne da storiti. (jv)

14. SEJA PREDSEDSTVA V LUČI AKTUALNIH ZAKONODAJNIH
SPREMEMB
V Trzinu je 12.6.2013 potekala 14. seja Predsedstva SOS, ki je bila posvečena predvsem obravnavi
predloga o ukinjanju občin, spremembam Zakona o lokalni samoupravi, predlogu Zakona o
financiranju občin in predlogu Zakona o davku na nepremičnine. Predsedstvo pa je obravnavalo tudi
težave občin pri izvajanju evropskih projektov – stanje podpisanih pogodb z MGRT, predstavljen jim
je bil nacionalni program varnosti v cestnem prometu 2013 – 2020 in vloga SPV, predstavljen pa jim je
bil tudi napredek projekta Slovenska pisateljska pot. Predsedstvo SOS je sprejelo naslednja stališča:
K združevanju občin
Člani predsedstva SOS so ostro nasprotovali združevanju občin, kot se ga lotevajo nekateri
predstavniki Vlade RS – brez vsakršnih izračunov, širših družbenih in strokovnih razprav ter ob
upoštevanju volje in potreb lokalnega prebivalstva. Prav tako predsedstvo vztraja, da Vlada RS
nemudoma pristopi k pripravi Strategije razvoja lokalen samouprave, v nastajanje katere morajo biti
vključeni vsi deležniki lokalne ravni (občine, strokovnjaki področja, civilno družbene skupine,
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zainteresirani prebivalci lokalnih okolij,…). Kajti šele na podlagi tega je možno govoriti tudi o številu
občin, potrebnem in smiselnem za uspešno delovanje sistema lokalne samouprave.
K zakonu o davku na nepremičnine
Vlada je na spletni strani ministrstva za finance objavila predlog zakona o davku na nepremičnine ter
ga posredovala v javno obravnavo. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do 26.6.2013 na naslov
info@skupnostobcin.si. Predsedstvo SOS zahteva, da Ministrstvo za finance SOS posreduje natančne
izračune finančnih učinkov po občinah ter po posameznih zavezancih (stanovanja, kmetije, poslovni
objekti, industrijski objekti,…). Ocene finančnih posledic morajo biti del materiala v javni obravnavi.
Prav tako Predsedstvo SOS popolnoma nasprotuje, da se pripadnost vira spreminja. Predsedstvo
vztraja, da se ohrani občinska pripadnost tega vira, saj predstavlja osnovo za financiranje razvojnih
nalog občine, tako pa je tudi v večini držav članic EU. Ob tem Predsedstvo SOS opozarja, da se s
predlaganim načinom še dodatno ukinja finančna avtonomnost slovenskih občin, kar je nesprejemljivo
in bo, če bo pristojno ministrstvo na predlogih vztrajalo zahtevalo odločno reagiranje slovenskih
občin. Prav tako so predstavniki predsedstva SOS opozorili, da je bilo izhodišče za uvedbo davka na
nepremičnine , da ta ne bo dodatno obremenil davčnih zavezancev, kar pa očitne ne drži več. Zato je
bilo dogovorjeno, da se organizira okrogla miza glede predloga davka na nepremičnine, ki bo
21.6.2013 v Podčetrtku. napoved dogodka, prijavnica Županje in župane smo iz sekretariata SOS z
najavo dogodka že obvestili in povabili, da se skupaj s ključnimi sodelavci s tega področja vabimo
okrogle mize udeležijo in s svojimi pogledi, stališči, primeri, izračuni,… prispevajo k oblikovanju
skupnih stališč do predloga. Predsedstvo SOS je tudi zahtevalo in Ministrstvo za finance že
posredovalo izračune oz. simulacije finančnih učinkov po občinah ter po posameznih zavezancih.
K spremembam zakona o financiranju občin / zakona o lokalni samoupravi
Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar je opozoril, da se v še neuradnem predlogu ZFO in ZLS ukinja
pogajanja in dogovor o povprečnini z reprezentativnimi združenji občin. Predsedstvo SOS se
priključuje mnenju Komisije za finance pri SOS, da je nekaj ključnih sprememb in predlaganih rešitev
nesprejemljivih in, da je v popolnem nasprotju z Evropsko listino o lokalni samoupravi ter zavezami,
ki jih je sprejela tudi Republika Slovenija. Ni mogoče pristati na nižanje standarda, po katerem se
mora država za določitev višine sredstev za občine z njimi oz. njihovimi reprezentativnimi združenji
pogajati in najti skupno, usklajeno različico. Pogajanja in iz njih izhajajoče odločitve so edini
instrument opozarjanja na realnost stanja v občinah, na možnosti in probleme, ki pa so pogojeni tudi
in predvsem s sredstvi, ki jih občine prejemajo. Nesprejemljivo in v popolnem nasprotju z
demokratičnimi standardi je, da se občinam jemlje možnost vplivanja na zadeve, ki se jih neposredno
dotikajo.

POZOR, ZAKON O PIŠKOTKIH
Skupnost občin Slovenije vas opominja, da s 15. junijem 2013 stopi v veljavo zakon o piškotkih
(ZEKom-1), kateri zadeva skoraj vse spletne strani. Zagrožena kazen za neupoštevanje zakona je tudi
do 20.000 EUR (za pravne subjekte). Evropska direktiva o zakonu za varovanje osebnih podatkov
narekuje, da morajo vse spletne strani, ki uporabljajo piškotke za uporabo le-teh pridobiti dovoljenje
vsakega obiskovalca. Več informacij o zakonu: sporočilo informacijskega pooblaščenca; ZEKom-1 157. člen
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Smernice Kdaj lahko uporabljamo piškotke pojasnjujejo spremembe zakonodaje s področja piškotkov
in upravljavcem spletnih strani ponujajo vodila in nasvete za implementacijo sprememb. Primer dobre
prakse pa lahko najdete tukaj.
Cilj nove zakonodaje je predvsem boljše varovanje zasebnosti uporabnikov spleta tako, da so o
piškotkih ustrezno obveščeni in jim je ponujena možnost odločanja, in v tej luči so razdelani
podrobnejši kriteriji, ki so upravljavcem lahko v pomoč pri sprejemanju odločitev glede piškotkov.
Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013. Za nadzor nad implementacijo sprememb je
pristojen Informacijski pooblaščenec. (sk)

DODATNIH SREDSTEV ZA ZIMSKO SLUŽBO NE BO
Predstavniki Skupnosti občin Slovenije, so se dne 13. junija sestali s predstavniki Uprave RS za zaščito
in reševanje ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor na temo visokih stroškov zimskih služb ter
poškodb na infrastrukturi zaradi snežnih padavin. Darko But je na začetku sestanka izpostavil, da
trenutno ni pravne podlage, da bi občinam pri odpravi posledic poškodb cestišča pomagala URSZR. V
Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, so snežne padavine opredeljene kot naravna
nesreča v primeru, da ogrožajo življenja ljudi (snežni plazovi). Prav tako so predstavniki Ministrstva
za infrastrukturo in prostor sporočili, da ne morejo občinam pomagati, saj imajo DRI pristojnost na
državnih cestah. Tudi DRI ima s stroški zimskih služb velike probleme, saj so zanjo porabili 70% vseh
stroškov. Na sestanku je bilo izpostavljeno, da ima DRI strošek zimske službe 0,60€ na m2 ceste. Na
sestanku je bilo dogovorjeno da SOS in ZOS naredita analizo planiranih in dejanskih stroškov zimskih
služb za zadnja tri leta. Analizo bo nato URSZR posredoval dopis vladi, v katerem bo Vlado RS
opozoril na izredno visoke stroške zimske službe. Po zbranih podatkih bo tudi sklican sestanek s
predstavniki Ministrstva za finance, katerega se bo prav tako seznanilo z visokimi stroški zimskih
služb. Uprava za zaščito in reševanje bo prav tako preučila možnost spremembe zakona, da bo ob
naslednji hudi zimi obstajala pravna podlaga za pomoč države. (MM)

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE
KRIMINALITETE
Dne 12.6.2013 je potekal sestanek medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad
izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje
2012 – 2016, katerega se je udeležil tudi gospod Mitja Herak, predstavnik SOS v delovni skupini. Na
sestanku so bile predstavljene naloge iz sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine in
dogovorjen je bil način dela delovne skupine. Predstavljen pa je bil tudi izvedbeni načrt dela za leto
2013. Za občine je pomembno sporočilo predstavnika policije, ki je povedal, da so za področje
premoženjske kriminalitete pripravili temeljito analizo, ki bo predstavljena do septembra letošnjega
leta. Na tem področju bodo predvsem pri preprečevanju premoženjskih kaznivih dejanj sodelovale
tudi občine s svojimi organi (redarstvo, inšpektorati,...). (ur)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance prejeli predlog Zakona o davku na
nepremičnine. Zakon uvaja nov sistem davka na nepremičnine. Prihodek od davka na nepremičnine
je deljen med občine in državo. In sicer državnemu proračunu pripada 50 % prihodka od obdavčitve
nepremičnin v višini osnovnih, z zakonom določenih davčnih stopenj, preostali prihodek pa pripada
občinam, na območju katerih se nepremičnine nahajajo. Ker se predvideva, da se bo zakon uveljavil s
1. 1. 2014, se za prvo leto uveljavitve določa posebna rešitev, po kateri bi občine imele v tem letu enake
prihodke kot v letu 2012, razlika prihodkov do polne obdavčitve ob upoštevanju osnovnih davčnih
stopenj, določenih z zakonom, pa bi pripadla proračunu države.
Zakon določa različne stopnje za različne vrste nepremičnin in sicer za stanovanjske nepremičnine
0,15 %, za poslovne in industrijske nepremičnine 0,8 % ter za druge vrste rabe (na primer za javno,
kmetijsko ...) 0,5 %. Za zemljišča za gradnjo stavb, kot tudi vsa ostala zemljišča je določena stopnja v
višini 0,5 %. Stopnje davka se povišajo za nezasedena stanovanja na 0,45 %, medtem, ko se za
zemljišča z neizkoriščeno rabo stopnja davka poviša na 1,50 %. Poleg tega zakon daje občinam
možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 %. Celotno besedilo predloga Zakona o davku
na nepremičnine najdete s klikom tukaj. Za lažjo predstavo, kaj zakon v realnosti pomeni, lahko
pregledate še Simulacije prihodkov z upoštevanjem različnih stopenj za posamezne nepremičnine po
občinah. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša stališča na predlog zakona najkasneje do
srede, 26.06.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.
V zvezi z davkom na nepremičnine organiziramo tudi okroglo mizo, ki bo potekala 21.6.2013 v
Podčetrtku. Več o dogodku in prijavnica

NOVI ENERGETSKI ZAKON - EZ-1
Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da se je začela javna razprava za novi energetski
zakon, EZ-1, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Zakon določa načela
energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih
služb na področju energetike ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za
povečanje energijske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih
virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav in ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje
Regulatorne agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.
Besedilo predloga
Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge na zakon posredujete najkasneje do petka,
21.6.2013 na naslov info@skupnostobcin.si v tabelarni obliki.
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ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
OPRAVLJANJU PLAČNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE
Obveščamo vas, da se v medresorski obravnavi nahaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike. Vljudno vas naprošamo, da nam na naslov
info@skupnostobcin.si posredujete morebitne pripombe in predloge najkasneje do petka, 21.6.2013.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZA KONA O
VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
Obveščamo vas, da smo na spletni strani Ministrstva za kulturo zasledili Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki ga najdete tukaj.
Prosimo vas, da nam do 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše predloge
in pripombe.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER
ARHIVIH
Na spletni strani Ministrstva za kulturo smo zasledili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Vljudno vas prosimo, da se do priloženega dokumenta opredelite najkasneje do 24.6.2013 na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPO LNITVAH ZAKONA O
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO.
Sporočamo vam, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Predlog zakona
Vljudno vas prosimo, da nam do ponedeljka 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si
sporočite vaše pripombe in predloge.

SPREMEMBA UREDBE O EMISIJI SNOVI V ZRAK
Vlada RS je v torek, 10.6.2013 na dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja in tako ureja pravni režim glede zahtev za kakovost zunanjega
zraka v okoljevarstvenih dovoljenjih. Spremenjeni in dopolnjeni pa sta tudi prilogi uredbe, ki
vsebujeta vrste naprav, ki morajo po tej uredbi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in izjeme za mejne
vrednosti emisije snovi v zrak.
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POJASNILA MINISTRSTEV
DODATNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA
V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
S klikom TUKAJ lahko pridete do pojasnil Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo glede
dodatnih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih
financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.
Z namenom sporazumnega sprejetja dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ zaradi
gospodarske in finančne krize, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike
Slovenije (v nadaljevanju vlada) 20.5.2013 podpisali Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do
31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13, v nadaljevanju Dogovor). Dogovor vsebuje ukrepe trajne narave
(npr. spremembe dodatkov) in ukrepe, katerih veljavnost je časovno omejena (sprememba plačne
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pokojninskega zavarovanja,…). Ukrepi se nanašajo na plače in na druge stroške dela. Dogovorjeni
ukrepi so bili uveljavljeni s sprejetjem Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; v nadaljevanju ZSPJS-R), Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 46/13; v nadaljevanju ZIPRS1314-A), Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in
drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13; v nadaljevanju Uredba)
ter s sklenitvijo Aneksa št. 6 h Kolektivnim pogodbam.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE ZA ČASTNO RAZSODIŠČE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 13. redni seji, ki je potekala 21.3.2013 sprejelo sklep o
odprtju postopkov evidentiranja kandidatk in kandidatov za sestavo ČASTENEGA RAZSODIŠČA kot
izhaja iz 26. člena predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. V priponki
sporočila prilagamo dopis za evidentiranje in obrazec za evidentiranje. Dopis, obrazec za evidentiranje
Postopek evidentiranja je odprt do 28.6.2013. Vaše predloge nam lahko posredujete na elektronski
naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu 02 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

ISO STANDARD KAKOVOSTI
Skupnost občin Slovenije je izvedla povpraševanje med občinami članicami SOS glede pridobljenega
ISO standarda kakovosti za občine. Občino članico je zanimalo katere občine imajo pridobljen ISO
standard kakovosti. Odgovore občin članic lahko preberete tukaj. Dodatno lahko preberete tukaj še

7.6.2013 – 14.6.2013

TN št. 23

prednosti in slabosti implementacije ISO standarda v slovenskih občinah (pridobljene s strani občin
članic iz leta 2011).
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

OBČINSKE STRATEGIJE IN AKCIJSKI NAČRTI
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev informacij v zvezi s
strategijami razvoja posameznih področij. Vljudno vas naprošamo k sodelovanju.
Občina članica prijazno prosi za pomoč pri pridobivanju informacij v zvezi z občinskimi strategijami
in akcijskimi načrti. Vsem občinam, ki bodo izpolnile vprašalnik, ki ga posredujemo v priponki, bomo
poslali zbrane odgovore (brez imena občine). S preglednico boste dobili boljši pregled nad ponudniki
in cenami na tržišču. Odgovore vpišite prosimo v tabeli v vprašalniku, ki sta ločeni glede na to, ali ste
dokument pripravljali sami na občini, ali ste za pomoč angažirali zunanje izvajalce.
Odgovore pošljite prosimo po e-pošti na naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si do 20. junij 2013.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
18.06. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV S PREGLEDOM IN
PRIPRAVO POSLOVNIKOV
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Nežo Vodušek, predavateljico z dolgoletnimi
izkušnjami na področju delovanja občinskih organov, in dr. Romanom Lavtarjem, Služba za lokalno
samoupravo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, organizira delovni posvet z delavnico
Poslovanje nadzornih odborov s pregledom in pripravo poslovnikov. Posvet bo potekal v dveh
delih, v prvem delu bo predstavljeno poslovanje nadzornega odbora, njegove pristojnosti, naloge in
organizacijo dela, drugi del, delavnica, bo obsegala predstavitev vsebine poslovnika nadzornega
odbora občin, nomotehnična pravila ter individualno svetovanje, kako pravilno odpraviti morebitne
vsebinske in postopkovne nepravilnosti in pomanjkljivosti v veljavnih poslovnikih nadzornih
odborov občin.
Posvet z delavnico bo potekal v torek, 18. junija 2013 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria
Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo, prijavnica Zaradi priprave delavnice vas vljudno
prosimo, da se pravočasno prijavite in ob prijavi posredujete poslovnik nadzornega odbora v Wordovi
obliki, najkasneje 5 delovnih dni (do torka, 11.6.2013) pred izvedbo delovnega posveta.
Vljudno vas naprošamo, da nam 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.

19.06. / SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO PRI SOS
Seja komisije za mladinsko politiko pri SOS bo potekala 19.6.2013, s pričetkom ob 10.00 uri na sedežu
Urada RS za mladino, Kotnikova 38, Ljubljana in bo posvečena informacijam Urada RS za mladino in
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MDDSZ o načrtovanih ukrepih na področju zaposlovanja mladih v naslednji finančni perspektivi ter
oblikovanju platform za nov finančni okvir EU.

20.06. / SESTANEK KOORDINACIJE SOS IN ZOS
V četrtek 20.6.2013 bo ob 12.00 uri v prostorih MF potekal koordinacijski sestanek ožjega vodstva SOS
in ZOS, ki je namenjen še zadnjim uskladitvam mnenj za sestanek z ministrom Virantom.

20.06. / SREČANJE GLAVNEGA ODBORA Z MINISTROM VIRANTOM
Iz Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo so nam sporočili termin za sestanek z ministrom
Virantom. Sestanek bo po ponovni spremembi potekal 20.6.2013 (in ne 12.6.2013) ob 13.00 uri v
prostorih MNZ. Sestanka se bodo udeležili člani glavnega odbora SOS in generalna sekretarka.
Na sestanku bo govora Zakonu o uravnoteženju javnih financ občin, Predlogu novele Zakona o
lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin, katerih vsebina se nanaša na medobčinsko
sodelovanje in Zakonodajo, ki ureja status lokalnih funkcionarjev.

21.06. / OKROGLA MIZA - PREDLOG DAVKA NA NEPREMIČNINE
Včeraj, 12. junija 2013 se je v Trzinu sestalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije in obravnavalo
predlog Zakona o davku na nepremičnine, ki ga je predstavila sodelavka iz Direktorata za sistem
davčnih, carinskih idr. javnih prihodkov. Članice in člani predsedstva SOS so po predstavitvi
predloga zakona, v daljši razpravi izrazili številne pomisleke v zvezi s predlogom, ki zahtevajo širšo
razpravo z članicami SOS. Zato je predsedstvo sprejelo sklep, da organizira razpravo v Podčetrtku,
21.6.2013, z začetkom ob 10.00 uri. Županje in župane vas skupaj s ključnimi sodelavci s tega področja
vabimo, da se okrogle mize udeležite in s svojimi pogledi, stališči, primeri, izračuni,… prispevate k
oblikovanju skupnih stališč do predloga. Napoved dogodka, prijavnica, Gradivo: Simulacije
prihodkov z upoštevanjem različnih stopenj za posamezne nepremičnine po občinah

21.06. / 5. POLETNE IGRE SOS
Dobra volja, športno vzdušje in uspehi tekmovalnih ekip lanskih, 4. poletnih iger SOS v Ljutomeru, so
zadosten razlog, da vas županje in župane, podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike, zaposlene
v mestnih in občinskih upravah ponovno povabimo na 5. POLETNE IGRE SOS, ki bodo v petek,
21.06.2013 v športnem parku Imeno od 13.00 ure dalje v Podčetrtku.
Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki ter rekreativno v
tenisu, s svojimi kolegi iz drugih občin, ter tako prispevate k medsebojnemu povezovanju in
sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah in k pozitivni energiji. Vabilo s programom, prijavnica

26.06. / DOBRODOŠLICA HRVAŠKIM OBČINAM V EU IN PRIPRAVE NA
SEJEM NEXPO
Obveščamo vas, da bo 26.6.2013 od 11.00 ure dalje v Opatiji, Hrvaška, potekal dogodek pod nazivom
»Regionalni sejem NEXPO 2013 v kontekstu vstopa Hrvaške v EU«, ki bo posvečen hkrati obeležitvi
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vstopa Hrvaške v EU in predstavitvi sejma lokalne samouprave NEXPO 2013, ki bo letos od 25. do 27.
septembra potekal v Rijeki in Opatiji. Vljudno vas prosimo, da si rezervirate termin. Vabilo bomo
objavili v kratkem.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
19. 06 / PARTICIPATIVNI PRORAČUN KOT ORODJE URBANE POLITIKE
Mreža za prostor ob podpori Zavoda Bunker vabi 19. junija 2013 ob 19h v Staro mestno elektrarno –
Elektro Ljubljana na seminar o participativnem proračunu. Gre za koncept upravljanja, ki prebivalce
občine neposredno vključi v proces upravljanja z mestom. Prebivalci prek participativnega proračuna
neposredno odločajo o razporejanju t.i. investicijskega dela javnih sredstev občine. Tovrstno javno
upravljanje prinaša vrsto prednosti: ljudje lahko neposredno vplivajo na zadovoljevanje potreb
lokalne skupnosti, v kateri živijo, zaradi povečane transparentnosti se poveča zaupanje prebivalcev v
nosilce oblasti, poraba javnih sredstev postane učinkovitejša, povečajo pa se tudi samozavest in
samozaupanje prebivalcev ter občutek za medsebojno solidarnost.
Urbane politike si v sodobnih demokratičnih družbah težko predstavljamo brez neposrednega
sodelovanja prebivalcev pri načrtovanju razvoja mesta. To bolj ali manj velja tudi za Slovenijo, ki ima
kljub nazadovanju v zadnjih letih že desetletja uzakonjeno vključevanje javnosti pri pripravi
prostorskih načrtov. Še posebej je sodelovanje prebivalcev ključno v procesih urbane prenove ‘od
spodaj’, kjer pobuda za izboljšanje življenjskega okolja v degradiranih urbanih območjih izhaja od
samih prebivalcev.
V uvodu seminarja bo na kratko orisan kontekst urbanih politik in priložnosti participativnega
proračuna v tem okviru, v osrednjem predavanju pa bo koncept participativnega proračuna, izbrane
tuje primere ter možnosti za uvedbo v slovenskih občinah podrobneje predstavil Matic Primc iz
Iniciative mestni zbor. Sledil bo pogovor, ki ga bo moderiral Marko Peterlin z Inštituta za politike
prostora. Vabilo

26.06. / KAKO POSLOVATI Z RUSKO FEDERACIJO
Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija in Veleposlaništvom Ruske
federacije organizira seminar Kako poslovati z Rusko federacijo, ki je namenjen slovenskim
podjetjem, ki bi želela poslovati tudi na trgu Ruske federacije ali okrepiti svoje obstoječe delovanje na
tem velikem perspektivnem trgu. Dogodek bo v sredo 26. junija 2013, ob 13. uri v veliki sejni sobi
Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani. Predvideni program seminarja, ki
bo potekal v slovenskem in ruskem jeziku. Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med
državama so na področju energetike, energetske varnosti (v okviru EU), avtomobilske industrije,
telekomunikacije in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), javne infrastrukture, turizma in
prehrambne industrije. Ruska federacija je odprta za sodelovanje na področju tehnološkega razvoja,
energetike, izvajanja projektov v okviru turistične infrastrukture ter za povezovanje na
nepremičninskem področju. Zaradi zgodovinskih povezav, se krepi tudi sodelovanje na kulturnem
področju. Več >>>

24.09. / VARNA IGRA 2013
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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.

NOVICE DRUGIH
JAVNA OBRAVNAVA - ZAGOTOVIMO. SI HRANO ZA JUTRI
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 13.6.2013 v Novem mestu organiziralo javno obravnavo
Operativnega programa za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Namen javne obravnave je bil
spodbuditi širšo razpravo, na kateri so bili podani zaključki, ki bodo pripeljali do kakovostne podlage
za nadaljnje ukrepanje kmetijske in drugih politik za konkurenčen in trajnostni razvoj kmetijstva ter
živilstva. Z javno obravnavo so se vzpostavile podlage za nadaljnje ukrepanje kmetijske in drugih
politik za konkurenčen in trajnostni razvoj kmetijstva ter živilstva. Iz Resolucije o strateških
usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do 2020, ki je krovna podlaga za Operativni program,
namreč izhaja zaveza, da je pri pripravi izvedbenih razvojnih dokumentov potrebno zagotoviti
konsistentnost izvedbe skozi različne instrumente in njihovo koherenco z drugimi javnimi politikami
in strategijami. Več

DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Na GZS je dne 11. 6. 2013 v okviru projekta PROFILI potekala konferenca Dan javno-zasebnega
partnerstva. Na poslovni konferenci so različni strokovnjaki predavatelji v 3 tematskih sklopih
predstavili:
-projekt PROFILI in ugotovitve ter rezultate projekta do sedaj
-zakonodajni okvir javno zasebnega partnerstva v Sloveniji
-različna tveganja ter primeri dobrih in slabih praks v projektih na osnovi JZP
-nakazali priložnosti za projekte po modelih JZP v Sloveniji
-predstavili pogodbe in reševanje sporov v projektih izgradnje na osnovi JZP
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-v sklepnem delu oblikovali zaključke za delo za naprej za vse deležnike povezane z javno-zasebnim
partnerstvom in projektom PROFILI.
Gradivo in foto utrinki s konference so objavljeni tukaj.

13. REDNA SEJA VLADE RS
ZAKON O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA
Vlada je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ugotavljanju katastrskega dohodka in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po
nujnem postopku.
V decembru 2012 so bile izdelane kalkulacije, v začetku leta 2013 pa pridobljeni potrebni podatki
Statističnega urada RS (podatki o hektarskih pridelkih in strukturi pridelave kmetijskih pridelkov po
statističnih regijah). Prvi, na tej osnovi izdelani izračuni, so bili preverjeni s strani strokovne inštitucije
in nato, v skladu z določbo zakona, javno razgrnjeni. Odzivi so v glavnem kazali na nesprejemljivost
izračunov, ki naj bi bili nerealno (pre)visoki, opozorili pa so tudi na nekatere napake v izračunih, na
neprimernost nekaterih podatkov SURS, pa tudi na nekatere metodološko neprimerne rešitve.
Predvsem pa se je kot pomanjkljivost zakona pokazalo, da bi ta moral za uveljavitev prvih izračunov
predvideti daljše obdobje za usklajevanje izračunov in da bi bilo primerneje, da se kmetje z novimi
izračuni lahko seznanijo za leto vnaprej. Predlog zakona zato:
odpravlja ugotovljeno metodološko pomanjkljivost in za oceno pridelave v gozdarstvu
izračune katastrskega dohodka poleg bonitete zemljišča upošteva tudi rastiščni koeficient, in
poleg podatka o povprečnem poseku upošteva tudi strukturo gozdnih lesnih sortimentov,
uveljavlja postopek ugotavljanja katastrskega dohodka za leto vnaprej (določa, da se novi
izračuni objavijo do 30. junija tekočega leta, kot ocena dohodka pa se upoštevajo šele v
naslednjem letu),
ureja prehodno obdobje v letu 2013, ko z namenom podaljšanja roka za usklajevanje izračunov
in upoštevanja drugih podatkov za oceno pridelave v gozdarstvu, kot datum za objavo novih
izračunov določa 31. avgust 2013,
ureja prehodno rešitev za določitev katastrskega dohodka za leto 2013 na način, da ta, glede
na katastrski dohodek za leto 2012 za zavezance ne bo višji kot 10 %,
ureja možnost vpogleda v katastrski dohodek posameznega lastnika za leto vnaprej, in
vsebuje prehodno določbo za leto 2013 za navezavo datuma izračuna katastrskega dohodka
(31. avgust) z datumom upoštevanja tega podatka za namene dohodnine (30. junij). (Vir:
Vlada RS, ur)

ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR ZA OBDOBJE OD OKTOBRA 2012
DO MAJA 2013
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave
administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maja 2013. Obenem je Vlada RS zadolžila
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za notranje zadeve, da najkasneje do
30. 6. 2013 pripravita enoten dokument s ciljem zagotovitve boljšega poslovnega okolja in dvig
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konkurenčnosti (združitev ukrepov strateških programov) ter zadolžila vse resorje, da imenujejo nove
oziroma potrdijo dosedanje člane stalne medresorske delovne skupine za področje priprave boljših
predpisov, ki bodo odgovorni za realizacijo ukrepov v okviru enotnega dokumenta. Imena članov
skupine resorji do 21. 6. 2013 posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve. (Vir: Vlada RS, ur)

ENOTNA METODOLOGIJA IN OBRAZCI ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
Uredba in predlagana sprememba uredbe v skladu z zakonskim pooblastilom predpisuje le metodo
izračuna plač v javnem sektorju. Zaradi izvajanja določb posameznih aktov, s katerimi so se uresničile
zaveze iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju je
potrebno v omenjeni uredbi opredeliti nove šifre, ki so potrebne pri obračunu plač in zbiranju
podatkov o plačah in drugih prejemkih zaposlenih. (Vir: Vlada RS, ur)

NOTRANJA ORGANIZACIJA, SISTEMIZACIJA, DELOVNA MESTA IN
NAZIVI
Izdana je bila Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, s katero se uskladi Uredba z določbami
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, ki je posegel v organizacijsko
strukturo ministrstev.
V uredbi se spreminja ime Ministrstva za pravosodje in javno upravo v Ministrstvo za pravosodje, v
katerem so: Direktorat za pravosodno upravo, Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja in
Direktorat za investicije in nepremičnine.
V Ministrstvu za notranje zadeve se poleg Direktorata za policijo in druge varnostne naloge in
Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo organizirajo še Direktorat za javni
sektor, Direktorat za kakovost javne uprave in Direktorat za informatiko in e-storitve. (Vir: Vlada RS,
ur)

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2013
Na seji Vlade je bil sprejet Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letu 2013, ki ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem
izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in
reševanja, ter občinam. Sprejet pa je bil tudi sklep, s katerim se Ministrstvu za obrambo, Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, naloži, da po sprejemu rebalansa proračuna 2013, če bo
treba, pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega načrta.
Program obsega temeljne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi
se skladno z usmeritvami in programi, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred
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naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, izvajale leta 2013 na ravni države. (Vir: Vlada
RS, ur)

SEJNINE IN POVRAČILA STROŠKOV V JAVNIH SKLADIH, AGENCIJAH,
ZAVODIH IN GOSPODARSKIH ZAVODIH
Izdana je Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih
agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
S predlagano spremembo uredbe se nadomestilo za dopisno sejo vlade, ki je skladno z veljavno
ureditvijo odmerjeno v višini 80 % redne sejnine, zniža na 50 % redne sejnine.
V predlogu sprememb uredbe se glede povračila kilometrine, do katere so člani svetov organov
nadzora oziroma upravljanja v osebah javnega sektorja upravičeni, določi v višini 8 odstotkov cene
neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov. Veljavna ureditev namreč določa, da je povračilo
stroškov za kilometrino enako višini kilometrine, določeni z zakonom, ki ureja višino povračil
stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, ki pa je z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju
javnih financ za javni sektor prenehal veljati. (Vir: Vlada RS, ur)

OBMOČJA NATURE
MKO in MzIP je naloženo, da v sodelovanju z ostalimi resorji pripravita ukrepe, ki bodo odpravili oz.
zmanjšali ovire pri učinkovitejšem umeščanju prostorskih ureditev v območjih Natura in vzdrževanju
obstoječe javne infrastrukture.
Med MKO in MzIP so potekala usklajevanja za področji prometne infrastrukture in urejanja prostora
zaradi širitve območij Natura 2000 glede na obstoječe in načrtovane razvojne projekte, uvrščene v
državni proračun oz. razvojne programe RS. Sklep je bil sprejet ob obravnavi predloga Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). (Vir:
Vlada RS, ur)

ZAGOTAVLJANJE INFRASTRUKTUR E ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
Vlada je sprejela Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki
Sloveniji za obdobje 2010-2012. V skladu z določili Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije
in obveznostmi iz Direktive ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski
skupnosti (Direktiva INSPIRE) mora Republika Slovenija vsaka tri leta pripraviti poročilo o
zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji. To poročilo vključuje
obdobje 2010 – 2012 in predstavlja zbirko sledečih informacij:
podrobnosti o slovenski točki za stike in koordinacijski strukturi, ki podpira točko za stike;
opis odnosov s tretjimi osebami in pregled delovnih praks in postopkov usklajevalnega
organa;
informacije o postopkih zagotavljanja kakovosti, vključno z opisom vzdrževanjem
infrastrukture za prostorske informacije in analizo težav pri zagotavljanja kakovosti, povezane
z razvojem infrastrukture za prostorske informacije. (Vir: Vlada RS, ur)
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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

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
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standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

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

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več. Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.)
od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.7.2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe:- občine;- drugi subjekti (javni skladi,
javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);- podjetja,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vrednost razpisa je 30.000 €. Več informacij tukaj.

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

SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO UČINKOVITO
PRENOVO JAVNE RAZSVETLJAVE
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove
javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Finančne spodbude so namenjene občinam za
naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev
ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne
razsvetljave so: zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, zamenjava in vgradnja
varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcija in predelava ter
postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj
strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji
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izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od
predelave; vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko
krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; izdelava investicijske in projektne
dokumentacije, opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Do prijave je upravičena posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za
nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več
občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je podpisana pogodba o sofinanciranju. Upravičeni stroški so
stroški brez DDV za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena
z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije. Vrednost operacije po
tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR. Rok za oddajo je bil 30.11.2011, nato vsake 4 mesece
prvo delovno sredo. Predvidena višina sredstev: 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Višina
sofinanciranja je največ 50% upravičenih stroškov. Več

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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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KOMISIJA PREDLAGA POVEČANJE OBSEGA SAMODEJNE IZMENJAVE
INFORMACIJ ZNOTRAJ EU
Komisija je danes v okviru okrepljenega boja proti davčnim utajam predlagala povečanje obsega
samodejne izmenjave informacij med davčnimi upravami v EU. V skladu s predlogom bi bili
dividende, kapitalski dobički, vse druge oblike finančnih prihodkov in stanje sredstev na računih
dodani na seznam kategorij, ki so predmet samodejne izmenjave informacij znotraj EU
(glej MEMO/13/533). EU bi s tem vzpostavila najobsežnejši sistem samodejne izmenjave informacij na
svetu.
Direktiva EU o davkih na prihranke državam članicam omogoča, da zbirajo podatke o prihrankih
nerezidentov in te podatke samodejno posredujejo pristojnim davčnim organom v državah članicah,
katere rezidenti so te osebe. Ta sistem je vzpostavljen od leta 2005, Svet pa trenutno preučuje predlog,
v okviru katerega bo ta direktiva okrepljena in njeno področje uporabe razširjeno. Na zasedanju Sveta
maja 2013 so se države članice zavezale k sprejetju prenovljene direktive o davkih na prihranke pred
koncem leta.
Direktiva o upravnem sodelovanju s 1. januarjem 2015 določa samodejno izmenjavo informacij o
drugih oblikah prihodkov. Gre za prihodke iz naslova zaposlitve, plačil direktorjem, življenjskih
zavarovanj, pokojnin in nepremičnin. Namen današnjega predloga je prenovitev direktive o
upravnem sodelovanju, tako da se bo samodejna izmenjava informacij po tem datumu lahko
uporabljala tudi za dividende, kapitalske dobičke, druge finančne prihodke in stanje sredstev na
računih. (vir:EU)

ECALL: SISTEM ZA SAMODEJNI KLIC V SILI V PROMETNIH
NESREČAH BO V AVTOMOBILIH OBVEZEN OD LETA 2015
Da bi pripomogla k zmanjšanju posledic hujših prometnih nesreč po celotni Evropski uniji, je
Evropska komisija danes sprejela dva predloga, ki bosta zagotovila, da bodo do oktobra 2015
avtomobili v primeru hujšega trka samodejno poklicali ustrezno službo za ukrepanje. Če se zgodi
huda nesreča, sistem eCall samodejno pokliče številko 112, enotno evropsko številko za klic v sili.
Službam za ukrepanje sporoči lokacijo vozila, tudi če je voznik nezavesten ali ni sposoben poklicati
sam. Po ocenah bi se tako lahko rešilo do 2 500 življenj na leto (MEMO/13/547). Ta zakonodajni
osnutek bo zagotovil, da bodo od oktobra 2015 vsi novi modeli osebnih vozil in lahkih gospodarskih
vozil opremljeni s sistemom za klic v sili eCall in da bo vzpostavljena potrebna infrastruktura za
sprejem in obravnavo klicev v centrih za obveščanje, kar bo poskrbelo za skladnost, medobratovalnost
in neprekinjeno dostopnost te vseevropske storitve. Več o temi si lahko preberete tukaj. (vir: EU))
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