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NOVIČKE SOS
ODPRTO PISMO PREDSEDNICI VLADE
Skupnost občin Slovenije smo 17.10.2013 Predsednici Vlade RS posredovali odprto pismo, v katerem
izražamo nasprotovanje sprejetju besedila Zakona o davku na nepremičnine. Izrazili smo tudi
ogorčenje nad načinom dela Vlade RS, ki se je v preteklih dneh pred sprejemom zakona, intenzivno
sestajala z nekaterimi predstavniki interesnih skupin in lobijev, medtem ko je reprezentativnim
zastopnikom občin termin za sestanek ponudila šele po seji, na kateri je zakon bil sprejet. Prav tako pa
Skupnost v odprtem pismu ponovno izpostavlja škodljivost zakona tako za lokalne skupnosti kot
njihove prebivalke in prebivalce. Odprto pismo je bilo posredovano Predsednici Vlade RS, slovenskim
medijem ter vsem občinam v Sloveniji. Odprto pismo

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS
V ponedeljek, 14. oktobra 2013 se je v Mariboru sestal glavni odbor SOS. Obravnavali so aktualno
problematiko in sklenili, da se v prihodnjem tednu skličejo vse županje in župani na Zbor županov,
da se povabi predstavnike Vlade RS, da se k sodelovanju pri organizaciji povabi tudi ZOS in da se na
zboru obravnavajo naslednje teme:
Predlog Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
Predlog Zakona o financiranju občin in predlogu teritorialne reorganizacije lokalne
samouprave.
Reorganizacija javne uprave
Predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine
Predlog Zakona o davku na nepremičnine
EU sredstva in njihovo črpanje v sedanji in prihodnji finančni perspektivi ter sklepanju
partnerskih sporazumov.

SKLEPI ODBORA DZ ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
Včeraj je v Državnem zboru potekala seja Odbora za zadeve Evropske unije, kjer so ob obravnavi 1.
točke "Izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
in njeni načrtovanje za programsko obdobje 2014-2020" sprejeli naslednje sklepe:
1. Odbor za zadeve evropske unije poziva Vlado RS za čimprejšnje oblikovanje programskih
dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Ob dejstvu, da sta vzpostavljeni dve kohezijski regiji za izvajanje kohezijske politike, Odbor predlaga
Vladi, da pripravi dva operativna programa, enega za Vzhodno in enega za Zahodno Slovenijo.
2. Odbor predlaga Vladi RS, da se pri pripravi programskih dokumentov za obdobje 2014-2020
osredotoči na tista področja, na katerih obstaja največja možnost, da prispevajo k izboljšanju
gospodarske rasti in novim delovnim mestom, še posebej, če zanje obstajajo zadostni naravni
potenciali in človeški viri v RS.
3. Odbor opozarja, da je v programskih dokumentih treba večji poudarek dati tudi pomenu, ki ga bo
določen ukrep imel za posamezno od kohezijskih regij z jasno določitvijo ciljev.
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4. Odbor poziva Vlado, naj preuči veljavne postopke za črpanje sredstev v vseh fazah izvajanja
evropske kohezijske politike ter skladno s tem možnost spremembe nacionalne zakonodaje.
Mnenje Skupnosti občin Slovenije in slovenske delegacije V Odboru regij je zastopal dr. Ivan Žagar.

NOTRANJE REVIZORKE O USMERITVAH DELA NOTRANJIH
REVIZORJEV
V torek 15. 10 je potekala prva seja Delovne skupine za notranjo revizijo. Članice so na prvi seji
izvolile predsednico Andrejo Kovač iz MO MS ter njeno namestnico Simono Krese iz Jesenic. Na prvi
seji so članice obravnavale Usmeritve za državno notranje revidiranje, ki predpisuje delo tudi
občinskih notranjih revizorjev. Članice so opozorile na neustrezno vlogo nadzornega odbora v občini,
ki bi v skladu z umeritvami potrjeval delo in proračun notranjih revizorjev. Prav tako bi nadzorni
odbor v pregled dobil poročila notranjih revizorjev. Članice so poudarile potrebo po večjem
sodelovanju notranjih revizorjev in nadzornih odborov a takšni predlogi presegajo pristojnosti
nadzornih nadzorov. V skladu z ZJF predlagane naloge opravlja predstojnik občine (župan/županja)
in ne nadzorni odbor. SOS bo za mnenje prosil MNZ Službo za lokalno samoupravo.
Članice in članice so sprejele tudi sklep, da se občine pozove k imenovanju svojega predstavnika v
Delovno skupino za notranjo revizijo. V kolikor bi želeli sodelovati v delovni skupini pišite na
miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)

SESTANEK KOMISIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
V sredo 16. oktobra se je v prostorih gasilskega doma Kamnik sestala Komisija za zaščito in reševanje.
Na seji komisije so predstavniki Inštituta za vode članicam in članom predstavili aplikacijo za potrese.
S pomočjo aplikacije, ki bo brezplačno na voljo na spletni strani URSZR, bodo občin lahko predvidele
povzročeno škodo ob potresu. Aplikacija omogoča simulacijo potresa in poškodbe na stanovanjskih
objektih. Aplikacija omogoča oceno število porušenih ali poškodovanih objektov v potresu na
določenem območju. Poškodbe na objektih upoštevajo višino objekta, vrsto gradnje objekta, leto
izgradnje, karakteristike tal in jakost potresa. S pomočjo teh podatkov se lahko oceni, koliko ljudi bo
potrebovalo začasno prebivališče, koliko ljudi pa bo potrebovalo trajnejšo rešitev. Aplikacija celo
omogoča označitev zgradbe za katere obstaja nevarnost da se bodo porušile. Članica in člani so
sklenili, da se URSZR pozove k čim hitrejšem dostopu do aplikacije. (MM)

PROJEKT SIMBIOZA POVEZUJE GENERACIJE
Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki ga podpira tudi Skupnost občin Slovenije in že od
leta 2011 na brezplačnih delavnicah osnovne uporabe računalnika in mobilne telefonije povezuje
različne generacije. Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami
ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi, omogočiti pozitivno izkušnjo ter motiviranje za nadaljnje učenje in
uporabo. Po drugi strani pa med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi
proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.
Letos bodo delavnice potekale med 21. in 25. oktobrom po vsej Sloveniji, od ponedeljka do petka,
tako v dopoldanskem (9.00-11.00) kot popoldanskem terminu (16.00-18.00) po tematskih sklopih:
ponedeljek, 21.10.: Računalnik, moj prijatelj (osnove uporabe računalnika)
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torek, 22.10.: Klik v svet (internet v vsakdanjem življenju)
sreda, 23.10.: Brez elektronske pošte ne gre (elektronska pošta)
četrtek, 24.10.: Povežimo se ! (družabno omrežje Facebook)
petek, 25.10.: Svet mobilne telefonije (mobilna telefonija, tablice)
Prijave tako za udeležence delavnic kot tudi za prostovoljce, ki bi želeli na delavnicah pomagati učiti
starejše, so odprte samo še do torka, 15.10.2013. Prijave so možne preko spletne strani
www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888, Si.mobilovih prodajnih mestih po vsej Sloveniji.
Veseli nas, da se je tako veliko občin odločilo podpreti projekt. Tukaj lahko pogledate katere občine
projekt podpirajo. (bh)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
KONČNA VERZIJA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za finance zasledila končno verzijo Zakon
o davku na nepremičnine, katero je Vlada RS sprejela na včerajšnji seji.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O POSLANCIH
V obravnavi je Predlog zakona o spremembah Zakona o poslancih. Z zakonom se bo odpravilo
interesno nezdružljivost vlog, v kateri večkratni funkcionarji sočasno nastopajo – to pomeni striktno
izločitev sedaj tudi članov občinskih in mestnih svetov iz parlamenta.
Ker bi želeli stališča občin predstaviti že na seji Državnega sveta RS vas prosimo za hitri odziv,
najkasneje do petka 18.10.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN
PREDLOG ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
Vlada RS je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS posredovala predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in predlog Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, z dne 4.10.2013. Vljudno vas
naprošamo, da pregledate predloga in nam posredujete morebitne pripombe, stališča, mnenja na
podana

predloga

zakonov

ter

nam

le

te

posredujte

do

torka,

22.10.2013

na

naslov:

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

OBJAVLJEN OSNUTEK ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh MKO zasledila objavo osnutka Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Vljudno vas naprošamo, da v kolikor imate na predlog
morebitne pripombe, nam le to posredujte najkasneje do četrtka, 14.11.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O ODVZEMU OSEBKOV VRST RJAVEGA MEDVEDA IN
VOLKA IZ NARAVE
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Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavili Pravilnik o spremembah Pravilnika o
odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Vaše pripombe in predloge nam lahko
posredujete do 4. novembra na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
INŠPEKCIJSKEM NADZORU
Na Ministrstvu za notranje zadeve so pripravili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o inšpekcijskem nadzorstvu. Dodatno vam kot delovni pripomoček posredujemo tudi čistopis
zakona z vnesenimi spremembami in dopolnitvami.
Prosimo vas, da nam vaša stališča oziroma pripombe sporočite na miha.mohor@skupnostobcin.si
najkasneje do četrtka 14.11.2013.

POVPRAŠEVANJA
POVPRAŠEVANJE – ODPRTO

VLOGA ZA PODELITEV NASLOVA MUZIKANT OZIROMA VAŠKI
GODEC
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju odgovorov drugih občin ,
in sicer vezano na prejeto vlogo fizične osebe, ki zaproša za podelitev naslova muzikant oziroma vaški
godec. Le ta bi osebi dal možnost in pravico, da igra na javnih površinah v občini, ne da bi bila za to
kaznovana ali preganjana. Gre za spontane ulične nastope, kjer ni mogoče vnaprej predvideti datuma,
ure in kraja nastopa.
Ker občina sama tega nima s predpisi urejeno, jo zanima, kako, če sploh, imate področje uličnega
glasbenega ustvarjanja urejeno druge občine?
Vljudno vas naprošamo, da nam odgovore posredujte najkasneje do četrtka, 24.10.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
POVPRAŠEVANJE - ZAKLJUČENO

MERILA ZA IZBOR JAVNIH DEL
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice predvsem z vidika javnih del. V zvezi s
tem smo zaprosili za povratne informacije.
Občino zanima, ali imajo občine izdelana merila za izbor izvajalcev javnih del, ki jim dodelijo
sofinanciranje?
Vprašanje je vezano na sestanek Skupnosti občin Slovenije z Zavodom za zaposlovanje, kjer je Zavod
podal priporočilo, da bi občine potrebovale merila za izbor izvajalcev javnih del, ki jim dodelijo
sofinanciranje.
Odgovore lahko preberete tukaj.

11.10.2013 – 18.10.2013

TN št. 40

OBČINSKE JAVNE BLAGAJNE
Skupnost občin Slovenije je prejela povpraševanje občine članice vezano na vzpostavitev občinske
javne blagajne. Vljudno smo naprosili občine članice, da nam posredujejo informacije.
Občino je zanimala pravna podlaga, na podlagi katere so občine, ki že imajo občinsko javno blagajno,
ta sistem vpeljale (ali so sprejele kakšen splošen pravni akt- pravilnik, odlok?) in po določbah katerega
predpisa so nato peljale postopek izbora izvajalca tega sistema (pod pogojem, da niso občine kar same
nosilec izvajanja te dejavnosti).
Odgovore občin lahko preberete tukaj.

POJASNILA MINISTRSTEV
PRIPOROČILA MKO ZA JAVNO NAROČANJE ŽIVIL
Spodbujanje lokalno trajnostne oskrbe s hrano je eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega
programa prehranske politike, povzet po Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike. Ta
je usmerjena v zagotavljanje varne hrane v celotni živilski verigi, vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev
zdravih prehranjevalnih navad ter zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in
zdravju koristno hrano, pridelano in predelano na trajnostni način. Prav tako je spodbujanje kratkih
oskrbnih verig in lokalna hrana ena od prioritet skupne kmetijske politike EU in tudi strateška
usmeritev slovenske kmetijske politike.
Negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane in zmanjševanje izpustov CO2 so med drugim vzroki,
da je začela EU poudarjati pomen samooskrbe in lokalno pridelane hrane. V državnem merilu so
pomembni porabniki hrane javni zavodi, kot so šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele itd. Ti štejejo
za javne naročnike, zato morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja.
Najugodnejšega

ponudnika

morajo

tako

izbrati

v

postopku

javnega

naročanja.

Današnja praksa kaže, da javni zavodi naročajo hrano, ki je cenovno ugodna, a dostikrat sporne
kakovosti na račun njene pridelave in predelave ter dolge poti od njive oziroma hleva do krožnika.
Razlog za takšno stanje je, da naročniki pogosto ne znajo opredeliti dovolj visokih zahtev glede
kakovosti živil. V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike za obdobje 20052010, ki otroke in mladostnike prišteva med ranljivejšo populacijo, moramo pri javnem naročanju živil
uporabiti takšna merila in pogoje, da bo hrana, ki jo uživajo naši otroci, mladostniki in ostareli,
kakovostna in uravnotežena ter s tem zdrava.
MKO je zato v sodelovanju z MF pripravilo Priporočila za javno naročanje živil, ki jih je dne 19. 9. 2013
sprejela tudi Vlada RS. Pripravili so tudi osem prilog, in sicer:
Priloga 1 -splošno o kakovosti in označevanju živil
Priloga 2 - javno naročanje sadja in zelenjave
Priloga 3 - javno naročanje mesa in mesnih izdelkov
Priloga 4 - javno naročanje mleka in mlečnih izdelkov
Priloga 5 - javno naročanje jajc
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Priloga 6 - javno naročanje rib oz. ribiških proizvodov
Priloga 7 - javno naročanje kruha in pekovskega peciva
Priloga 8 - javno naročanje medu
Priporočila bodo v pomoč zlasti osebam, ki v javnih zavodih vodijo postopke javnega naročanja za
izbiro dobaviteljev živil. Priporočila opredeljujejo možne načine naročanja živil in napotujejo javne
naročnike k naročanju sezonskih živil ter uresničevanju načela kratkih verig v prehranski verigi, s
čimer se zagotavlja večja kakovost in varnost hrane, ki jo uživajo otroci, hkrati pa se povečuje delež
lokalne oskrbe. Za posamezne vrste živil določajo tudi konkretna priporočila glede zahtev po
kakovosti, način vključevanja teh zahtev v razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila in
način preverjanja, ali ponudnik v postopku javnega naročanja ter pri dobavah izpolnjuje te zahteve.

TRETJA ČETRTINA ODPRAVE NESORAZMERIJ V OSNO VNIH PLAČAHREALIZACIJA SODBE
Skupnost občin Slovenije je prejelo s strani Ministrstva za notranje zadeve pojasnilo vezano na
izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah.
Zoper sodbo VDSS je bilo vloženo izredno pravno sredstvo-revizija, ki jo je Vrhovno sodišče
Republike Slovenije z odločbo op. Št. VIII Ips 105/2013 z dne 3.9.2013 zavrnilo, torej so javni
uslužbenci, katerim so se odpravljala nesorazmerja v osnovnih plačah v skladu z 50. členom KPJS,
tudi po tej odločitvi, upravičeni do odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.
V skladu z navedenim so v pripravi rešitve glede načina izvršitve sodbe VDSS, torej glede načina
izplačila zneska iz naslova tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, s katerimi bodo
javni uslužbenci seznanjeni še v tem mesecu in naj bi veljale za vse, ki so bili v skladu s 50. členom
KPJS upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ne glede na to, ali so vložili tožbe
oziroma sprožili ustrezne sodne postopke.
Celotno besedilo najdete tukaj

PRIMERNA PORABA OBČIN, DOHODNINA IN FINANČNA
IZRAVNAVA
Ministrstvo za finance, direktorat za proračun je občinam posredovalo obvestilo o objavi prehodnih
podatkov za primerno porabo občin, dohodnino in finančno izravnavo za leto 2014. Tabele

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
22.10. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
8. sestanek Delovne skupine za Črpanje EU sredstev pri SOS bo potekal v torek, 22. oktobra v Celju.
Na seji se bo obravnavalo pripravo operativnih programov.

23.10. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
15. seja Predsedstva SOS bo potekala v sredo, 23. oktobra 2013, s pričetkom ob 09.00 uri, v Narodnem
domu Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
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Vljudno vas prosimo, da se člani predsedstva seje zanesljivo udeležite oziroma, v primeru morebitne
odsotnosti, pošljete svojega pooblaščenca. Vabimo vas da nam do torka, 22. oktobra 2013, po telefonu
02 234 15 00, faksu 02 2341503 ali na elektronski naslov metka.lasic@skupnostobcin.si potrdite
udeležbo.

23.10. / VSESLOVENSKO SREČANJE OBČIN
V Veliki dvorani Narodnega doma v Celju, bo v sredo, 23. oktobra ob 11. uri, potekalo srečanje občin,
ki ga organizirata Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Vabilo, prijavnica
Na srečanju bomo govorili o:
1. Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
2. Predlogu Zakona o financiranju občin in predlogu teritorialne reorganizacije lokalne samouprave.
3. Reorganizaciji javne uprave
4. Predlogu Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine
5. Predlogu Zakon o davku na nepremičnine
6. EU sredstvih in njihovem črpanju v sedanji in prihodnji finančni perspektivi ter sklepanju
partnerskih sporazumov.

23.10. / DDV V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo davka na dodano vrednost v občinah, na
katerem bosta predavali gospa Aleksandra Heinzer in gospa Nina Klobučarič, strokovnjakinji s
področja davka na dodano vrednost. Delovni posvet bo potekal v sredo, 23.10.2013 ob 10.00 uri v
Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Podrobnejši program in vsebino posveta ter prijavnico na posvet najdete tukaj: vabilo, prijavnica.
Vaše prijave na posvet zbiramo do ponedeljka, 21.10.2013, pošljite po faksu: 02 234 15 03, ali skenirane
po e-pošti metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000
Maribor. Veselimo se vaše udeležbe!

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
22.10. / JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O ZAKONU O ROMSKI
SKUPNOSTI
Na podlagi Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) in sprejetih prioritetnih nalog
Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti z dne 31. 1. 2013 ter 4. 9. 2013 Urad Vlade RS za
narodnosti organizira javno predstavitev mnenj na temo sprememb in dopolnitev zakona o romski
skupnosti v republiki Sloveniji, ki bo v torek, 22. oktobra 2013 od 9.30 do 12.00 ure v dvorani Upravne
hiše Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana, Metelkova 2. Namen javne predstavitve mnenj je
pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti v zvezi z omenjeno temo. Javna predstavitev
mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja:
Katere so posebne pravice romske skupnosti v Republiki Sloveniji in kateri naj bodo posebni ukrepi,
ki bodo omogočili izboljšanje izhodiščnega položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v
primerjavi z večinskim prebivalstvom?
Katere vsebine naj ureja krovni zakon in katere področna zakonodaja?
Kakšna naj bo sestava krovne organizacije romske skupnosti v Republiki Sloveniji, da bo učinkoviteje
opravljala z zakonom in poslovnikom določene naloge?
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Prijave zbirajo na Uradu Vlade RS za narodnosti do 15. oktobra 2013 na elektronska naslova
gp.un@gov.si in maja.mamlic@gov.si.
Po končani javni predstavitvi mnenj vas skupaj z Zvezo romske skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik,
Romskim informacijskim centrom Anglunipe in Slovenskim etnografskim muzejem vabijo na odprtje
fotografske razstave »ROM JE V VSAKEM IZMED NAS!«, ki bo v torek, 22. oktobra 2013 ob 12.00 uri
v dvorani Upravne hiše Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana, Metelkova 2. Fotografsko
razstavo bosta odprla predsednik Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik in predsednik
Romskega informacijskega centra Anglunipe, Haris Tahirović, ter fotoreporter Jaka Gasar.

23.10. / PREDAVANJE O TRAJNOSTNI LOKALNI OSKRBI
Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Podravje organizira v sredo, 23.10. 2013 ob 18. uri v
Waldorfskem vrtcu v Wilsonovi 18 , Maribor, predavanje Antona Komata s temo »Trajnostna lokalna
oskrba.«
Predavanje bo predvidoma potekalo dve šolski uri, po predavanju bo na voljo še čas za vprašanja,
pogovor….
Stopnja samooskrbe s hrano v Sloveniji je katastrofalna in že ogroža nacionalno varnost države. Nujen je prehod
na trajnostno lokalno samooskrbo, ki ljudem prinaša živo zdravo hrano, številna delovna mesta ter 4 do petkrat
večji dohodek kot katerakoli druga gospodarska dejavnost, saj ves denar ostane lokalni skupnosti.
Prispevek za organizacijo predavanja znaša 8 EUR za nečlane društva.

24.10.-25.10. / SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI 2013
Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje organizira tradicionalne
Slovenske regionalne dneve 2013, ki bodo potekali 24. in 25. oktobra 2013 v Rimskih Toplicah.
Letošnji regionalni dnevi potekajo v prelomnem obdobju saj se zaključuje tekoče finančno obdobje
2007-2013 in pripravljajo strateški in programski dokumenti za novo programsko obdobje 2014-2020.
Zato je rdeča nit dogodka povezana z novimi razvojnimi perspektivami. Prvi dan je posvečen izzivom
regionalnega razvoja in razvojnim potencialom kulturne dediščine, drugi dan pa izzivom razvoja
podeželja.
Tukaj najdete program, podrobnejše informacije o samem dogodku in prijavnico.

24.10. / POSVET - ZAŠČITNI UKREPI IN MONITORING OB JEDRSKI ALI
RADIOLOŠKI NESREČI
URSZR organizira seminar z naslovom Zaščitni ukrepi in monitoring ob jedrski ali radiološki nesreči.
Seminar bo potekal 24. oktobra 2013, v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12,
1292 Ig. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu ukvarjajo ali srečujejo s to problematiko,
kakor tudi tistim, ki ukrepajo ob jedrskih ali radioloških nesrečah. Udeležba na seminarju je
brezplačna.
Vabilo najdete tukaj. Prijave zbirajo na URSZR: gp.dgzr@urszr.si.

7.11. / KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV IN MLADOSTNIKOV
VSAKDAN
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
Ministrstvo za kulturo (MK) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vabijo na
celodnevni regijski posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 7.
novembra 2013 v Kulturnem domu Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.
Namen posveta je predstaviti učinke in pomen načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter tesnejšega
sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/ umetniki in lokalnimi
skupnostmi, prikazati uspešne primere tovrstnega sodelovanja in mreženja, na delavnicah najti
odgovore na odprta vprašanja v zvezi s tematiko, saj se bodo posveta aktivno udeležili predstavniki
vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti iz navedenih regij.
Ker je število udeležencev omejeno, se je potrebno prijaviti. Prijave so odprte od 15.10.2013 do
25.10.2013 na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/prijava/kultura.asp. Kotizacije ni!

12.11. / URE – PREDNOSTNI IZZIV V ENERGETSKEM ZAKONU
Z novim energetskim zakonom bosta v ospredju politika URE in energetska sanacija stavb, kar je še
posebej aktualno za lokalne skupnosti in upravljavce javnega fonda.
V okviru Zelene Slovenije se v sodelovanju z Direktoratom za energijo na MZIP pripravlja strokovni
seminar, ki bo dal osnovne informacije, kaj Slovenija pripravlja na področju URE, in kako bo s
sredstvi, namenjenimi za energetsko sanacijo stavb. Ob tem se postavlja tudi več strokovnih vprašanj.
Seminar bo dal možnost neposredne izmenjave mnenj z nosilci projekta URE.
Program seminarja:
- Politika URE in energetska sanacija stavb v luči NFP 2014-2020 (mag. Mojca Vendramin, MZIP,
Direktorat za energijo)
- Pregled problematike energetske sanacije stavb v Sloveniji in EU in aktualne usmeritve (vključno z
energetsko izkaznico) (Erik Potočar, MZIP, Direktorat za energijo)
- URE in zelena javna naročila (MF)
- Javni razpisi za energetsko prenovo stavb (Jožef Pogačnik, MZIP, Direktorat za energijo)
- Potencial prihrankov pri energetski sanaciji stavb (dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut
ZRMK)
- Energetska učinkovitost za večjo konkurenčnost gospodarstva (mag. Stane Merše, Inštitut Jožef
Stefan, Center za energetsko učinkovitost)
- Inovativni sistemi za racionalno izrabo lastnih obnovljivih virov energije (dr. Henrik Gjerkeš,
Gradbeni inštitut ZRMK)
- Primeri dobre prakse energetske prenove stavb (mag. Jože Torkar, Eltec Petrol)
Datum: torek, 12. november 2013
Kraj: Tehnopolis Celje (Kidričeva ulica 24, Konferenčna dvorana)
Več informacij in prijave: www.zelenaslovenija.si
Kontakt: Tanja Pangerl, 03/42 66 716 716, mail: tanja.pangerl@fitmedia.si
Vabilo in Prijavnica.
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15.11. / LOKALNO VLADOVANJE IZBOLJŠEVANJE LOKALNE
DEMOKRACIJE V SLOVENIJI
Raziskovalci Fakultete za družbene vede ob podpori Friedrich Ebert Stiftung fundacije organizirajo
konferenco z naslovom "Lokalno vladovanje: izboljšanje lokalne demokracije v Sloveniji".
Na konferenci bo predstavljena analiza raziskav Fakultete za družbene vede na področju lokalne
demokracije in koncepta vladovanja na lokalni ravni. Koncept lokalno vladovanje omogoča, da
lokalne oblasti ne dojemamo več zgolj kot administrativni podaljšek centralne oblasti, saj nam
omogoča razumevanje pojmov, kot sta avtonomija moči in avtonomija delovanja. Poleg tega bodo
predstavljeni zanimivi primeri iz praks, ki nakazujejo na zametke vladovanja na lokalni ravni v
Sloveniji.
Dogodek bo potekal v konferenčnem centru hotela Slon (Ljubljana) v petek, 15. novembra 2013 med
9.00 in 12.00 uro (program se bo odvijal v prostorih Klub 2 in Klub 3). Tukaj si lahko preberete
predviden program konferece: vabilo
Udeležba na konferenci je brezplačna ob predhodni prijavi na e-mail irena.baclija@fdv.uni-lj.si.

20.11. / PODELITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 najavljamo izobraževalni dogodek ter slavnostno podelitev certifikatov Mladim prijazna
občina 2013-2017 pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja.
Dogodek bo potekal v sredo, 20. novembra, v Narodnem domu Maribor s pričetkom ob 10. uri.
Najava dogodka

29. SEJA VLADE
ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Na redni seji Vlade je bilo določeno besedilo predloga Zakona o davku na nepremičnine. In sicer se z
zakonom ureja, da se prihodek od davka na nepremičnine deli med občine in državo, in sicer 50%
pripada državnemu proračunu, druga polovica prihodka od davka pa občinam, na območju katerih se
nepremičnine nahajajo.
Temeljne določbe zakona:
-

Obdavčene so vse nepremičnine, ki so na presečni datum 1. januar leta odmere evidentirane v
registru nepremičnin, ali izpolnjujejo pogoje za to, da bi morale biti evidentirane v registru
nepremičnin. Obdavčitev vključuje vse vrste zemljišč (tudi kmetijska in gozdna zemljišča).
Davčna osnova je posplošena tržna vrednost.

-

Zavezanec za davek se določa lastnika, fizično ali pravno osebo. Izjemoma se obveznost
plačila davka na nepremičnine v lasti države in občin prenese na upravljalce, v primeru
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finančnega lizinga na lizingojemalce in v primeru stanovanj, katerih uporaba je na podlagi
sodno odločbe prenesena na najemnike – zavezanec najemnik.
-

Oprostitve:
1. nepremičnine v lasti ali uporabi tujih držav za potrebe diplomatskih in konzularnih
predstavništev, v lasti mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev, če tako
določajo mednarodne pogodbe, in v lasti institucij EU v Sloveniji.
2. Nepremičnine, ki so evidentirane kot gospodarska javna infrastruktura (ceste, železnice,
vode) – razen vodna zemljišča, namenjena opravljanju poslovne in industrijske ali
energetske dejavnosti.
3. Sakralni objekti (cerkev, molilnica, kapelica), kulturni spomeniki.
4. Neplodna zemljišča in varovalni gozdovi.

-

Davčne stopnje:
1. 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine - stanovanjske nepremičnine, v katerih
biva zavezanec, ali jih ta daje v odplačni (tržni ali neprofitni) najem;
2. 0,5 % za nerezidenčna stanovanjske nepremičnine;
3. Dodatno se davčna stopnja poveča za 0,25 % za rezidenčne ali nerezidenčne stanovanjske
nepremičnine s posplošeno tržno vrednostjo nad 500.000 EUR;
4. 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine;
5. 0,4 % za energetske objekte;
6. 0,3 % za kmetijske objekte;
7. 0,5 % za stavbe za javno rabo in za drugo splošno rabo;
8. 0,15 % za kmetijska zemljišča;
9. 0,07 % za gozdna zemljišča;
10. Za nelegalne gradnje, se osnovna stopnja davka, določena za posamezno skupino
nepremičnin, poveča za trikrat;
11. 50 % znižanje za zavezance, ki so v letu pred letom odmere najmanj 6 mesecev upravičeni
do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka;
12. 30 % znižanje invalidnim osebam (gibanje s pomočjo invalidskega vozička) oziroma
zavezancem, ki živijo s to osebo v skupnem gospodinjstvu;

-

Zavarovanje obveznosti iz naslova davka na nepremičnine s prepovedjo odtujitve in
obremenitve nepremičnine, ki je predmet obdavčitve, v primeru da zavezanec ne more
poravnati nepremičninskega davka.

-

Za leto 2014 se davčna osnova za rezidenčne nepremičnine zniža na 85 % posplošene tržne
vrednosti nepremičnine.

-

Občinam daje možnost, da stopnjo davka povečajo ali zmanjšajo za 50 % v skladu z merili
prostorske in ekonomske politike posamezne občine.

-

Zaradi posledic na ravni financiranja občin, se predlaga triletno prehodno obdobje, v katerem
se davek odmeri kot prihodek države, vsaki posamezni občini pa zagotovi enak prihodek, kot
je znašal znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012. Obenem
se občinam za leti 2015 in 2016 že omogoča tudi zvišanje davčnih stopenj za največ 50 %, s
čimer bodo občine svoje prihodke v teh dveh letih tudi povečevale.
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ENERGETSKI ZAKON
Na Vladi je bil sprejet predlog Energetskega zakona, ki nadomešča obstoječo zakonodajo na tem
področju in s katerim se implementira 10 direktiv, določajo se tudi potrebni elementi za izvajanje
Uredb EU. Nov zakon bo v celoti prenesel evropsko zakonodajo na področju trga z energijo,
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v nacionalni pravni red, povečal preglednost
pravne ureditve na tem področju in tudi izpolnil odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z
dne 14.4.2011.
Zakon uvaja nove strateške dokumente kot so Energetski koncept Slovenije in Državni razvojni
energetski načrt. S temi dokumenti se bomo pregledneje in lažje odločali o prihodnjem razvoju
energetskega sektorja v državi. Zakon na novo ureja skupna pravila notranjega trga z elektriko in
zemeljskim plinom, ki krepijo konkurenco na trgu, pravice potrošnikov oz. odjemalcev ter
neodvisnost nacionalnega regulativnega organa, hkrati pa povečujejo zanesljivost oskrbe.
Zakon sledi konceptu in energetski politiki EU, zaradi zagotavljanja bolj dolgoročno vzdržne
podporne sheme je potrebno dati Vladi RS večja pooblastila pri odločanju o tem, katere tehnologije in
v kakšnem obsegu se bodo spodbujale, da se zasleduje cilje akcijskih načrtov za OVE in URE, ter da se
sprejmejo potrebne odločitve glede virov za podporno shemo.
Najpomembnejše novosti s področja energetske učinkovitosti so na področju stavbenega sektorja, kjer
so možni tudi izjemni prihranki, in pri doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.
Cilj je zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe s toploto (in hladom) in drugimi energetskimi plini iz
zaključenih omrežij, kjer je potrebno upoštevati naravni monopol distributerjev in v zvezi s tem zakon
primerno ureja zaščito odjemalcev tako glede oskrbe, kot tudi glede pogodbenih obvez in določanja
cen.

ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
Določeno je besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne
dediščine. Glavna področja sprememb:
1.

2.

3.

Z uveljavitvijo instituta nagrade naključnim najditeljem dediščine arheoloških ostalin se
dviguje zavest o pomenu dediščine tudi med zasebniki in v širši javnosti. Na podlagi zakona
bo najditelju izplačana nagrada na podlagi strokovnega mnenja državnega ali pooblaščenega
muzeja. Pozitivno bo spodbudila pridobivanje nacionalno pomembnih najdb, za katere bo
zagotovljeno ustrezno varstvo in dostopnost v javnih zbirkah pristojnih institucij.
S prenosom težišča financiranja predhodnih arheoloških raziskav, ki jih krije državni
proračun, se omogoča investicije znotraj mestnih, trških in vaških jeder za zasebnike, ki
rešujejo svoj stanovanjski problem in so s tem razbremenjeni dela stroškov. Obenem bo del
razpoložljivih državnih sredstev namenjen opravi predhodnih arheoloških raziskav, kadar so
te potrebne za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali
vrtnoarhitekturne dediščine, s čimer bodo delno razbremenjene občinske investicije v urbano
okolje.
Predlog sprememb zakona tudi nedvoumno ureja inšpekcijske postopke, vključno z
inšpekcijskimi ukrepi in odgovorno osebo.
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4.

S spremembo na področju izdajanja kulturnovarstvenih soglasij spremembe zakona sledijo
spremembam drugih zakonov s področja načrtovanja prostora, gradnje objektov in varstva
okolja. Ob tem se tudi delno olajšajo postopki pridobivanja kulturnovarstvenih soglasij, v
primerih, ko se ob vlogi ob izdaji kulturnovarstvenih pogojev presodi, da je načrtovani poseg
sprejemljiv.

ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
TER ARHIVIH
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ureja varstvo dokumentarnega in
arhivskega gradiva v fizični in elektronski obliki.
Za neposredno izvajanje določil zakona in upravne prakse so potrebne nekatere spremembe oziroma
dopolnitve določenih členov. Predlagana novela, ne odstopa od načel veljavnega zakona, dodatno pa
zagotavlja spoštovanje načela ustavnosti in zakonitosti, načela sorazmernosti in načela varovanja
interesov nacionalne varnosti oziroma državne suverenosti.
Spremembe iz novele se nanašajo predvsem na ureditev pomembnejših razlik, ki veljajo za
javnopravne osebe in osebe zasebnega prava glede sprejemanja in potrjevanja notranjih pravil
omogoča osebam zasebnega prava uporabo instrumenta notranjih pravil, jih pa k temu ne zavezuje,
racionalizacijo postopkov preverjanja skladnosti strojne opreme z zahtevami zakona; ureditev
postopkov preverjanja skladnosti opreme in storitev glede na dejansko izvajanje postopka (Arhiv RS
izvaja postopke certifikacije opreme in storitev in ne akreditacije).
Vpeljuje se pravna podlaga za varstvo arhivskega gradiva političnih strank in pravnih oseb, ki
delujejo v javnem interesu in ureja se tudi možnosti lastnega varstva arhivskega gradiva za
javnopravne osebe. Ureja se tudi pogoje dostopnosti do arhivskega gradiva, rokov nedostopnosti,
izjemnega dostopa ter izjemnega podaljšanja rokov nedostopnosti arhivskega gradiva. Sedaj bo
dostop do arhivskega gradiva urejen skladno s predlogom Urada informacijske pooblaščenke, da se
arhivska zakonodaja uskladi z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

ZAKON O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Ministrstvo za kulturo RS se je na podlagi analize in izkušenj uporabnikov odločilo za temeljito
prenovo krovnega zakona v kulturi, ki jo bo izpeljalo v dveh korakih. Prvi korak so nujne spremembe
obstoječega zakona iz leta 2002, naslednji, ki bo temeljiteje posegel v vse njegove dele, pa bo sledil do
konca letošnjega leta.
Med tokratnimi spremembami so posebej izpostavljene naslednje:
-

Uvedejo se trije ukrepi za spodbujanje delovanja samozaposlenih na področju kulture: razvoj
novih projektov (kulturne žepnine, s katerimi sofinanciramo izvedbo ali pripravo novih
projektov), olajšanje položaja v primeru daljših bolezni in manjših dohodkov (nadomestilo za
bolniško odsotnost, ki traja dlje od 31 dni, in izvajanje računovodstva za tiste samozaposlene,
ki so po spremembah davčne zakonodaje v slabšem položaju). Sredstva so zagotovljena v
proračunu 2014.
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-

Strateški načrt postaja obvezen dokument za vse javne zavode in lokalne skupnosti.
Uvede se obvezno usposabljanje članov svetov javnih zavodov, agencij in skladov.
Zakon bo prinesel večjo odgovornost na svete javnih zavodov, že zdaj pa se želi okrepiti
strokovnost obstoječih članov.
Natančneje se določijo kriteriji za dodelitev sredstev s postavke za nepredvidene akcije.
Ministrova odločitev veže na mnenje strokovne komisije, ki mora presoditi, ali predlagani
projekt vsebinsko ustreza kriterijem siceršnjih javnih razpisov in pozivov.

ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE
UPORABNIKE
Določeno je besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike.
Določajo se nove naloge in storitve Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) in spreminjajo
oziroma dopolnjujejo posamezne določbe, katere je bilo potrebno podrobneje urediti.
Bistvene novosti:
-

-

-

UJP poleg plačilnih storitev opravlja tudi veliko drugih storitev in posebnih strokovnih nalog
za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
ter za proračune in upravljavce sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in
nadzornike javnofinančnih prihodkov, zato se besedilo zakona ustrezno dopolni;
določene so nujne naloge UJP, ki se opravljajo tudi v času stavke;
zakona določa pristojnost UJP, da zagotavlja in skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj
samostojne informacijsko komunikacijske infrastrukture in posebnih informacijskih sistemov
za opravljanja nalog in storitev;
dopolnjen je nabor podatkov, ki jih UJP zbira in vodi v registru proračunskih uporabnikov, ter
podrobneje urejajo obveznosti upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa;
podrobneje se ureja odpiranje posebnih namenskih transakcijskih računov pri Banki Slovenije,
ki so namenjeni ločenemu vodenju sredstev, in posebnih računov z ničelnim stanjem
predvidena je uvedba obveznega izdajanja elektronskih računov,
določen je sistem za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov;
dopolnjene so kazenske določbe in opredeljeno je pooblastilo prekrškovnega organa (UJP), da
v hitrem postopku o prekršku lahko izreče globo v katerikoli višini v okviru razpona,
predpisanega v 31. členu zakona.

-

UREDBA O NEPOSREDNIH PLAČILIH V KMETIJSTVU
Izdana je Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, ki določa upravičence,
pogoje in višino sredstev za predplačila neposrednih plačil v kmetijstvu za leto 2013, in sicer za
plačilne pravice z vsemi dodatki ter dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska
gospodarstva. Predplačila se izplačajo vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo z uredbo
določene pogoje, ker je suša prizadela vsa kmetijska območja v Sloveniji.
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Predplačila se lahko pričnejo izplačevati od 16. 10. 2012 dalje. Ker so predplačila namenjena
kmetijskim gospodarstvom, ki jih je suša najbolj prizadela, je treba predplačila izplačati takoj, ko bo to
mogoče.
Za posamezno kmetijsko gospodarstvo se predplačilo 2013 določi v višini najmanj 15% odobrenih
plačil za leto 2013. Ne glede na to, pa predplačilo 2013 ne sme presegati 50% odobrenih plačil za leto
2013. Kmetijsko gospodarstvo ni upravičeno do izplačila predplačila 2013, če skupni znesek znaša
manj od 200 evrov.
Za predplačilo 2013 je skupaj namenjenih dobrih 9,7 milijona evrov finančnih sredstev.

AKTUALNI RAZPISI
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V MEDPODJETNIŠKE IZOBRAŽEVALNE
CENTRE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC III. Rok za oddajo je 21.10.2013.
Razpisana višina sredstev je 1.524.000,00 EUR.

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.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
V petek, 11.10.2013, je bil v Uradnem listu (št 83/13) objavljen Javni razpis Fundacije za šport za
sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2014
in Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in
2016.
Vse podrobne informacije za prijavo najdete na spletni strani Fundacije za šport. Zadnji rok za oddajo
kandidatur je 11.11.2013.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
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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

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
PRVA SLOVENSKA SAMOPOSTREŽNA ODPRLA VRATA
V MO Kranj so ta teden odprli prvo slovensko socialno samopostrežno. Ustanoviteljica socialne
samopostrežne s sedežem v starem mestnem jedru Kranja je Mirjana Kavčič je. V njenem življenju ji je
veliko ljudi pomagalo, zato si je obljubila, da ko bo imela čas in možnost, bo tudi ona skušala
pomagati drugim. Zdaj je sveže upokojena profesorica glasbe. Na Hrvaškem (Reka) je našla socialno
samopostrežno. Koncept jo je tako navdušil, da se je odločila, da je to tisto, kar bo skušala uresničiti na
slovenskih tleh. Svojo idejo je predstavila kranjskemu županu, gospodu Bogataju, ki je takoj ponudil
pomoč in podporo v obliki prostorov, stojnice, kjer bi se lahko socialna samopostrežna promovirala. In
tako je bil prvi korak storjen. Glavni cilj in namen slovenske socialne samopostrežne ni deljenje živil,
temveč učenje samopreskrbe. Samopreskrba je nekaj, na kar smo v času potrošništva pozabili, saj smo
navajeni, da vse lahko kupimo. Kar pa si zaradi trenutne ekonomske situacije vsak ne more več
privoščiti. Ljudi bodo zato učili, kako iz osnovnih sestavin speči kruh, sladice, narediti testenine,
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izdelati lastnoročno mila in skušali z delavnicami čim bolj razvijati ročne spretnosti. Tako se bodo
ljudje počutili koristne, imeli bodo občutek, da jim je nekaj uspelo narediti. Nenazadnje, ko nekaj
naredimo sami, imamo do tega drugačen odnos, kot če to kupimo. Socialna samopostrežna je
namenjena predvsem mladim do 35 let, ki so brezposelni (glede deleža mladih brezposelnih se
Slovenija uvršča v evropski vrh); tistim, ki imajo mlade družine in z denarjem, ki ga zaslužijo težko
preživijo; vsem brezposelnim, ki sodijo v aktivno populacijo in ne prejemajo socialne pomoči, ker jim
je zmanjkalo nekaj evrov, da bi bilo do nje upravičeni; vsem, ki bodo pokazali interes. Za več
informacij lahko kontaktirate www.drustvo-kali.si.

SKORAJ NIČENERGIJSKE HIŠE: ŽE DANES OBIŠČITE HIŠE
PRIHODNOSTI
Gradbeni inštitut ZRMK odpira prijave za ogled stavb v okviru projekta »Skoraj ničenergijske hiše: Že
danes obiščite hiše prihodnosti«: povezava na spletno stran. Zelo bi bili hvaležni občinam, če bi o
projektu seznanjali občane preko objave na vaši spletni strani.
»Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti« (angleški naziv: NZEB2021: »Doors
Open Days«, spletna stran: http://www.0energijskehise.si) je projekt, ki ga je finančno podprla
Evropska komisija v okviru programa Intelligent Energy Europe. Cilj projekta je, da širši javnosti
omogočimo obisk novih in prenovljenih stavb, s poudarkom na skoraj ničenergijskih standardih.
Osrednja ideja je, da bodo obiskovalci dobili uporabne in neodvisne izkušnje na področju skoraj
ničenergijskih stavb. Med obiskom se bodo seznanili z življenjskimi, delovnimi in gradbenimi
izkušnjami lastnikov stavb. Ogledi stavb bodo organizirani v času dveh podaljšanih vikendov: 8., 9.,
10. in 15., 16., 17. novembra 2013. Vsi ogledi bodo strokovno podprti, saj jih bodo vodili strokovnjaki,
ki so sodelovali pri graditvi tovrstnih objektov.

OBČINA BRASLOVČE - DOBRA ENERGETSKA PRAKSA IN POVABILO
V Občini Braslovče so za zagotovitev okolju prijaznejše tehnologije in prehod na varčnejše in čistejše
ogrevanje z izkoriščanjem geotermalne energije v letu 2013 vstopili v javno zasebno partnerstvo s
podjetjem Termo-tehnika d.o.o. pri obnovi ogrevalnega sistema Osnovne šole Braslovče. Do sedaj so v
šoli uporabljali konvencionalni sistem ogrevanja na kurilno olje, kjer je letna poraba primarne energije
znašala kar 504.000 kWh oziroma 50.000 litrov kurilnega olja. S prehodom na nov sistem ogrevanja in
segrevanja sanitarne vode s toplotno črpalko zemlja/voda in zemeljskimi sondami pa se bo letna
poraba energije zmanjšala za kar 70% ter s tem v tolikšni meri tudi stroški. V zadnjem letu opažajo
močno podporo države pri energetski sanaciji šolskih stavb, zato vabijo na svečano predajo novega
ogrevalnega sistema, ki bo 6. novembra 2013 v Braslovčah:
Ob 9. 00 bo v prostorih Osnovne šole Braslovče potekala OKROGLA MIZA na temo »Uporaba
toplotnih črpalk za ogrevanje javnih zgradbah«, ki jo bo moderiral doc. dr. Henrik Gjerkeš iz Centra
za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo pri Gradbenem inštitutu ZRMK, in Univerze v Novi
Gorici.
Ob 10.30. bo sledila svečana predaja in vklop ogrevalne toplotne črpalke
Glede na znižanje stroškov ogrevanja,ki jih takšne rešitve prinašajo menijo, da bi udeležba
predstavnikov občin spodbudila pozitivno razmišljanje pri uporabi učinkovitejših sistemov ogrevanja.
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V upanju, da se boste vabilu na okroglo mizo in svečani predaje obnovljenega sistema ogrevanja v
Osnovni šoli Braslovče odzvali, vas lepo pozdravljajo.

VELIKA RAST ZADOLŽENOSTI OBČIN JE MIT
Dolg občin se je povečal v štirih letih za 371 milijonov. Ampak za dve tretjini tega povečanja je
zaslužnih le 10 velikih mestnih občin.
Z 100 milijonov evrov je dolg najbolj povečala Mestna občina Ljubljana. Občine z več kot 10.000
prebivalci, torej velike in večje občine, so skupaj prispevale 87 odstotkov k rasti skupnega občinskega
dolga. 110 občin z manj kot 5.000 in 2.000 prebivalci, torej majhne in mikroobčine, pa so k povečanju
zadolženosti prispevale 23 milijonov evrov, kar predstavlja 7 odstotkov skupnega povečanja.
V štirih letih 65 občin svojo zadolženost zmanjšalo, največ Radovljica za 1,3 milijona, za več kot milijon
pa še Dravograd, Logatec in Grosuplje. Nespremenjeno je stanje pri 15 občinah, kar pomeni, da se je
zadolženost povečala pri 131 občinah, od tega večina, kot že rečeno, na račun velikih občin. Med 17
občinami z več kot 20.000 prebivalci, je zadolženost zmanjšala Nova Gorica, ki je finalistka za nagrado
Zlati kamen 2013.
Svoj dolg pa je povečevala tudi država, več kot 2 milijardi na leto. Država je torej svoj dolg vsako leto
povečala za trikrat več, kot znaša skupni dolg vseh 211 slovenskih občin.
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