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Posvet: Poslovanje nadzornih odborov s pregledom in pripravo
poslovnikov
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NOVIČKE SOS
SKUPNI POZIV ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA
NEPREMIČNINE
Skladno s sklepom včerajšnje nujne izredne razširjene seje predsedstva SOS smo predlagali peticijo
SKUPNI POZIV ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE: podpisniki
peticije zahtevamo takojšnji umik Predloga zakona o davku na nepremičnine ter pričetek resnih in na
spoštovanju in demokratičnih standardih temelječih usklajevanj rešitev evropsko primerljivega

Zakona o davku na nepremičnine v Sloveniji.
PETICIJA
Obrazec za fizične osebe
Obrazec za pravne osebe
RAZLOGI za podpis peticije
Prvopodpisani
Vzpostavili smo tudi spletno mesto za oddajo podpisa peticije.
ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV JE 11.11.2013 DO 11.00 URE
Vrednost nepremičnin fizičnih in pravnih oseb se lahko preveri preko http://www.e-prostor.gov.si/.
Spletno peticijo je do 14.30 ure podpisalo 730, trenutno stanje lahko preverite tukaj; zbrane informacije
iz občin, o številu zbranih podpisov (na papirju) pa izkazujejo skupno še 1371 podpisanih izjav.

IZREDNA RAZŠIRJENA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 5. novembra je v prostorih Državnega sveta potekala izredna razširjena seja SOS, ki je bila
namenjena dogovoru naslednjih ukrepov in korakov glede predloga Zakona o davku na
nepremičnine. Uvodoma je predsednik SOS obnovil dogajanja na področju pogajanj in sprejema
stališč k zakonu o davku na nepremičnine in poudaril, da reprezentativna združenja občin niso bila
vključena v zadnjo fazo sprejemanja zakona, prav tako občine niso prejele natančnih izračunov
finančnih učinkov. Prisotne je opozoril, da je sekretariat SOS občinam že posredoval gradivo, v
katerem so predstavljeni ključni argumenti proti sprejemu zakona v takšni obliki, kot je sedaj. Ker se je
v javnosti že začelo zbiranje podpisov za peticijo, se je izoblikovala pobuda, da Skupnost občin prav
tako pristopi k podpisu. Kljub temu, da se v bistvenem delu županje in župani strinjajo z razlogi, ki se
jih navaja v že obstoječi peticiji, so se odločili, da SOS nastopi samostojno in navede svoja stališča proti
sprejetju takšnega predloga zakona. Akcija zbiranja podpisov se je tako začela v SREDO. 6. novembra
2013. Najdete jo na spletni strani SOS.

PRIDOBIVANJE PODATKOV VSEH NEPREMIČNIN NA OBMOČJU
OBČIN - GURS
Skupnost občin Slovenije je v preteklem tednu obvestila občine, da imajo pravico, da od GURS- a
pridobijo podatke vseh nepremičnin na svojem območju, katere mora GURS na zahtevo občine tudi
posredovati. Na GURS- u opozarjajo, da v primeru velikega števila zahtev teh podatkov ne bodo
mogli posredovati v roku enega tedna, kot je običajno.
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Občine ste opozorile na veliko pomanjkljivosti izračunov finančnih učinkov, ki jih je pripravilo
ministrstvo. GURS pojasnjuje, da do teh razhajanj lahko prihaja zaradi neurejenega lastništva ali pa
nepremičnina ni evidentirana. Zaradi tega Ministrstvo za finance poziva lastnike, da svoje
nepremičnine ustrezno evidentirajo, med njimi tudi občine, da uredijo lastništvo v REN za svoje
nepremičnine.
Zaradi kompleksnosti tabel - Izračuni finančnih učinkov bo Ministrstvo za finance pripravilo opombe
k izračunom, da boste občine videle, koliko davka na nepremičnine boste morale plačati za svoje
nepremičnine.

SKUPNOST ZA POVEZANO DELOVANJE OBČIN
Na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila v Celju 23. oktobra 2013, so prisotni župani
predlagali, da se med drugim kot akcije obveščanja javnosti o škodljivih posledicah uvedbe davka na
nepremičnine v predlagani obliki, po občinah skličejo tiskovne konference in se tudi na ta način
poskuša alarmirati javnost o posledicah tako koncipiranega davka na nepremičnine. Na srečanju občin
v Celju na isti dan pa je bilo tudi dogovorjeno, da bodo občine usklajeno delovale v luči preprečevanja
sprejema škodljivih rešitev iz predloga zakona o davku na nepremičnine. Zato smo na občine apelirali,
da županje in župani v tem tednu in v naslednjem (do sprejema predloga zakona o davku na
nepremičnine na DZ RS, najkasneje do 15.11.2013) skličejo tiskovne konference. Kot pomoč za izvedbo
tiskovnih konferenc smo v sekretariatu SOS pripravili gradivo, ki zajema ključne poudarke in
posledice uvedbe davka na nepremičnine za občine in njene prebivalke in prebivalce. Gradivo smo
vsem občinam posredovali preko elektronske pošte.

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NOVA ČLANICA SOS

V preteklem tednu smo prejeli veselo vest, da se je Skupnosti občin
Slovenije pridružila nova članica, Občina Lovrenc na Pohorju.
Njen župan, Joško Manfreda, skrbi za razvoj občine, ki se razteza na
površini 84,4 km2 in ima 3.153 prebivalk in prebivalcev. Lovrenc je zlasti
zaradi svoje lege skozi tok časa postal nekaj posebnega, saj je na razvoj kraja
merodajno vplivala samostanska duhovščina, ki je skrbela za kulturni in
duhovni napredek Lovrenčanov. Skupaj so postavili številne sakralne objekte, med
njimi tudi Župnijsko cerkev sv. Lovrenca, po kateri je kraj dobil ime. Ta se prvič se omenja že leta
1184. V Lovrencu se je v preteklosti poleg kmetijstva (83 mlinov) uveljavilo še fužinarstvo (iz ene
izmed treh nekdanjih fužin je nastala tovarna kos in srpov), lesarstvo (108 žag), splavarstvo (splavarji
so svojemu zavetniku sv. Miklavžu leta 1754 v trgu postavili znamenje) ter steklarstvo (17 glažut).
Zato je tudi število prebivalcev skozi čas vedno naraščalo. Danes se Lovrenčani ukvarjajo z različnimi
dejavnostmi, med njimi tudi s čebelarstvom. Lovrenc na Pohorju je tako danes znan tudi po poti
medovitih rastlin, kjer čebelarska učna pot prikazuje zgodovinski razvoj panjskih sistemov.
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POTRDITEV SPREMEMB OP RR IN ROPI
Seznanjamo vas s končnim zapisnikom 7. redne seje Nadzornega odbora za Operativni program
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za Operativni program razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki je potekala 6. junija 2013.
Prav tako je potekala 5. dopisna seja Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013, od 14.10.2013 od 10. ure do 25.10.2013 do 15. ure. Nadzorni
odbor, katerega članica za SOS je ga. Andreja Katič (dir. MO Velenje) je potrdil:
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, čistopis, verzija
3
in
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, čistopis, verzija
3

USKLADITEV CENE ZEMELJSKEGA PLINA
Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije z dobaviteljem zemeljskega plina Petrol Energetika,
d.o.o., ki je bil izbran na skupnem javnem naročilu, uskladila ceno dobave zemeljskega plina za
obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014. Cena je spremenjena in znaša v letu 2014 0,3359 EUR/Sm3. Vsem
naročnikom zemeljskega plina preko skupnega javnega naročila smo posredovali pojasnilo o
postopku preverjanja cen in vzorec Aneksa k posamični pogodbi.

POPLAČILO ¾ NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH
Minister za notranje zadeve predstavil nov vladni predlog v zvezi z reševanjem problematike
poplačila ¾ nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za nazaj (od 1.10.2010 do 31.5.2012)
Predlaga se, da bi javni uslužbenci poračun prejeli v dveh obrokih, in sicer in sicer prvi obrok
najpozneje do februarja 2014 in drugi obrok najpozneje do januarja 2015. Tisti proračunski uporabniki,
ki bi jim za letošnje leto ostala sredstva na postavkah za plače, bi denimo lahko začeli s poplačilom že
v letošnjem letu.
Po besedah ministra gre za neto učinek okoli 100 mio evrov v vseh javnih blagajnah, kar pomeni, da
na državni proračun odpade približno 60 mio evrov za oba obroka skupaj, sredstva pa bi v letu 2014
zagotovili s prerazporeditvami in dodatnim varčevanjem pri materialnih stroških. Na ministrstvu pa
želijo vprašanje rešiti z zakonodajno ureditvijo – saj gre za rešitev problematike za vse javne
uslužbence na enak način.
Minister je sindikate ponovno pozval, da naj ne pozivajo članov k vlaganju izvršb, saj se jasno
zagotavlja, da javnim uslužbencem dolg poplačan.

25.10.2013 – 08.11.2013

TN št. 42

ŠTUDIJSKI OBISK FREIBURGA O INOVATIVNIH ENERGETSKIH
REŠITVAH
Med 23. in 25. oktobrom 2013 je v Freiburgu v
Nemčiji potekal študijski obisk, katerega
namen je bil predstaviti lokalno politiko, zanimive
strategije, primere dobre prakse, ideje in inspiracije
na področju energetskih rešitev.
Prvi dan so načrtovalci z obiskom zelenega
mestnega okrožja Vauban pokazali, kako z gradnjo
nizko

energetskih

in

pasivnih

hiš,

zelenim

urbanističnim načrtovanjem in uporabo lokalnih
virov, načrtovati in oblikovati zeleno mestno
območje. Nova soseska, načrtovana za 5000 prebivalcev, je bila zgrajena kot model trajnostnega
okrožja, ki vključuje zanimive tehnološke, socialne in okoljske vidike.
Soseska Riesefeld, kot največja soseska v zvezni deželi Baden-Württemberg, je primer ekoloških hiš
11.000 prebivalcev ter primer dobre prakse trajnostnega življenjskega sloga. Vse zgradbe v soseski so
primer nizko energetskih hiš, kjer je uporaba obnovljivih virov energije ter daljinsko ogrevanje del
dolgoročnega koncepta, ki s svojim zelenim prostorom ustvarja privlačno sosesko za njene prebivalce.
Drugi dan so predstavniki mesta predstavili sistem ravnanja z odpadki in recikliranje. Občane preko
različnih kampanj in finančnih spodbud spodbujajo k ločevanju odpadkov ter zmanjšanju količine leteh. Kampanje vključujejo tečaje in vodene oglede, "Garbage Theatre" za osnovnošolce ter različna
tekmovanja. Sistem temelji na načelih, ki dajejo prednost preprečevanju odpadkov, sledi predelava
odpadkov ter na koncu ekološko odlaganje samih odpadkov.
Preko najrazličnejših sistemov in tehnik gradnje zelenih mestnih območjih, ločevanja odpadkov,
recikliranja in spodbud za občane, so mestni načrtovalci uspeli oblikovati mesto, ki je zanimivo tako
za občane, kot za prebivalce drugih mest v Nemčiji, kar se kaže v porastu priseljevanja ter dražitvi cen
stanovanj. V vseh pogledih pa je mesto zgled inovativnih energetskih rešitev. (pa)

ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Na MNZ je potekal usklajevalni sestanek na temo Zakon o prijavi prebivališča. SOS je posredoval
pripombe na 21. člen predloga zakona v katerem je navedeno, da se osebam, ki se jim ne more določiti
stalno prebivališče le-to določi na sedežu CSD. Takšno besedilo pomeni, da bodo občine v katerih so
sedeži CSD nosile stroške za prebivalce, ki niso njihovi občani. Na sestanku, ki je bil 5.11.2013 je bilo
tako predlagano, da bi se fiktivno stalno prebivališče uredilo na občini, kjer je prebivalec nazadnje
prebival. Navedena občina bi za navedeno osebo prejela tudi povprečnino. Fiktivno stalno
prebivališče je označeno v registru prebivalstva in ne pomeni, da bodo občine prejemale pošto od
navedenih prebivalcem ali bi imele kakšne druge obveznosti iz tega naslova. Vaš odziv na predlagan
sklep lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Več informacij o sestanku in
predlagan člen si lahko pogledate na naši spletni strani www.skupnostobcin.si. (MM)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
IZRAČUNI FINANČNIH UČINKOV IN ČISTOPIS ZDN
Skupnost občin Slovenije je na podlagi poziva prejela s strani Ministrstva za finance pripravljene
izračune finančnih učinkov predloga zakona o davku na nepremičnine po posameznih občinah in
čistopis predloga Zakona o davku na nepremičnine.
Izračuni so pripravljeni za dve leti, in sicer leto 2014 in 2015, glede na to, da je v predlogu zakona
upoštevano izhodišče nižje davčne osnove za stanovanjske nepremičnine za leto 2014 (davčna osnova
v višini 85 % posplošene tržne vrednosti).
Vsi izračuni so pripravljeni na izhodišču upoštevanja podatkov nepremičnin in njihovih tržnih
vrednosti, kot so evidentirane v Registru nepremičnin (REN), ob že upoštevani nižji vrednosti
nepremičnin na podlagi indeksov znižanja po posameznih skupinah nepremičnin, kot jih je pripravila
Geodetska uprava RS. Pri izračunu novega davka na nepremičnine se upoštevajo veljavne zakonsko
določene davčne stopnje za posamezne skupine nepremičnin in torej ne vključujejo dodatne možnosti
zvišanja oz. znižanja davčnih stopenj, kot to omogoča predlog zakona.
Tukaj lahko pregledate izračune finančnih učinkov in čistopis ZDN.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE
SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Obveščamo vas, da je Vlada RS objavila na spletni strani Vlade predlog za obravnavo Izhodišč za
pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.

ENERGETSKI ZAKON- EZ-1
Na spletni strani DZ RS je objavljen predlog Energetskega zakona. Vljudno vas prosimo, da nam vaše
pripombe in predloge pošljete na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do petka, 15. novembra 2013.

POMEMBNI DOKUMENTI ZA NASLEDNJO FINANČNO PERSPEKTIVO
Na spodnjih povezavah lahko najdete pomembne dokumente za pripravo gradiv za naslednjo
finančno perspektivo 2014-2020. Na povezavah spodaj najdete:
Osnutek Partnerskega sporazuma
Osnutek operativnega programa
Pripombe Evropske komisije na partnerski sporazum
Priporočila za zagotovitev implementacije RRP
Predstavitev MGRT (priprava OP) iz javne razprave 18.9.2013

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.
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Prosimo vas, da nam vaša stališča oziroma pripombe sporočite na miha.mohor@skupnostobcin.si
najkasneje do četrtka 14.11.2013.

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.

UREDBA O EMISIJI SNOVI V ZRAK IZ MALIH IN SREDNJIH KURILNIH
NAPRAV
V javni obravnavi se nahaja Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge
sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

OSNUTEK UREDBE O PREDELAVI NENEVARNIH ODPADKOV V
TRDNO GORIVO TER NJEGOVI UPORABI
V javni obravnavi se nahaja Osnutek Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter
njegovi uporabi. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

OSNUTEK UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na
naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.
Hkrati vas opozarjamo, da se ZFO-1C spreminja 7. člen v četrtem (4) odstavku, ki se prav tako nanaša
na okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

EVIDENTIRANJA
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET VLADE RS ZA VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Skupnost občin Slovenije je prejela poziv za imenovanje predstavnika v Svet Vlade RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Poziv je posredovala Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo
za obrambo. S strani Skupnosti občin bo imenovan en član.
- Obrazec za evidentiranje člana v Svet Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- razlaga
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Vljudno vas naprošamo, da predlagate kandidatko/kandidata z znanji in izkušnjami na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izmed predlaganih kandidatov bo predsedstvo SOS
potrdilo enega izmed kandidatov. Evidentiranje je odprto do ponedeljka, 04.11.2013. Vloge
posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane
(podpisane in ožigosane) na metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA
POVPRAŠEVANJE – ODPRTO

IZPLAČILO PLAČNIH NESORAZMERIJ
Glede na odločitev Vrhovnega sodišča RS, da se revizija zavrže v delu, s katerim se izpodbija
odločitev o stroških postopka in da se sicer revizija zavrne kot neutemeljeno o glavni stvari – izplačilo
¾ plačnih nesorazmerij in glede na vladni predlog v zvezi z reševanjem problematike poplačila ¾
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za nazaj (od 1.10.2010 do 31.5.2012) – pogajanja
ministrstva s sindikati, se Skupnost občin Slovenije ponovno obrača na vas s vprašanjem:
Katere občine boste še v tem letu izplačale ¾ plačnih nesorazmerij?
(In sicer v kolikor so vam še za letošnjo leto ostala sredstva na postavkah za plače.)
Oziroma kdaj boste izplačali ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah?
Obvestite nas tudi, v kolikor ste že izplačali ¾ plačnih nesorazmerij.
Zaradi nujnosti povpraševanja vas vljudno naprošamo, da sodelujete pri povpraševanju in nam
posredujete

odgovore

najkasneje

do

srede,

13.11.2013,

do

13.00

ure

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.
POVPRAŠEVANJE – ZAKLJUČENO

SKLEPANJE NAJEMNIH POGODB Z DRUŠTVI
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občin članice po pridobitvi odgovorov občin glede
sklepanja pogodb z raznimi društvi. Vljudno smo naprosili občine k sodelovanju.
Občino zanimajo izkušnje občin glede sklepanja najemnih pogodb z raznimi društvi (športnimi,
kulturnimi, umetniškimi) za najem prostorov za njihovo delovanje, najem športnih igrišč in drugih
zemljišč?
In sicer ali dejansko občine vsem (razen izjem iz 30. člena Zakona) zaračunavate najemnine in kako te
najemnine določite?
Obstoječa zakonodaja (Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti) namreč ne dopušča sklepanja pogodb o brezplačni uporabi za navedene skupine, razen za
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izjeme iz 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V
vseh ostalih primerih občina mora nepremičnine zainteresiranim najemnikom dati v najem odplačno.
Na občini želijo, da društva v občini delujejo in ustvarjajo, ne pa da jih dodatno finančno obremenijo.
Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.

UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI OBČIN
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice vezano na upravljanje stanovanj, ki so v
občinski lasti. In sicer zanimale so nas sledeče informacije:
1.

Upravljanje stanovanj

Zanima nas, kako imajo občine urejeno upravljanje stanovanj v lasti občine – neprofitnih in tržnih (
ne zgolj v smislu Stanovanjskega zakona, ki ureja upravnika večstanovanjskih stavb) – ali in koga
pooblastijo za npr. obračun najemnin, manjša vzdrževalna dela, vodenje raznih evidenc, urejanje
požarnega reda… kdo najemnikom obračunava najemnine in ostale obratovalne stroške in potem tudi
vodi postopke izvršbe? Kakšno ceno plačujejo občine za te storitve?
2.

Zavarovanje

Zanima nas tudi glede urejanja zavarovanja stavb, poslovnih prostorov, avtomobilov, opreme …Ali
imajo občine sklenjene zavarovalne pogodbe le za poslovne prostore , stavbe in opremo, ki jo same
uporabljajo, ali tudi (skupno zavarovalno pogodbo) za ostale, ki so jih dale v upravljanje ( npr. javnim
zavodom, krajevnim skupnostim-večnamenske domove) …
Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
11.11. / SESTANEK O SODELOVANJU ZDRUŽENJ PRI PRIPRAVI
STRATEGIJE LOKALNE SAMOUPRAVE
V ponedeljek, 11. 11. 2013 bo v prostorih službe vlade za lokalno samoupravo potekal sestanek, ki bo
med drugim namenjen tudi dogovoru o sodelovanju združenj pri pripravi strategije razvoja lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji. Na seji vlade 30. 10. 2013 so bila namreč sprejeta Izhodišča za
pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Sestanka se bosta udeležili
generalni sekretarki obeh reprezentativnih združenj.

12.11. / SESTANEK KOMISIJE OBČINSKIH INŠPEKTORJEV
Sestanek komisije občinskih inšpektorjev pri SOS bo potekal v torek 12. novembra 2013 ob 10.00 uri v
Velenju. Obravnavali bodo Zakon o inšpekcijskem nadzoru.

13.11. / PISARNIŠKO POSLOVANJE IN ARHIVIRANJE
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet Pisarniško poslovanje in arhiviranje, na katerem
bodo dr. Vladimir Žumer iz Arhiva RS ter gospa Sonja Jazbec in gospa Hedvika Zdovc iz
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Zgodovinskega arhiva Celje predstavili pomembnejša področja arhiviranja in pisarniškega poslovanja.
Delovni posvet bo potekal v sredo, 13.11.2013 ob 9.30 uri, v Austria Trend hotelu, Dunajska cesta 154,
Ljubljana. Vabilo na posvet s podrobnejšo vsebino in prijavnica
Arhiv RS smo zaprosili za ovrednotenje posveta s kreditnimi točkami. O njihovem odgovoru oz.
dodeljenih kreditnih točkah pa vas bomo naknadno obvestili. Vaše prijave na posvet lahko do torka,
12.11.2013, 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.

13.11. / 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, vodjo Službe za
lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve, ponovno 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 sredo, 13. novembra 2013 s pričetkom ob 11.30 uri, v prostorih
Mestne občine Maribor, dvorana generala Rudolfa Maistra, Ul. heroja Staneta 1, Maribor. Vabilo in
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, 6.11.2013) 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.

19.11. / SESTANEK Z MINISTROM VIRANTOM
V skladu z dogovorom z ministrom Virantom smo prejeli vabilo na srečanje s predstavniki obeh
reprezentativnih združenj. Srečanje katerega se bo udeležil glavni odbor SOS bo torek, 19. novembra
2013 v prostorih Ministrstva za notranje zadeve. Na srečanju bo tekla beseda o rešitvah, ki jih prinaša
predlog zakona o davku na nepremičnine, dopolnjena novela zakona o financiranju občin in izhodišča
za pripravo strategije lokalne samouprave.

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
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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

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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
Vabilo in Prijavnica
Seminar bo potekal v torek 12. novembra 2013, Tehnopolis Celje (Kidričeva ulica 24, Konferenčna
dvorana).

Več

informacij

in

prijave

lahko

pošljete

na

www.zelenaslovenija.si

Kontakt: Tanja Pangerl, 03/42 66 716 716, e-mail: tanja.pangerl@fitmedia.si.

14.11. / KONFERENCA O GRADNJI ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NA
PODEŽELJU
V prihodnosti bo vse manj evropskih nepovratnih sredstev namenjenih za razvoj širokopasovnih
omrežij na podeželju, zato bo nujno potrebno najti druge načine vlaganja. Rešitev je lahko v
sodelovanju javnega in zasebnega sektorja. Na konferenci

boste izvedeli, kako z modeli javno

zasebnega partnerstva do širokopasovnega dostopa na območjih, kjer za gradnjo ni komercialnega
interesa. Konferenca z okroglo mizo bo potekala 14. novembra 2013, v Hotelu Golf, Bled. Podroben
program konference
Konferenca bo potekala izključno v angleškem jeziku. Vse informacije so na voljo na spletni strani
www.ppp4broadband.eu ali pri ga. Nini Sega nina.sega@ict-slovenia.net. Registracija je brezplačna,
udeleženci prejmejo tudi zbornik Navodila za uporabo modelov javno-zasebnega partnerstva v praksi v
angleškem jeziku ter brezplačno kosilo. Registrirate se lahko tukaj.

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
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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 konference: vabilo
Udeležba na konferenci je brezplačna ob predhodni prijavi na e-mail irena.baclija@fdv.uni-lj.si.

2.12. / INVESTIRAJMO V NEIZKORIŠČENE POTENCIALE SLOVENIJE
Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije bo
potekal v ponedeljek, 2. 12. 2013, s pričetkom ob 9. uri v Ljubljani (natančna lokacija bomo znana do
15. 11. 2013).
Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem
investiranja v neizkoriščene potenciale Slovenije. Na forumu bodo z udeleženci svoje izkušnje s
področij razvoja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest delili predstavniki
socialnih podjetij, novih zadrug ter malih in srednje velikih družbeno odgovornih podjetij,
predstavljene pa bodo tudi nove iniciative, namenjene izboljševanju bivalnih in življenjskih pogojev
državljanov, ki bodo prilagojene potrebam vseh generacij v mestih in na podeželju. Predstavniki
državnih institucij bodo predstavili aktualne zakonodajne pobude in spremembe ter programe in
aktivnosti s področja spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.
Vabilo bomo objavili v kratkem.

32. SEJA VLADE
AKCIJSKI NAČRT »LES JE LEP«
Vlada je 27.6.2012 sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno – lesne verige v
Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«).
Na 32. redni seji se je Vlada seznanila s Pregledom izvajanja ukrepov Akcijskega načrta za povečanje
konkurenčnosti gozdno – lesne verige v Sloveniji do leta 2020 za leto 2012. pregled vsebuje realizacijo
ukrepov in aktivnosti za povečanje konkurenčnosti gozdno – lesnega sektorja v letu 2012 ter napoved
realizacije ukrepov v letu 2013.
5.10.2012 je bil imenovan Strateški svet Gozd-les in bo v letošnjem letu določil prioritete delovanja oz.
izvajanja ukrepov v akcijskem načrtu. V letu 2012 so potekale nekatere promocijske aktivnosti,
nekatere realizirane tudi letos.
Pri povezovanju raziskovalno razvojnih institucij pri razvoju in uvajanju sodobnih tehnologij vzdolž
celotne verige so bili sofinancirani trije razvojni centri slovenskega gospodarstva (RCSG) na področju
lesne industrije - RC INTECH-LES, RC 31, RA CE KOGO. Povezujejo RR institucije ter gospodarstvo.
Skupna vrednost treh projektov je 58,7 mio evrov, sofinanciranje v višini 25,6 mio evrov.
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NOVELA ZAKONA DOHODNINI
Državni svet je na Vlado posredoval Mnenje o zahtevi DS RS za ponovno odločanje o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

DS RS ZAHTEVA, DA O OMENJENI NOVELI DZ RS PONOVNO ODLOČA
Vlada odgovarja in poudarja sledeče:
-

-

-

-

ugotavlja, da predlagana rešitev ne pomeni odprave usklajevanja, temveč se usklajevanje
samo spreminja iz avtomatskega v »ad hoc« usklajevanje, ki bo, ob upoštevanju ciljev
ekonomske politike, lahko določeno z zakonom o izvrševanju proračuna za določeno leto,
obvezno pa v primeru, ko bo letna inflacija presegla 3%.
ugotavlja, da predlagana rešitev ne pomeni velike obremenitve dohodkov fizičnih oseb, saj v
splošnem ob enakih dohodkih obremenitev glede na leto 2013 ne bo spremenjena, ne bo pa
znižana, kot bi bila, če bi se opravila avtomatska indeksacija.
pojasnjuje, da sprememba avtomatske indeksacije v »ad hoc« indeksacijo na daljši rok ne
pomeni ukinitve progresivnega obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb in uvedbo glavarine, saj
stopnje davčnih stopenj po davčnih razredih ostajajo nespremenjene, kar pomeni, da ostaja
progresivnost davčnih stopenj nespremenjena.
v zvezi z odpravo olajšave za čezmejne delovne migrante ugotavlja, da gre za izenačitev
davčne obravnave dohodkov rezidentov, ki delajo v tujini kot delovni migranti, z davčno
obravnavo dohodkov rezidentov, ki delajo v Sloveniji, v skladu z odločbo Ustavnega sodišča
RS.

Vlada na podlagi navedenega predlaga DZ RS, da ob ponovnem odločanju sprejme novelo.

OCENA USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI UREDBE O STVARNEM
PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Državni svet RS zahteva oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: Uredbe), s čimer se je seznanila Vlada. Poleg tega je
na poziv Ustavnega sodišča RS podala odgovor o navedbah.
Vlada nalaga Ministrstvu za pravosodje, da s SVZ pripravi predlog sprememb in dopolnitev Uredbe, s
katerimi se odpravijo neusklajenosti.
V zahtevi DS RS opozarja na že izdano odločbo Ustavnega sodišča RS z dne 2. 7. 2009, s katero je
Ustavno sodišče na zahtevo DS RS že razveljavilo veljavnost prejšnje Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in nasl.), kolikor se nanaša na DZ in DS, saj je po
odločitvi Ustavnega sodišča uredba, kolikor se nanaša na Državni zbor in Državni svet v neskladju z
drugim odstavkom 3. člena Ustave (načelo delitve oblasti).
Zahteva DS izpodbija tudi veljavni 3. člen uredbe, ki določa da je v primerih, kadar isto nepremičnino
v lasti države uporablja več uporabnikov, upravljavec te nepremičnine tisti uporabnik, ki zaseda njen
največji del, razen če se uporabniki s pisnim sporazumom ne dogovorijo drugače, saj navaja, da
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navedena določba upravljavcu, ki ima pretežni del nepremičnine, pri sklenitvi sporazuma omogoča
premoč nad uporabnikom in ga lahko prekomerno obremenjuje.
Na prvo zahtevo, je Ministrstvo za pravosodje že pripravilo spremembe in dopolnitve Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katerim se odpravlja očitana
neskladnost z Ustavo in je od dne 25. 10. 2013 že v medresorskem usklajevanju.
Vezano na izpodbijanje veljavnega 3. člena uredbe pa Vlada odgovarja oz. podaja mnenje Ustavnemu
sodišču RS, s katerim oporeka argumentom DS, saj meni, da je rešitev za organe državne uprave, na
katere se določba tudi nanaša, sistemsko celovito urejena in ni neskladna z ustavo.

SVET ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA NOVEGA SISTEMA OBDAVČITVE
NEPREMIČNIN
Vlada je ustanovila Svet za spremljanje izvajanja novega sistema obdavčitve nepremičnin. Za
predsednika je imenovala Darka Končana. Člani sveta so imenovani iz vrst priznanih strokovnjakov s
področja evidentiranja in vrednotenja nepremičnin, prostorskega načrtovanja, davkov, upravnega
prava, ter iz vrst pristojnih oseb iz ministrstev in vladnih služb.
Naloge Sveta so:
-

obravnava strokovnih podlag, poročil in analiz glede stanja javnih evidenc o nepremičninah,
oblikovanje strokovnih smernic za spremembe predpisov glede javnih evidenc o
nepremičninah,
predlaganje smernic za spremembe in izboljšanje dela državnih organov in organov lokalnih
skupnosti na področju javnih evidenc o nepremičninah,
obravnava metodologij za množično vrednotenje nepremičnin in oblikovanje strokovnih
predlogov za njihove spremembe in dopolnitve ter
obravnava strokovnih podlag za obdavčitev posameznih vrst nepremičnin in oblikovanje
predlogov.

AKTUALNI RAZPISI
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.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGETSKO UČINKOVITOST - PETROLURE/2013/R3
Petrol d.d. je razpisal 119.791 € sredstev za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed
naslednjih ukrepov: vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za
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proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovitih sistemov
razsvetljave; sistemi za izkoriščanje odpadne toplote; obnova posameznih elementov ali celotnega
zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju; izvedba energetskih pregledov; vgradnja
energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov; zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli
na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP; učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma
hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju; oprema
za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih. Na javnem razpisu
lahko sodelujejo občine, javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti ter podjetja, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji. Razpis je odprt le do 15.11.2013. Več o razpisu tukaj.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

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
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NOVICE DRUGIH
OBJAVLJEN KATALOG PROGRAMOV JAVNIH DEL 2014
Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je objavljen novi Katalog programov javnih del 2014, ki si ga
lahko ogledate na tej povezavi.
S strani Zavoda za zaposlovanje smo prav tako prejeli dopis, v katerem so nam sporočili, da bodo pri
novembrskem povabilu k izboru programov javnih del, obdržali tripartitne pogodbe. Tako bodo
spremembe pogodb uvedli šele ob naslednji objavi javnega povabila.
Dopis Zavoda za zaposlovanje si lahko preberete tukaj.

RAZPIS ZA NAJ PROSTOVOLJCA/PROSTOVOLJKO V JAVNI UPRAVI
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva,

v imenu Slovenske mreže

prostovoljskih organizacij razpisuje 1. natečaj za priznanje Naj prostovoljka / prostovoljec zaposlen v
javni upravi za leto 2012.
S priznanjem želijo prispevati k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali
bodo med kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe v
skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata ter način
promoviranja prostovoljstva med sodelavci.
Če ste to vi ali se med vašimi kolegi, zaposlenimi v Javni upravi, skriva nekdo, ki ustreza zgornjemu
opisu, ga do 22. novembra prijavite za NAJ naziv. Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska
filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC
ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2012.«
Nagrajenca bodo slavnostno razglasili na 9. Kongresu prostovoljstva, ki bo 5. in 6. decembra v Murski
Soboti.

SKLEPI MINISTRSKE KONFERENCE
V sredo, 9. oktobra 2013 je v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), potekalo
srečanja županov glede Ministrske konference o okolju in zdravju Svetovne zdravstvene organizacije
za Evropo.
Zaključke ministrske konference bo na svoji naslednji seji obravnavala tudi Medresorska delovna
skupina za izvajanje ciljev 5. Ministrske konference o okolju in zdravju Svetovne zdravstvene
organizacije za Evropo.
Predstavitev konference

NOVA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIČK
Izšla je nova številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih
razpisih in druge zanimivosti. Preberete jo lahko s klikom tukaj.
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PORABA VODE V OBČINAH
Razlike med občinami v porabi vode so precej velike. Tako je porabil povprečen prebivalec Rogatca
leta 2011 le 3,19 (kar je res malo), prebivalec Vranskega pa 190,55 kubičnega metra vode. Tako vsaj
kažejo podatki Statističnega urada RS o porabi vode po gospodinjstvih. Srednja vrednost za slovenske
občine je 34,9 kubičnih metrov na prebivalca, medtem ko prebivalec Slovenije v povprečju porabi
40,66 kubičnih metrov na leto. (vir: Zlati kamen, e-bilten za razvoj občin)
Več o tem koliko vode porabimo po občinah in kaj ta poraba pomeni v svetovnih merilih.

DELOVNI NAČRT EK ZA FINANCIRANJE EZD V LETU 2014
Evropska komisija je objavila delovni načrt za program Evropa za državljane za leto 2014. V njem
najdete opisano strukturo programa in opise posameznih akcij, cilje in prednostne naloge za leto 2014,
splošne cilje programa, kriterije za sprejem v program in višino sredstev, predvidenih za posamezne
akcije v letu 2014. Delovni načrt najdete tukaj.
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