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NOVIČKE SOS
JAVNA PREDSTAVITEV ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Skupnost občin Slovenije je pozvala Ministrstvo za finance in GURS k javni predstavitvi določb
Zakona o davku na nepremičnine in izračunov finančnih učinkov za občine.
Najavljamo, da bo predstavitev potekala v prvi polovici meseca decembra. O vseh podrobnostih vas
naknadno obvestimo.

SPREJET AKCIJSKI NAČRT ZA BOLJŠE ČRPANJE NAPOVEDAL JAVNI
RAZPIS RR
Vlada RS je na svoji seji 21.11.2013 sprejela akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih
sredstev. Besedilo akcijskega načrta lahko najdete na tej povezavi. Iz akcijskega načrta je razvidno, da
bo do konca decembra objavljen še en Javni poziv Razvoja regij, ki ne bo imel regionalne delitve in
bodo nanj lahko kandidirale vse občine. Prav tako je iz akcijskega načrta razvidno nekaj pogojev, ki
bodo veljali za prijavljene projekte. V akcijskem načrtu so opredeljeni naslednji pogoji:
Projekt mora biti izvedljiv v tem programskem obdobju
Za Javni poziv ne bodo veljali kvote, (sredstva bodo razdeljena glede na izvedljivost in ne
glede na lokacijo)
Upoštevana mora bit maksimalna možna višina sofinanciranja s strani ESRR
Za projekte z investicijo morajo biti pridobljena vsa dovoljenja
Izvedeno mora biti javno naročilo in izbran izvajalec (vsaj do faze, da se lahko podpiše
izvajalska pogodba)- (svetuje se naj občine uporabite ti. Pogojne sklepe o izboru izvajalca vezane na zagotovljene vire sofinanciranja)
Prepričani smo, da vam je lahko sprejeti akcijski načrt v pomoč in si lahko še pravočasno poskrbite vsa
potrebna dokazila in tako izpolnite vse pogoje za prijavo vašega projekta. Ker bo na voljo zelo malo
časa med objavo in izborom projektov upamo, da vam bodo navedene smernice iz akcijskega načrta v
pomoč. (MM)

URSZR O AŽURIRANJU DRŽAVNEGA NAČRTA ZIR OB JEDRSKI ALI
RADIOLOŠKI NESREČI
Komisija za zaščito in reševanje je URSZR pozvala, da se za občine podaljša rok za pripravo občinskih
načrtov delitve tablet kalijevega jodida v primeru radiološke nesreče. URSZR v dopisu, s katerim
odgovarja na naš poziv občine poziva, da v najkrajšem možnem času svoje načrte razdeljevanja KJ
posodobijo, ter jih dostavijo URSZR. Ažuriran načrt se nahaja na povezavi tukaj.

SESTANEK V ZVEZI Z LEGALIZACIJO OBJEKTOV
Predstavniki ministrstva so udeležencem sestanka, dne 19.11.2013, predstavili sklepe Vlade RS ter
aktivnosti MZIP v zvezi s pripravo zakona o ravnanju z nezakonitimi gradnjami. Predstavili so
stališča nekaterih ministrstev, težave z evidencami nedovoljenih gradenj, načrt legalizacije ter okvirne
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rešitve predvidene z zakonom. Posebej je bil izpostavljen problem neaktivnosti posameznih
področnih inšpekcij, ki ne izvajajo svojih nalog in ne izrekajo sankcij.
Predstavniki združenj so izrazili zadržanost glede reševanja problema nedovoljenih gradenj s
posebnim zakonom, saj ta način že v preteklosti ni bil uspešen. Kot so opozorili, legalizacija že sedaj
poteka preko postopka priprave in sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, kot možno rešitev pa
so navedli sprejemanje sanacijskih prostorskih aktov po rednih postopkih, izven koncepta legalizacije.
Strinjajo se, da je problem nedovoljenih gradenj potrebno rešiti, vendar menijo, da bi legalizacija
morala potekati v okviru veljavne zakonodaje.
Predstavnica Skupnosti občin Slovenije, Manca Plazar, je glede legalizacije objektov izpostavila
predvsem problematiko izgradnje komunalne opreme za legalizirane objekte, saj komunalni
prispevek ne pokrije vseh stroškov izgradnje. Smiselno bi bilo razmisliti o plačilu najmanj trikratne
vrednosti komunalnega prispevka oz. stroškov dejanske izgradnje infrastrukture. Velik problem pri
razpršeni gradnji predstavljajo tudi sektorske restrikcije. MZIP bi si pri sprejemanju OPN moral
izgovoriti nadsektorski položaj, da bi v primeru konflikta med razvojnimi in varovalnimi interesi, v
utemeljenem primeru, odločilo o prevladi razvojnega interesa. Predstavnica je predlagala tudi
komisijsko odločanje in kriterije oz. obrazec, po katerem bi komisije odločale in dovoljevale
legalizacijo ali nadaljnji obstoj objektov. Komisija bi bila sestavljena iz predstavnikov občin in
sektorjev oz. soglasodajalcev. Do določene mere bi imela komisija tudi diskrecijsko pravico odločanja
in tehtanja za ali proti odstranitvi objekta, znotraj zakonsko določenih kriterijev.

PROŠNJA ZA POROČILO IN NAČRT VODNEGA SKLADA
SOS je na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki upravlja s Skladom za vode, kot to določa 162. člen
Zakona o vodah, naslovilo prošnjo za poročilo in načrt vodnega sklada. Predsedstvo SOS je namreč že
novembra 2009 obravnavalo problematiko delovanja in organiziranja vodnih skladov in ugotavljalo,
da bi prednost moralo imeti urejanje vodotokov, povečevanje poplavne varnosti in izboljšave vodnega
režima in ne investicijski projekti za izgradnjo elektrarn. Zato je takrat predsedstvo sprejelo sklep, in
pisno pozvalo ministrstvo za okolje in prostor k nujni preveritvi kriterijev in pogojev za zavezance
vplačevanja v sklad ter prav tako kriterije in pogoje prejemanja sredstev sklada. Sredstva vodnega
sklada morajo biti prednostno enakomerno razdeljena po Sloveniji za urejanje vodotokov,
povečevanje poplavne varnosti in izboljšave vodnega režima. V želji, da preverimo stanje in
predsedstvo seznanimo s stanjem danes, smo MKO zaprosili za podatke. (SK)

ŠTUDIJSKI OBISK ALBANSKE DELEGACIJE
V tem tednu se je na študijskem obisku v Sloveniji v
organizaciji

Skupnosti

občin

Slovenije

mudila

albanska

delegacija županov in predstavnikov ministrstev, ki so si v
Sloveniji želeli ogledati dobro prakso na področju ravnanja z
odpadki. V Ljubljani so se sestali z dr. Marinko Vovk, ki je
delegaciji predstavila delovanje Centra ponovne uporabe ter
jim pokazala nove prostore CPU v Ljubljani. Predstavniki
Snage Ljubljana pa so priložnost izkoristili za predstavitev
načina ločenega zbiranja frakcij. Ker je predstavnike občin in ministrstev še posebej zanimal način
recikliranja tekstila, jim je Sebastjan Pikl predstavil delovanje Tekstilnice, socialnega podjetja, ki se
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ukvarja s predelavo odpadnega tekstila. Dušan Pichler iz MKO je prisotnim predstavil zakonodajni
okvir za ravnanje z odpadki in izpostavil delitev pristojnosti na tem področju med državnim in
lokalnim nivojem. Na deponiji Barje so predstavniki Snage Ljubljana zainteresiranim predstavili
primer dobre prakse na terenu. Obiskovalcem je podpredsednik SOS, Leo Kremžar, predstavil dobro
prakso občine Miklavž na Dravskem polju in razložil postopek uvajanja rumene vreče v njihovem
lokalnem okolju.
V Celju so predstavniki albanske delegacije opravili ogled RCERO in Toplarne Celje, ki je trenutno še
edinstven primer v Sloveniji. Kot zadnjega izmed obiskov so se odpravili v Rogaško Slatino, kjer jim je
direktor OKP predstavil implementacijski načrt zbiranja finančnih prispevkov občanov in način
izračuna le-teh.
Vsem, ki so pri izvedbi študijskega obiska sodelovali se najlepše zahvaljujemo, saj so predstavitve in
primeri dobrih praks naleteli na navdušenje in odobravanje ter trdno predpostavko, da bodo dobro
prakso uvedli tudi v Albaniji. (bh)

PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V Bruslju je 28. in 29. novembra potekalo plenarno zasedanje Odbora regij, ki se ga je udeležila tudi
slovenska delegacija. V času plenarnega zasedanja so članice in člani obravnavali 16 mnenj, med
katerimi je bilo mnenje o Solidarnostnem skladu, Akcijskem načrtu za trajnostno jeklarsko industrijo v
Evropi, o boljšem sodelovanju javnih zavodov in zavodov za zaposlovanje…
Plenarnega zasedanja se je udeležila tudi Danuta Hubner, ki je članicam in članom predstavila
kohezijski sveženj 2014-2020. Udeležencem je delo Evropske Komisije za leto 2014 predstavil Maroša
Šefčoviča. (MM)

KOMUNICIRANJE S STRANKAMI
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z dr. Janezom Mekincem, strokovnjakom s področja
učinkovite komunikacije in upravljanja s konfliktnimi situacijami, organizirala v četretek, 28.11.2013, v
Mariboru uspešen delovni posvet z naslovom »Komuniciranje s strankami«. Udeležencem je bilo
predstavljeno kako učinkovito in konstruktivno komunicirati z različnimi tipi strank, s katerimi se
vsakodnevno srečujejo pri svojem delu. Namen posveta je bila nadgradnja znanja profesionalnega
komuniciranja v stresnih in konfliktnih situacijah.

8. SEJA KOMISIJE ZA EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽ O MKO
8. seja Komisije za embalažo in odpadno embalažo MKO je potekala 08. novembra in se je nadaljevala
14. novembra 2013. Posvečena je bila spremembam predpisov o embalaži in odpadni embalaži
/odpadnih nagrobnih svečah, določitvi deležev družb za ravnanje z odpadno embalažo, razrešitvi
težav izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pri prevzemanju odpadne komunalne
embalaže s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo in predstavitvi predloga Uredbe o
komunalnih odpadkih (URKO). Zapis sestanka
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo Uredbo o spremembi Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki je v javni obravnavi do ponedeljka
2.12.2013. Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča in pripombe sporočite na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do navedenega datuma.

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE
NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Državnega zbora RS Predlog zakona o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, ki ga je predložila skupina
poslank in poslancev (prvopodpisani Samo Bevk).
S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti nadaljnji enakomerni razvoj na področju kulture,
ustvarjalnosti, dostopnosti do kulturnih dobrin ter nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v
kulturi za katere je nujno potrebno zagotoviti sredstva.
Podaljša se obdobje v katerem se izvedejo nerealizirani projekti do 2019 ter spremeni skupna višina
sredstev v obsegu 56.157.024 EUR, ki se naj bi zagotavljala z vsakokratnim proračunom v tem
obdobju.
S spremembami prilog 1,2,3,4 in 5 se prečisti izbor projektov, ki bodo lahko financirani na podlagi
novega zakona in sicer tako, da se črtajo tisti projekti, ki so že bili izvedeni ter tudi financirani v višini
njim namenjenih sredstev. Pri projektih, ki so bili delno že financirani, se sredstva ustrezno uskladijo
oz. znižajo za deleže v katerih so že bili financirani, medtem ko za ostale projekte zneski ostajajo
nespremenjeni. Za projekte je posodobljen tudi načrt porabe po posameznih letih znotraj obdobja
podaljšanja.
Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.
Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam vaše pripombe, predloge in stališča
posredujete najkasneje do četrtka, 5.12.2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O ODLAGALIŠČIH ODPADKOV
Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor smo zasledili osnutek Uredbe o odlagališčih
odpadkov.Prosimo vas, da nam v primeru, da imate na predlog Uredbe o odlagališčih odpadkov
kakšne pripombe ali bi želeli dati pobude, to sporočite na naslovbarbara.horvat@skupnostobcin.si
najkasneje do četrtka, 12.12.2013.
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POJASNILA MINISTRSTEV
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI – DOPOLNITEV
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela pojasnilo glede odpravnine
ob upokojitvi, in sicer dopolnitev na dopis takratnega MPJU »Odpravnina ob upokojitvi –
dopolnitev", z dne 25. 9. 2012.
Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da prejema številna vprašanja, vezana na konkretne
primere, še zlasti glede izplačila odpravnine ob upokojitvi v primeru "delne invalidske upokojitve". Po
podatkih, s katerimi razpolagamo, je bila praksa v zadnjih letih glede izplačila (delne) odpravnine ob
delni invalidski upokojitvi neenotna, saj so jo nekateri subjekti izplačevali, nekateri pa so izplačali
(celotno) odpravnino ob (polni) upokojitvi. Neenotna so bila tako stališča ali delavcu pripada
odpravnina ob delni invalidski upokojitvi, kakor tudi stališča, kaj je šteti kot osnovo za obračun
odpravnine (samo plačo za 4 ure, ali tudi nadomestilo ali pa vzeti za osnovo plačo, ki bi jo delavec
dobil, če bi delal 8 ur). Ministrstvo ugotavlja, da se vprašanja nanašajo na situacijo, ko je javni
uslužbenec uveljavil pravico iz:
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 s spremembami in
dopolnitvami, ZPIZ-1), ki je sicer veljal do 1.1.2013 ali Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/12), ki je v veljavi od 1. 1. 2013.
Celotno pojasnilo

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

3.12. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Obveščamo vas, da bo naslednja seja predsedstva SOS potekala 3.12.2013 ob 10.00 uri v Prostorih MO
Ptuj. Vabilo z dnevnim redom in gradivom posredujemo v kratkem.
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3.12. / 2. SESTANEK KOMISIJE ZA NOTRANJO REVIZIJO
2. sestanek Komisije za notranjo revizijo bo potekal v torek, 3. decembra 2013 ob 10.00. uri v sejni sobi
urada župana Murske Sobote na naslovu Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Članice in člani
komisije se bodo posvetili obravnavi predloga sprememb Usmeritev za državno notranje revidiranje,
ki so jih pripravili na Uradu za nadzor proračuna.
Usmeritve, ki tudi vplivajo na delo občinskih notranjih revizorjev bodo v večini revizorjem v pomoč,
zato jih članice tudi pozdravljajo.
S predstavniki Urada za nadzor proračuna pa bodo razpravljali o prenosu nalog nadzornemu odboru
občin, ki pa te pristojnosti po Zakonu o lokalni samoupravi nima. ZLS daje navedene pristojnosti za
delo notranjih revizorjev županu, zato bi se morale tudi usmeritve v tem delu popraviti. (MM)

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

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

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

22.11.2013 – 29.11.2013

TN št. 45

Prijavnice posredujete na naslov metka@skupnostobcin.siali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na
naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

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

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

5.12. / SEMINAR – NAČRTOVANJE KOLESARSTVA
REC Slovenija v sodelovanju z MKM in MO Maribor organizira v Mariboru 5. 12. 2013 seminar
"Strateško planiranje kolesarskih povezav in promocija kolesarjenja v mestih". Na seminarju bo tudi
s številnimi praktičnimi primeri iz Slovenije in drugih evropskih držav prikazano, kako je mogoče z
ukrepi, ki ne stanejo veliko in jih je mogoče izvesti hitro, izboljšati pogoje za varno, hitro in udobno
kolesarjenje v mestih ter nove, učinkovite in na uporab ukrepe za promocijo uporabnega
kolesarjenja ter na ta način izboljšati mobilnost in kakovost življenja v mestih. Udeležba je
brezplačna, udeležbo pa je potrebno do 2. 12. 2013 najaviti na: info@rec-lj.si Program seminarja je
dostopen

na:

http://kolesarji.org/v-mariboru-o-strateskem-nacrtovanju-in-promociji-urbanega-

kolesarstva/
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35. SEJA VLADE
UREDBA O PREDELAVI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV IN
UPORABI KOMPOSTA ALI DIGESTATA
Vlada je izdala Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali
digestata, ki določa ravnanja predelave biološko razgradljivih odpadkov, opredeljuje tudi uporabo
oziroma dajanje komposta in digestata na trg, ter določa, kdaj kompost ali digestat postaneta proizvod
in izgubita status odpadka.
Uredba je zastavljena v luči zahtev managementa kakovosti za celoten proces predelave biološko
razgradljivih odpadkov glede na kakovost biološko razgradljivih odpadkov, ki vstopajo v proces
predelave, zagotavljanje kakovosti samega procesa razgradnje s poudarkom na zahtevani higienizaciji
odpadkov, ki se predelujejo in ne nazadnje na zagotavljanju kakovosti komposta ali digestata ter
ustrezni uporabi komposta ali digestata v kmetijske in nekmetijske namene.

UREDBA O EKOLOŠKO POMEMBNIH OBMOČJIH
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ekološko pomembnih območjih, s katero so
pripravljene tehnične spremembe, kot je enotno geografsko pojmovanje ekološko pomembnih območij
in njihova grafična razdelitev.

DODELJEVANJE REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI
Vlada je sprejela sklep, da izda Uredbo o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči.
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Vlada RS z uredbo določi pogoje
za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči,
V Smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020 se je Evropska komisija odločila, da
bo veljavnost obstoječih smernic o regionalni pomoči podaljšala do 30. junija 2014. V skladu s tem je
Vlada izdala spremembo Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. V spremenjeni uredbi
se drugi odstavek 3. člena po novem glasi: Regionalna karta iz prejšnjega odstavka velja do 30. junija
2014.

SKUPNI SISTEM DDV GLEDE STANDARDNEGA OBRAČUNA DDV
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Sveta o spremembi
Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede standardnega obračuna
DDV. Slovenija podpira Predlog direktive Sveta, s katero se bodo zlasti s standardizacijo podatkov po
obračunu DDV zmanjšale ovire za čezmejno poslovanje in upravne obremenitve za gospodarstvo, kar
bo pripomoglo k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva, poleg tega pa bo izmenjava
standardiziranih podatkov med državami članicami prispevala tudi k zmanjšanju goljufij na področju
DDV.
Z obveznim standardnim obračunom DDV, bi bilo podjetjem po vsej EU omogočeno, da v vsaki
državi članici, v kateri morajo oddati obračun DDV, le-tega oddajo v enotni, po možnosti elektronski
obliki. Predlog direktive obravnava vprašanja v zvezi z vsebino, časom in načinom predložitve ter
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popravki standardnega obračuna DDV. Z vsebinskega vidike je ključna za zmanjšanje bremen za
podjetja količina podatkov, ki jih morajo posredovati podjetja in njihova standardizacija. Predlog
direktive predvideva, da bi bilo v obračunu DDV lahko največ 26 polj, ki bi jih moralo izpolniti
podjetje, dopuščena pa je možnost, da države članice določijo, da morajo podjetja posredovati le 5 vrst
podatkov (znesek izstopnega in vstopnega DDV, s tem povezane neto zneske in neto znesek za plačilo
ali za vračilo). Posredovanje teh petih vrst podatkov po obstoječi ureditvi zahtevajo vse države
članice.
Predlog direktive pa daje državam članicam možnost, da lahko zahtevajo dodatne podatke za
kontrolo in upravljanje DDV za posebne regije, ozemlja ali posebne ureditve, ki so dovoljene kot
izjeme v zakonodaji o DDV.

AKTUALNI RAZPISI
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2014
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z Zavodom RS za
zaposlovanje pripravilo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014. Povabilo je
objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. MDDSZ bo v letu 2014 za javna dela namenilo
preko 40 mio EUR, za vse programe aktivne politike zaposlovanja pa 131,5 milijonov EUR ali 6 % več
kot letos. V javna dela bo v letu 2014 predvidoma vključenih 9000 dolgotrajno brezposelnih oseb, kar
je skoraj še enkrat toliko kot v letošnjem letu. Ministrica je poudarila, da letos prvič uvajamo tudi
razvojne programe javnih del s ciljem spodbujanja ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih
podjetij za zaposlovanje ranljivih skupin. Več o tem najdete tukaj.

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

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

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17.12.2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

NOVICE DRUGIH
JAMSTVO ZA MLADE - ZA IZVAJANJE V DVEH LETIH NA VOLJO 153
MILIJONOV EVROV
Vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let bo ponujena zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu,
vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v
štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, je poudarila
ministrica dr. Anja Kopač Mrak ob predstavitvi Jamstva za mlade.
Jamstvo za mlade je nabor 38 ukrepov ki bi, ob predpostavki gospodarske rasti od leta 2015 naprej
lahko resnično prispevali k izboljšanju stanja na področju zaposlovanja mladih. Koordinator ukrepov
oziroma dokumenta Jamstvo za mlade je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ukrepe pa so predlagala tudi ministrstva, ki so pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo
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in kmetijstvo. Vsi ukrepi so namenjeni mladim do 29 leta in prilagojeni obravnavi mladih glede na
doseženo raven izobrazbe. Ciljna skupina obsega 37.000 mladih, ki se letno vpišejo v evidenco
brezposelnih in seveda tudi tiste, ki so brezposelni že zdaj. Dokument zajema poleg konkretnih
programov tudi sistemske in preventivne ukrepe, ki vplivajo na trg dela in s tem posredno na
zaposlovanje mladih. Skupaj bo država za izvajanje Jamstva za mlade, vključno s pobudo za mladeYEI, v letu 2014 namenila več kot 76 mio EUR in omogočili več kot 60.000 vključitev, v letu 2015 pa več
kot 77 mio EUR in omogočili več kot 52.000 vključitev. (Vir: MDDSZ)

UKREPI EU PROTI IZOGIBANJU DAVKOM
EU želi z novimi pravili o obdavčevanju podjetij odpraviti pravne vrzeli, ki jih nekatera podjetja
izkoriščajo za izogibanje davkom, ter povečati davčne prilive v državne proračune in izenačiti
konkurenčne pogoje.
Nova pravila bodo podjetjem, ki se izogibajo plačevanju davkov, preprečila izkoriščanje razlik med
davčnimi predpisi držav članic.
Direktiva o matičnih in odvisnih družbah iz leta 1990 je bila sprejeta z namenom odprave dvojnega
obdavčenja podjetij, ki poslujejo v različnih državah EU. Kljub temu nekatera podjetja izkoriščajo
pomanjkljivosti v sistemu in pri čezmejnih plačilih ne plačujejo davkov.
Odprava dvojnega neobdavčevanja
Podjetja se poskušajo z najemanjem hibridnih posojil izogniti upoštevanju obstoječih pravil. Tovrstna
posojila države obravnavajo različno, in sicer bodisi kot plačila dolgov, za katera velja davčna
olajšava, ali kot dividende, ki niso obdavčene.
To pomeni, da za hčerinsko podjetje velja davčna olajšava v eni državi in oprostitev plačila davka za
matično družbo v drugi. Družba zato dejansko plača zelo malo ali nič davka na dobiček, ki ga
ustvarijo njena hčerinska podjetja v tujini.
Po novih pravilih bodo morala podjetja plačati davek na dohodna plačila, kadar je bil davek že
obračunan v drugi državi kot plačilo dolgov. S tem naj bi preprečili, da bi čezmejna podjetja
načrtovala notranji prenos sredstev, s čimer bi izkoristila luknjo v predpisih glede dvojnega
neobdavčevanja.
Skupno ukrepanje na ravni EU je ravno pri tem vprašanju zelo primerno, saj bi posamezni ukrepi
držav članic lahko pomenili izgubo davčnih prihodkov. Družbe tudi ne bodo več mogle premeščati ali
ustanavljati hčerinskih podjetij v drugi državi EU samo zato, da bi lahko izkoriščale razlike v
predpisih držav članic. Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (vir: EU)

KOHEZIJSKE NOVIČKE
Tukaj najdete novembrsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih,
aktualnih razpisih in druge zanimivosti.

DAN MEST V VARŠAVI- BAN KI-MOON Z ŽUPANI O PODNEBNIH
UKREPIH
Na konferenci v Varšavi ob Dnevu mest, na kateri so sodelovali župani, ministri različnih držav,
predstavniki Združenih narodov, Svetovne banke in drugih mednarodnih organizacij, so izpostavili
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potrebo po zagotavljanju podnebnih ukrepov na različnih ravneh ter okrepljen dostop do podnebnih
financ, kar bi povečalo učinkovitost lokalnih ukrepov.
Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki Moon, se je s poudarkom na deljeni odgovornosti vseh
ravni vlade, obrnil predvsem na mesta in lokalne vlade, kot končne izvajalce ukrepov proti
podnebnim spremembam. Kot je navedel so prav mesta tista, ki imajo bistveno vlogo v boju proti
podnebnim spremembam, predvsem pri zagotavljanju prihodnosti z nizkimi emisijami ogljika, ki je
koristna tako za ljudi, kot za planet.
ICLEI, kot vodilna mreža na področju trajnosti ter ena ključnih organizacij na dogodku, si bo še naprej
prizadevala za povečano interakcijo med mesti in nacionalnimi vladami preko različnih mest, ko je bil
primer Dan mest.
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