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NOVIČKE SOS  

ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE RAZVELJAVLJEN 

Danes je Ustavno sodišče RS ustno razglasilo odločitev glede skladnosti zakona o davku na 

nepremičnine z ustavo. V Skupnosti občin Slovenije smo na podlagi februarske javne obravnave vlog 

za presojo ustavnosti zakona na ustavnem sodišču že ocenjevali, da bo zakon razglašen za 

neustavnega – danes je ustavno sodišče pričakovanja Skupnosti občin soglasno potrdilo in zakon 

razveljavilo. 

Ustavni sodniki so odločili, da od 1. aprila dalje spet veljajo dajatve, ki jih je Zakon o davku na 

nepremičnine nadomeščal. To je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje, 

nadomestilo za uporabo gozdnih cest in davek na nepremičnine večje vrednosti. Vse dajatve se bodo 

odmerjale za celo leto. 

Ustavno sodišče je odločilo, da je Zakon o množičnem vrednotenju v neskladju z ustavo, v kolikor se 

nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja ter, da se do drugačne zakonske 

ureditve obdavčitve nepremičnin uporabljajo predpisi iz 1-5 alineje 33. člena zakona o davku na 

nepremičnine. Odločitev je bila sprejeta soglasno. 

S klikom TUKAJ lahko preberete celotno besedilo vloge Skupnosti občin Slovenije za ustavno presojo 

Zakona o davku na nepremičnine. TUKAJ pa lahko preberete tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča in 

razloge za odločitev.  

SOS NA ODBORU ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE O ZAGOTAVLJANJU 

NACIONALNE UDELEŽBE PRI PROJEKTIH  

Na 33. nujni seji Odbora za zadeve evropske unije, katere se je v imenu Skupnosti občin Slovenije 

udeležil podpredsednik SOS, Leo Kremžar, je bila obravnavana problematika, ki nastaja na področju 

zagotavljanja lastne (nacionalne) udeležbe za odobrene projekte na področju Varstvo okolja- področje 

voda v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Seja je 

potekala v dveh delih. 

Na prvi obravnavi, dne 21.3.2014, smo SOS opozorili, da se čas sedanje finančne perspektive za 

kohezijske projekte izteka. Roki so zelo jasno postavljeni in če pride do prekoračitve teh rokov, bo 

treba denar vračati, hkrati pa denarja, ki ni prišel, za te projekte še ne bo.  Opozorili smo tudi na 

kopico projektov v teku, kjer so občine pred bankrotom oziroma resnimi finančnimi težavami, saj je 

plačila potrebno poplačati, vendar občine za ta poplačila nimajo dovolj lastnega denarja. Izpostavili 

smo tudi problematiko samega sistema, saj ta na nek način sili v velika tveganja. Velja namreč, da se 

sofinancerska pogodba podpiše šele takrat, ko investitorji že izberejo in podpišejo izvajalsko pogodbo 

ter z njo prevzamejo vse obveznosti iz te pogodbe, garancije, da bo sofinancerska pogodba sklenjena 

(kot v tem primeru) pa ni.  

Dne 25.3.2014, je sledilo nadaljevanje 33. seje, na kateri je Odbor za zadeve Evropske unije sprejel 

naslednje sklepe: 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/Davek_na_nepremicnine/SOS_zahteva_za_presojo_ustavnosti_ZDavNepr__22.1.2014.pdf
http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocitev-ustavnega-sodisca-v-zadevi-u-i-31313/
http://www.us-rs.si/media/u-i-313-13.-.bistveni.razlogi.za.odlocitev.pdf
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- vlada RS naj s prerazporeditvijo nemudoma zagotovi manjkajoča sredstva Kohezijskega 

sklada in nacionalne udeležbe na proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo in okolje za 

potrebe izvedbe ukrepov na področju Varstvo okolja- področje voda v okviru Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013; 

- ministrstvo za okolje naj po prerazporeditvi sredstev takoj izvede vse ustrezne postopke za 

takojšnje izplačilo zapadlih obveznost občinam in 

- občine, ki imajo težave pri izvedbi projektov po prejetih odločbah iz finančne perspektive 

2007-2014, naj se dogovorijo za anekse k pogodbam oziroma za spremembo odločb o dodelitvi 

sredstev in tako omogočijo boljše črpanje sredstev v korist tistih občin, ki imajo pripravljene 

projekte iz naslova dodatnih pravic porabe. (ab) 

V PRIPRAVI NOVA RAZLIČICA ZLS  

S strani Službe za lokalno samoupravo so nam sporočili, da minister v tej fazi priprave novele ZLS-S 

ne bo sklical ponovnega srečanja z združenji. Na podlagi izmenjave mnenj s predstavniki vseh treh 

združenj, ki je bilo 12. marca, so na ministrstvu pripravili novo verzijo besedila, o kateri je ta teden 

minister opravil še eno koalicijsko usklajevanje. Ko bo nov predlog pripravljen ga bodo objavili na 

državnem spletnem portalu. (ur) 

PREDSTAVITEV SLOVENIJE V OKVIRU ZASEDANJE KONGRESA 

LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SE 

V času od 25. do 27. marca je v Strasbourgu potekalo 26 

plenarno zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih 

oblasti pri SE. V času zasedanja se je s kulturnim 

programom in kulinaričnimi specialitetami predstavila 

tudi slovenska delegacija. Dogodka se je udeležilo več kot 

250 članov Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti iz 

vseh držav članic Sveta Evrope skupaj s predstavniki 

diplomatskega zbora, predstavniki sekretariata Sveta 

Evrope, predstavniki slovenske skupnosti iz Freyminga Merlebacha ter Slovenci, ki živijo in delajo v 

Strasbourgu in okolici. 

Slovensko delegacijo so zastopali: Bernardka Krnc, županja občine Šmarješke Toplice, Matej Gomboši 

župan občine Beltinci ter Breda Pečan članica občinskega sveta Izole. Na dnevnem redu zasedanja so 

prisotne članice in člani sprejeli deklaracijo o stanju v Ukrajini,  predlagali so osnovne ukrepe proti 

spolni zlorabi otrok, seznanili so se s stanjem lokalne in regionalne demokracije v Armeniji,na 

Švedskem, v Veliki Britaniji in Nizozemskem, ter so se seznanili z dobrimi praksami politik za 

človekove pravice v Evropi. Več o zasedanju Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti si lahko 

preberete tukaj. (MM)  

 

OBČINSKI REDARJI NE BODO POTREBOVALI IZPITA  

http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
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V torek 25. marca je v prostorih MNZ potekala predstavitev sprememb in dopolnitev Pravilnika o 

strokovnem usposabljanju in obdobnem izobraževanju občinskih redarjev. Največja pozornost je bila 

namenjena ukinitvi preizkusa znanja na koncu obdobnega usposabljanja občinskih redarjev, ki se v 

skladu z novim pravilnikom ukine. Predstavniki MNZ so predstavili, da v Zakonu o občinskem 

redarstvu ni pravne podlage za preverjanja na koncu obdobnega usposabljanja. Dodaten argument za 

ukinitev preizkusa znanja je tudi ugotovitev Policijske akademije, da so občinski redarji 

preobremenjeni in pod stresom zaradi zaključnega preverjanja znanja.   

Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo pri SOS so izpostavili, da je preverjanje znanja 

nujno potrebno, saj zagotavlja primerno zbranost udeležencev ter zagotavlja strokovnost obdobnega 

usposabljanja. Preverjanje znanja prav tako daje občinam povratno informacijo o strokovni 

usposobljenosti redarjev, kot tudi daje povratno informacijo o kvaliteti obdobnega usposabljanja. Prav 

tako je bilo izpostavljeno, da bi na obdobnih usposabljanjih MNZ lahko pridobil povratno informacijo 

o potrebah in stanju občinskega redarstva v Sloveniji. Pripombe na osnutek pravilnika se lahko 

posreduje do 4.4.2.14. 

POVABILO K ODDAJI PRISPEVKOV – DOBRE 

ENERGETSKE PRAKSE 

V okviru projekta Covenant CapaCITY pripravljamo 2 številko E-

novičk energetske dobre prakse občin. V kolikor imate za objavo 

kakšne zanimive prispevke oz. dobre prakse občin na področju 

energetske učinkovitosti vabljeni k oddaji do konca meseca marca. Potrebujemo kratek opis in kakšno 

fotografijo. Januarska številka je objavljena tukaj. (sk) 

PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ 

V času od 2. do 3. aprila bo v Bruslju potekalo 106. plenarno zasedanje Odbora regij, ki se ga bo 

udeležila tudi slovenske delegacija, ki jo bodo sestavljali: dr. Ivan Žagar, Andreja Potočnik, Jasna 

Gabrič, Mitja Meršol in Anton Kokalj. Na zasedanju bodo prisotni obravnavali mnenje o Ukrepih za 

informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah, 

obravnavali bodo mnenje o Cenovni dostopni energiji za vse , kot tudi mnenje o novih smernicah za 

državno pomoč v energetiki.  

V času zasedanja se bosta članici in člani slovenske delegacije sestali z 15. uredniki slovenskih 

nacionalnih medijev, ki bodo v času zasedanja na obisku Bruslju. Srečanje predstavlja možnost za 

promocijo dela Odbora regij kot tudi dela slovenske delegacije. (MM) 

SEJA UPRAVLJALNEGA ODBORA AAA 

SOS se je 27.3.2014 udeležil 1. seje upravljalnega odbora Zveze Alpe Jadran, (Alp Adriatic Alliance – 

AAA) v Celovcu. AAA je z novim imenom dobil tudi nove člane, nova prožnejša pravila delovanja, ki 

omogočajo mreženje in večjo vključenost. AAA šteje 12 članic, med njimi tri avstrijske dežele, 

Koroško, Štajersko in Gradiščansko, regijo Vas iz Madžarske, šest hrvaških županij in sicer Istra, 

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/pravilnik-o-usposabljanju-in-izpopolnjevanju-obcinskih-reda/396/neste/1/index.html?cHash=b5feabf79d5d65fa1f14c7d2cb4ce642
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/CAPACITY/ENERGETSKE_DOBRE_PRAKSE_OBCIN.pdf
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Karlovac, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje, Međimurje in Varaždin. Republika Slovenija je za 

predstavljanje Slovenije s sklepom Vlade pooblastila SOS. Na sestanku je ob pregledu ključnih 

strategij in EU programov, za katerih sredstva se bomo skupaj s partnerji potegovali za skupne 

projekte potekalo tudi ocenjevanje projektnih predlogov, ki so financirani iz proračuna AAA. V tem 

razpisu Slovenija še ni aktivno sodelovala s projektnimi predlogi, potrjenih pa je bilo veliko projektov, 

v katerih so partnerji iz Slovenije. Nov poziv in pričakovani rok za oddajo projektov bo predvidoma 

konec maja 2014. Skupnost občin Slovenije bo koordinirala tematsko področje turizma. Druga 

področja delovanja so: kmetijstvo in etnološka dediščina, Evropa, Kultura, Vključenost, Gospodarstvo, 

Mobilnost, Energija in okolje, Šport in Enake možnosti. (SK) 

SEJA KOMISIJE ZA TURIZEM 

Komisija SOS za turizem se je sestala 26. marca 2014 v prostorih MGRT v Ljubljani. Mag. Marjan 

Hribar, direktor direktorata za turizem, ki je vselej sprejemljiv do pobud in predlogov iz lokalnih 

skupnosti je tudi tokrat s sodelavci prisluhnil podrobnim opisom problematike sobodajalstva na 

terenu. Povedal je, da se z ugotovitvami strinja in da so vse pobude, ki so jih prejeli, tudi iz SOS, 

posredovali in z njimi seznanili tako prejšnjega, kot sedanjega ministra. Minister Dragonja se je na seji 

vlade zavzel za mikro in mala podjetja ter predlagal zanje nižjo stopnjo obdavčitve. Težave 

sobodajalcev pa niso vezane le na danes padli Zakon o davku na nepremičnine, temveč tudi na 

stanovanjski zakon. Komisja je sprejela sklep, da se s problematiko seznani Predsedstvo SOS. Mag. 

Marjan Hribar je v nadaljevanju povedal, da so pripravili spremembe treh zakonov, ki se nanašajo na 

razdružitev sedanjega Spirita in STO. Sprememba je zapisana tudi v predlogu ZSRT, ki ga bodo z 

ostalimi zakoni dali v medresorsko obravnavo predvidoma prihodnji teden. Ker so spremembe ZSRT 

omejene le na STO in ker se s tem strinjajo vsi deležniki v turizmu, bi želeli te spremembe dati v 

sprejem DZ po najkrajšem možnem postopku. Po sprejetih spremembah ZSRT, ki se nanašajo na STO 

pa bodo nadaljevali z usklajevanjem in sprejemanjem novele ZSRT-1. Komisija SOS za turizem se je 

seznanila z skorajšnjo vzpostavitvijo TCP za turizem v okviru Zveze Alpe Jadran, ki jo bo koordiniral 

SOS. Mateja Tomin Vučkovič iz Direktorata za turizem bo v kratkem pisno posredovala imenovanje 

osebe, ki bo v aktivnostih TCP zastopala Direktorat za turizem ter usmeritev za določitev prednostnih 

aktivnosti. Predstavljena je še bila pobuda za vzpostavitev »kluba najlepših krajev Slovenije« o kateri 

bomo kmalu obvestili vse občine. Glede zakonodaje je na seji bilo tudi opozorjeno na težavo, ki jo 

turističnim vodnikom lahko prinese novela Zakona o prep. dela na črno. Ključni problem je 2. 

odstavek 12. člena, ki v nasprotju z dosedanjo prakso prepoveduje opravljanje osebnega dopolnilnega 

dela pri pravnih osebah. Predlog je amandma k 12. členu s katerim se ukine omejitev izvajanja 

osebnega dopolnilnega dela za pravne osebe ali - turistično/muzejsko vodenje vključi v zakon kot 

dejavnost, ki se lahko šteje za osebno dopolnilno delo; neposredno ali skozi podzakonske akte. (SK) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU OBČINSKIH 

REDARJEV 

S strani MNZ smo v usklajevanje prejeli Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih 

redarjev. Vljudno vas prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete do 4. aprila 2014 na 

naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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 Pravilnik 

 Katalog strokovnih znanj 

 Program strokovnih usposabljanj 

 Program obdobnega izpopolnjevanja 

 

PREDLOG ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI  

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Vaše morebitne predloge, 

mnenja in stališča na predlagana zakona nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 

2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

ZAKON O POLITIČNIH STRANKAH  

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah. Vaše morebitne predloge, mnenja in 

stališča na predlagana zakona nam posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

PODALJŠANJE ROKA ZA POSREDOVANJE OBVESTIL O ODDANIH 

POSAMEZNIH NAROČILIH V LETU 2013  

S strani Uradnega lista smo bili obveščeni, da je podaljšan rok za oddajo obrazcev za posamezna 

naročila, oddana v letu 2013 na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov. Obrazce »Obvestilo o oddaji 

posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma« je možno poslati v objavo do 15. 4. 2014.  

POVPRAŠEVANJA 

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

ZAGOTAVLJANJE ELEKTRIKE V ČASU UJME  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj občinam, glede 

njihovega postopanja v zvezi z zagotavljanjem električne energije v času pretekle ujme. Vprašanja so 

sledeča: 

- ali ste, zaradi potrebe po takojšnji odzivnosti, z območnim elektro distributerjem vnaprej 

sklepale pogodbe o povrnitvi stroškov za najem agregatov, dostavo goriva za agregate ter 

povrnitvi drugih stroškov, ki so povezani z nadomestno zagotovitvijo električne energije; 

- če temu ni tako, kako ste se občine naknadno dogovorile z elektro distributerjem in ali ste že 

prejele refundacijo plačil stroškov in 

- ali prizadete občine urejate povračilo stroškov tudi preko resornega ministrstva? 

Vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 3. aprila 2014 na naslov 

alja.babic@skupnostobcin.si.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Redarstvo/2014/Pravilnik_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Redarstvo/2014/KAtalog_strokovnih_znanj_in_spretnosti_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Redarstvo/2014/Program_strokovnega_usposabljanja_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Redarstvo/2014/Program_obdobnega_izpopolnjevanja_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Volilna_in_referendumska_kampanja/ZAKON_O_REFERENDUMU_IN_O_LJUDSKI_INICIATIVI-19.3.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Volilna_in_referendumska_kampanja/ZAKON_O_REFERENDUMU_IN_O_LJUDSKI_INICIATIVI-19.3.2014.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/politicne_stranke/ZAkon_o_politicnih_strankah_-_3.3.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/politicne_stranke/ZAkon_o_politicnih_strankah_-_3.3.2014.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
mailto:alja.babic@skupnostobcin.si
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ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA 

FINANCIRANJE ZPM 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki se srečuje s tematiko sistemskega 

financiranja društev in zveze prijateljev mladine. 

Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino na podlagi 

ZJIMS in pravilnika o izvajanju ZJIMS ter občinskega Pravilnika o sofinanciranju programov in 

projektov za otroke in mladino. Na javni razpis se javljajo tako društva, ki so mladinske organizacije 

po zakonu, organizacije za mlade in organizacije, ki zagotavljajo programe za predšolske in Oš otroke. 

Pri teh izstopajo društva in Zveza prijateljev mladine  - te je glede na ciljno skupino težko umestiti v 

mladinski sektor. Vendar pa ta društva izvajajo programe, ki so tudi generirani in usmerjeni s strani 

ZPM Slovenije. Do pred nekaj leti je občina članica financirala dejavnost ZPM v občini preko letne 

pogodbe, programe pa dodatno sofinancirala preko javnega razpisa. Vendar je bilo ugotovljeno 

neskladje z zakonodajo, zato so financiranje prenesli na že omenjen javni razpis. ZPM sedaj pridobi 

več kot polovico vseh razpoložljivih sredstev v razpisu in v neprivilegiran položaj postavlja ostale 

prijavitelje. Oblikovanje javnih pozivov le za programe zveze in društev prijateljev mladine je težko 

izvedljivo, saj tudi ostale organizacije delajo s predšolsko in Oš mladino. 

Občino članico je zanimalo, kako druge občine rešujejo financiranje zveze in društev prijateljev 

mladine. Ali se občinam zdi potrebna sistemska ureditev financiranja in organiziranja ZPM (npr. kot 

pri Rdečem križu Slovenije) smiselna? Odgovore najdete tukaj. (ur) 

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

1.4. / SESTANEK GLEDE PRIMERLJIVIH OBMOČIJ  

S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli vabilo na sestanek v zvezi z oblikovanjem 

primerljivih območij (skupin občin) in izračun povprečnih cen po Uredbi o metodologiji za 

oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Sestanek bo potekal 

1.4.2014 v prostorih MKO. V imenu Skupnosti občin Slovenije bo na sestanku prisoten podpredsednik 

SOS, Leo Kremžar, ki je imenovan v ožjo delovno skupino. 

2.4. / SEJA PREDSEDSTVA SOS 

19. seja predsedstva SOS bo potekala v sredo, 2. aprila 2014, s pričetkom ob 09.30 uri, v Vinski kleti 

Zlati grič, Škalce 80, Slovenske Konjice. Na dnevnem redu bo obravnava izhodišč za novo prostorsko 

zakonodajo, socialno podjetništvo in vloga občin ter priprave na redno letno skupščino SOS.  

3.4. / SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Financiranje_ZPM.pdf
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4. redna seja komisije za mladinsko politiko pri SOS bo potekala v četrtek, 3.4.2014, s pričetkom ob 

10.00 uri v prostorih Urada za kulturo in mladino Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor. Na dnevnem 

redu bo obravnava predloga zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov, predlog 

zakona o lokalni samoupravi, pokrivanje področja za mladino v okviru skupnih občinskih uprav ter 

možnosti za skupno izvajanje projektov na področju mladinske politike v novem finančnem okviru.  

K udeležbi na sejo komisije vabimo članice in člane komisije, kakor tudi vse zainteresirane s strani 

občin. Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

4.4. / NAJAVA DOGODKA - KOGRA 2014 IN PANELNA RAZPRAVA O 

SOCIALNEM PODJETNIŠTVU  

V okviru mednarodnega Pomladnega sejma bo 4. aprila 2014 v Gornji Radgoni potekal že 

tradicionalni strokovni posvet komunale – KOGRA, letos na temo: Trajnostni pristopi in inovativne 

rešitve v komunalni dejavnosti. Posvet organizira Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico 

komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem 

mestnih občin Slovenije. Udeležba na posvetu bo brezplačna. VABILO, PRIJAVA  

Trajnostni razvoj zahteva uravnoteženje treh razvojnih komponent: ekonomske, okoljske in socialne. 

Samo tako je mogoče doseči dolgoročno blagostanje v družbi. Slovenija ima vsa izhodišča za 

trajnostno delovanje in prehod v inovativno družbo. Kako povezati finančno, družbeno in okoljsko 

učinkovitost na komunalnem področju, bo osrednja tema letošnjega posveta. Na posvetu bodo 

sodelovali: Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije; Janko Kramžar, Zbornica komunalnega 

gospodarstva; Jurij Lep, Združenje občin Slovenije; Alan Bukovnik, občina Radlje ob Dravi; dr. Mihael 

Jožef Toman, UL, Biotehniška fakulteta; dr. Marjeta Stražar, CČN Domžale-Kamnik; dr. Uroš Krajnc, 

Inštitut za ekološki inženiring Maribor; Tomaž Remih, Ellab; Aleš Gabršček, Ekoplus, d. o. o. in Žiga 

Osterc, Hardlab, d. o. o. Na posvetu se nam bo pridružil tudi mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo 

in okolje. 

V popoldanskem delu Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javne službe organizirata panelno 

predstavitev na temo Socialno podjetništvo – kako v občinah zagotoviti ustvarjalno podporno 

okolje za razvoj socialnega podjetništva. Predstavili bomo možne načine ustvarjanja podpornega 

okolja v občinah za razvoj socialnega podjetništva in drugih oblik ustvarjanja novih delovnih mest s 

primeri dobrih praks socialnih podjetij. Na panelni razpravi bodo sodelovali: Barbara Horvat, 

Skupnost občin Slovenije; Sebastjan Pikl, Zadruga dobrote; Tomaž Zver, Sončna zadruga; dr. Marinka 

Vovk, Okoljsko raziskovalni zavod;  VABILO, PRIJAVA  

9.4. / WEBINAR NASLAVLJANJE ULIC IN UPRAVLJANJE V MESTIH  

V sklopu sodelovanja mreže NALAS za JV Evropo in WBI (World bank institute) se je oblikoval niz 

spletnih izobraževanj za občine iz regije. Delovni jezik je angleščina, izobraževanje pa je brezplačno za 

vse občine članice SOS. Od 9. Aprila naprej boste lahko sodelovali na spletnem izobraževanju z 

naslovom Naslavljanje ulic in upravljanje v mestih. Več informacij o sami vsebini lahko prav tako 

najdete tukaj. Rok za prijave je 2.4.2014. 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_KOGRA_2014.pdf
http://www.javne-sluzbe.si/strokovni-posvet-komunale-kogra-2014-gornja-radgona-4-april-2014/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Socialno_podjetnistvo_VABILO.pdf
http://www.javne-sluzbe.si/prijava/
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/street-addressing-and-management-cities
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10.4. / POSVET ZA VODJE OBČINSKIH REDARSTEV  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve organizira strokovni 

posvet »Vloga in položaj vodje občinskega redarstva«, ki bo potekal v prostorih Policijske akademije 

v Tacnu. Posvet bo potekal v četrtek, 10. aprila 2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Policijske 

akademije na naslovu Rocenska 56, 1211 Ljubljana-Šmartno. Program, prijavnica  

10.4. -11.4 / SKUPŠČINA NALAS  

Delegati Skupnosti občin Slovenije se bodo udeležili skupščine mreže NALAS (Mreža asociacij 

lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope), ki bo potekala v Sarajevu, 10.4. in 11.4.. Na skupščini se bo 

obravnavalo vse ključne dokumente mreže, Tone Peršak pa bo s tem datumom zaključil svoje 

enoletno in nadvse uspešno predsedovanje mreži NALAS.  

DOGODKI DRUGIH 

4.4. / ZELENA DELOVNA MESTA NA SEJMU GREEN 

V projektu Spodbujamo zelena delovna mesta pričenjajo z brezplačnimi seminarji za podjetja in 

lokalne skupnosti po vsej državi – šli bodo prav v vse regije, prvi v nizu pa bo 4. aprila med 9. in 11. 

uro v okviru sejma Green v Gornji Radgoni. V dveh urah se bo 25 udeležencev pomrežilo in skupaj 

spoznalo, kako z zelenimi delovnimi mesti graditi prihodnost Slovenije. Vabilo na seminar najdete na 

tem spletnem naslovu, prijavnico nanj s klikom na to povezavo, vsi ostali datumi in lokacije 

seminarjev pa so objavljeni tukaj.  

51. SEJA VLADE 

PREVZETE OBVEZNOSTI IN ČRPANJE SREDSTEV NA PODROČJU 

KOHEZIJSKE POLITIKE 

Vlada se je seznanila, da morajo postopke za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike predlagatelji 

finančnih načrtov vključiti možnost, na podlagi katere lahko predlagatelj finančnega načrta, do 

sklenitve pogodbe, odstopi od sofinanciranja posameznega projekta iz razloga, ker zanj v proračunu 

ni zagotovljenih pravic porabe. Ravno tako morajo pred in med izvedbo postopkov za sofinanciranje s 

sredstvi kohezijske politike vsebino dokumentov, ki se nanašajo na dodeljevanje sredstev iz 

proračuna, uskladiti z organom upravljanja. (Vir: Vlada RS, ab) 

VLADA POTRDILA PRVI IZZIV 2014 

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti začne z izvajanjem programa "Prvi izziv 2014" še pred potrditvijo Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s strani Evropske komisije. 

Cilj programa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj 15 mesecev 

neprekinjeno z vključujočim 3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas. V ta namen je 

predvidenih več kot 20 milijonov evrov. Vlada Republike Slovenije je s sprejetim sklepom naložila 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/Vabilo-POSVET_VODJE_OBCINSKIH_REDARSTEV.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/PRIJAVNICA-_vodje_obcinskih_redarstev_10.4.2014.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/upload/seminarji/ZDM_vabilo_obcine_podjetja_Green.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/upload/seminarji/ZDM_vabilo_obcine_podjetja_Green.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1ihNpLC_CWbwmGDNcZ5BL_ydeLwWJ_OD3YdBng8d7GUs/viewform
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/component/content/article?id=22
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Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvu za finance, da se Ministrstvu 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovi finančna sredstva za izvedbo programa. 

(Vir: Vlada RS, ab)  

KVOTE PRAVIC PRORAČUNSKE PORABE ZA OBDOBJE OD APRILA DO 

VKLJUČNO JUNIJA 2014  

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih 

uporabnikov proračuna oziroma kvote za obdobje od aprila do vključno junija 2014 (drugo trimesečje) 

pri čemer je upoštevalo naslednje: 

- s spremembami proračuna RS za leto 2014 predvidene pravice porabe neposrednim 

proračunskim uporabnikom; 

- evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna; 

- likvidnostne možnosti proračuna (upoštevaje načrtovano dinamiko prihodkov); 

- dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih ter 

- značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento 

trošenja pravic porabe). 

Pri predlogu kvote za tretje trimesečje zaradi specifičnosti potrebe po sredstvih izstopata Državna 

volilna komisija (volitve v Evropski parlament; 59,9% poraba glede na sprejeti proračun) in Urad 

Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (glavnina izplačil sofinanciranja dejavnosti Slovencev v 

sosednjih državah; 43,8% poraba glede na sprejeti proračun). Predlagana kvota za drugo trimesečje 

proračunskega leta 2014 znaša približno 2,192 milijarde evrov, kar je 23,5 % vseh pravic porabe, kot 

izhajajo iz sprememb proračuna za leto 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

ODGOVOR VLADE GLEDE INFORMATIVNIH IZRAČUNOV 

NEPREMIČNINSKEGA DAVKA  

Vlada RS je na seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z informativnimi 

izračuni nepremičninskega davka. Tanko je poudaril, da je prišlo do velikega nezadovoljstva 

državljanov zaradi nepopolnih evidenc, napak, nesorazmernih ocen vrednosti ter množice lastnikov 

nepremičnin, ki prihajajo na upravne enote in izpostave GURS-a, ter ga je zanimalo, kolikšen je skupni 

znesek informativno odmerjenega davka na nepremičnine.  

Vlada je dogovorila, da se je ob uveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine ne glede na obveščanja 

in ne glede na možnost stalnega preverjanja in prilagajanja podatkov v registru nepremičnin, ki jo daje 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, lastnikom in bodočim zavezancem za davek na nepremičnine 

dala še ena možnost, da preverijo in popravijo podatke v registru nepremičnin, če ti odstopajo od 

dejanskega stanja, ter da informativni izračuni davka na nepremičnine niso odločbe o odmeri davka in 

tako s tem zavezancem še ni naložena obveznost plačila davka  pač pa gre za seznanitev zavezancev z 

višino davka, kakršna bi jim bila določena ob upoštevanju podatkov v registru nepremičnin na dan 

izdaje obvestila.  
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Geodetska uprava je na podlagi informativnega izračuna davka ugotovila, da skupni znesek 

informativno izračunanega davka za vse zavezance po podatkih, kot so bili poslani lastnikom 

nepremičnin v obvestilih, znaša 407 milijonov evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM 

INTERESU V MLADINSKEM SEKTORJU 

Vlada RS je določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 

interesu v mladinskem sektorju in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejetje po 

skrajšanem zakonodajnem postopku. Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne zaradi prehoda 

sedanjega Urada RS za mladino na vlado, določa pa se tudi nova naloga urada, to je usklajevanje 

ukrepov, ki se nanašajo na mladino. Razlog za prilagojen institucionalni okvir v delu administrativne 

umestitve organa, pristojnega za mladino na vladno raven, je povezana z željo po krepitvi t.i. 

»horizontalne« dimenzije mladinske politike v Sloveniji, torej usklajevanjem različnih politik, ki se 

tičejo mladih. 

Posledica prehoda delovnega področja Urada RS za mladino na Vlado pa bo povzročila tudi 

spremembo na področju podeljevanja državnih priznanj v mladinskem  sektorju, katera bo podeljeval 

Odbor za  podeljevanje državnih priznanj v mladinskem sektorju, ki ga bo imenovala Vlada RS in bo 

imel  mandat 4 leta. (Vir: Vlada RS, ab) 

BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O MLADINSKIH SVETIH 

Novela zakona, za katero je predlagan sprejem po skrajšanem postopku,  prinaša uskladitev 

zakonskih določb z novo organizacijo delovanja urada, pristojnega za mladino v zvezi z vodenjem 

postopkov registracije Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti in 

racionalizacijo teh postopkov, saj bo nov vladni urad, pristojen za mladino vodil register mladinskih 

svetov po postopku, določenem v zakonu, ki ureja društva. Ureja se tudi pritožbeni postopek zoper 

odločbe organa, pristojnega za registracijo, ki se iz sedanjega Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport prenaša na organ, pristojen za odločanje o pritožbah v postopkih registracije društva, torej 

Ministrstva za notranje zadeve. Na zakonski ravni se ureja tudi postopek vpisa in vodenja registra 

mladinskih svetov. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj 

prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in 

prostovoljcev. S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« bi radi izpostavili občine, ki po 

mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo 

pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo 

prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. 
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Povabilo je namenjeno promociji dobrih praks. Predlagatelj naziva je lahko občina sama ali 

prostovoljska organizacija s sedežem ali poslovno enoto v občini. Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 

se v letu 2014 podeljuje prvič. Naziv ima poudarek na aktivnem prispevku občine, občinske uprave k 

podpori prostovoljskemu sektorju. Občina mora, za prejem naziva, dosegati določene osnovne 

kriterije, ki so navedeni v Postopku pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto. Rok za oddajo 

predlogov je 26. april 2014. 

Naziv bo slovesno podeljen na osrednji prireditvi Festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma potekala 

22. maja 2014 v Ljubljani. Pred podelitvijo bo organizirana tudi okrogla miza, na kateri bodo lahko 

predstavniki občin, prejemnic priznanja, predstavili svoje vizije razvoja prostovoljstva na lokalni 

ravni. Več informacij lahko preberete tukaj. 

POSODOBLJEN TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV PRP  

Objavljen je posodobljen Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja 

podeželja 2007-2013. V aprilu bosta objavljena dva javna razpisa. Več →tukaj.  

NOVICE DRUGIH 

EK PREDLAGALA NOVO UREDBO O EKOLOŠKI PRIDELAVI IN 

OZNAČEVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODOV  

Glavni cilji predloga so ohranitev zaupanja potrošnikov, ohranitev zaupanja proizvajalcev in olajšanje 

prehoda na ekološko pridelavo za kmete. Komisija predlaga okrepitev in uskladitev pravil znotraj EU 

z odpravo številnih izjem v zvezi s pridelavo in nadzorom. Prav tako želi okrepiti nadzor z uvedbo 

kontrol na podlagi tveganj ter malim kmetom olajšati dostop do ekološkega kmetovanja. Zavzema se 

tudi za uvedbo novih določb o izvozu ter poenostavitev zakonodaje za znižanje upravnih stroškov za 

kmete in izboljšanje preglednosti. Več tukaj. 

PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V VRTCIH V SLOVENIJI 

2013/14 

Po podatkih prve objave Statističnega urada RS, z dne 26.3.2014, je v šolskem letu 2013/14  obiskovalo  

vrtce 83.700 otrok ( 75,6% vseh otrok v starosti 1-5 let), kar je približno toliko kot v lanskem šolskem 

letu. Podatki kažejo, da se je končalo obdobje naglo naraščajočega vpisa otrok v vrtce, značilnega za 

leta od 2007 do 2011. Razlogi za takšno stanje so upadanje števila rojstev, zasedenost vrtčevskih 

zmogljivosti in manjša vključenost najmlajših otrok (starih eno in dve leti) v vrtce. 

Kljub pridobitvi novih vrtčevskih zmogljivosti, predvsem zasebnih vrtcev, podatki kažejo, da je v 24 

občinah kar petina njihovih predšolskih otrok gostovala v vrtcih drugih občin. Večinsko (več kot 90-

odstotno) vključenost v vrtce svoje občine je uspelo zagotoviti nekaj manj kot dvema tretjinama 

slovenskih občin.  

V šolskem letu 2013/14 je izvajalo predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih 10.558 strokovnih 

delavcev, od tega 5.057 vzgojiteljev in 5.501 pomočnikov vzgojitelja, tako je bilo enemu vzgojitelju in 

pomočniku vzgojitelja povprečno dodeljenih 8 otrok. Več tukaj. (Vir: SURS, ab) 

http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1148
http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/aktualni_podatki_poslovanja_agencije_vloge_zahtevki_izplacila/#c17656
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_sl.htm
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6123
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OBČINA KOČEVJE PODPISNICA KONVENCIJE ŽUPANOV  

Občina Kočevje je ena tistih občin, ki se je prostovoljno zavezala k dodatnemu 

povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojem 

območju. Slavnostni podpis Konvencije županov bo v ponedeljek 31. marca 2014 ob 

12. uri v Turističnem kompleksu Jezero, Trdnjava 3, Kočevje in je namenjen evropski 

pobudi Konvenciji županov, za katero je občinski svet Občine Kočevje, dne 12. decembra 2013, 

izglasoval pooblastilo županu, da podpiše pristopni obrazec. Akcijski načrt za trajnostno energijo 

(SEAP) je tako ključni dokument, v katerem se določi kako namerava občina doseči zmanjšanje CO2 

do leta 2020. Na podlagi rezultatov osnovne evidence emisij se identificirajo najustreznejša področja 

ukrepanja in priložnosti za doseganje zmanjšanja emisij CO2. Določa tudi vzpostavljene dejavnosti in 

ukrepe za doseganje ciljev, poleg tega pa tudi časovne okvire in dodeljene odgovornosti. Na 

evropskem nivoju je k pobudi pristopilo že 4.576 občin in mest od tega jih je v Sloveniji 16. Ob bok 

slavnostnemu podpisu pogodbe je Občina Kočevje pripravila kratko predstavitev treh tem, in sicer bo 

svojo vlogo v okolju predstavila Energetska pisarna Kočevje, Občina Kočevje bo pripravila pregled 

opravljenega dela na tem področju in vizijo prihodnost, v tretji predstavitvi pa bo podjetje 

Energetske prenove, ki je specializirano za celovite energetske sanacije večstanovanjskih zgradb 

širši javnosti predstavilo, kako projekt sanacije izpeljati tako, da bo odplačeval samega sebe in da 

boste denar namesto da ga spuščate v zrak, preusmerili v odplačevanje stavbnega ovoja. (Vir: novice 

občine Kočevje, sk) 

 

 


