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NOVIČKE SOS  

SESTANEK O (NE)IZPLAČANIH SREDSTVIH ZA PLAČILO PLAČNIH 

NESORAZMERIJ IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  

Dne 17.3. 2014 je na pobudo Skupnosti občin Slovenije potekal sestanek glede (ne)izplačila plačnih 

nesorazmerij za zaposlene v javnih zavodih za vzgojo in izobraževanje iz državnega proračuna. 

Sestanka so se z državne strani udeležili predstavniki MIZŠ, MF in MNZ. Državni sekretar MIZŠ, 

gospod Aljuš Pertinač, je ponovno potrdil stališče, da je osnovnim in glasbenim šolam izplačalo 

ministrstvo upravičeno višino sredstev in da ni dolžno izplačati preostalega dela neizplačanih 

sredstev na podlagi že posredovanih vlog javnih zavodov. Mnenje namreč je, da je obveznost za 

odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah nastala iz naslova poplačila pravnomočne sodbe, torej da gre 

za odškodnine, za izplačilo katerih so zadolženi javni zavodi. Sledi, da ker ne gre za obveznost iz 

naslova plač, ministrstvo oziroma država ni zadolžena zagotoviti sredstev iz državnega proračuna na 

podlagi 81. člena ZOFVI (zaznati je bilo neenotno mnenje ministrstev). S temr se nikakor ne gre 

strinjati in v SOS odločno nasprotujemo takšnemu tolmačenju veljavne zakonodaje. Prav tako pa se 

zastavlja vprašanje, zakaj po tem takem, v kolikor gre za poplačila odškodnine, je država sploh 

namenila javnim zavodom delež sredstev?  

Država s takšnim ravnanjem posega v sredstva občin, saj so sredstva za kritje plačnih nesorazmerij 

pridobili javni zavodi iz presežkov nad odhodki ustvarjenih na podlagi npr. z oddajanjem telovadnic 

v najem, kar predstavlja občinsko premoženje. Le ti presežki pa predstavljajo namenska sredstva za 

investicije občin. Pod vprašanje se postavlja načelo avtonomije lokalne samouprave po Evropski listini 

lokalne samouprave. Skupnost občin Slovenije tako vztraja pri mnenju, da je zavezanec za odpravo 

tretje četrtine nesorazmerij oseba, ki je bila dolžna zagotoviti sredstva za plače javnih uslužbencev v 

obdobju od 1.10.2010 do 31.5.2012. 

Sestanka se je na povabilo SOS udeležil tudi predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev 

osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Milan Rejc, kateri je po sestanku naslovil na osnovne in 

glasbene šole pobudo, da le te na MIZŠ naslovijo zahtevek za izplačilo razlike sredstev iz državnega 

proračuna za prvi obrok izplačil razlik v plačah za zaposlene. V kolikor izplačila ne bo, bo treba za 

razliko še neizplačanih sredstev sprožiti ustrezne sodne postopke. V primeru takšnega scenarija, bo 

tudi Skupnost občin Slovenije pristopila k skupinski tožbi.  

V izogib ponovitvi situacije pri poplačilu 2. obroka pa je potrebno ažurno postopanje, za kar se 

zavzemamo tudi Skupnost občin Slovenije. (ur)  

SESTANEK Z MK O ZAKONU O KNJIŽNIČARSTVU  

V prostorih Ministrstva za kulturo je 17.3.2014 potekal sestanek med predstavniki SOS in Ministrstva 

za kulturo na temo sprememb zakonodaje, kot je predlagano v predlogu Zakona o knjižničarstvu. S 

predstavniki ministrstva je bilo dogovorjeno, da se bodo zastopane pripombe in predlogi upoštevali 
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pri pripravi novega osnutka predloga zakona, pri tem pa je bilo izpostavljeno, da ni potrebna 

sprememba 8. člena (pravice uporabnikov) obstoječega zakona kot predlagano s strani občin in 

komisije za kulturo SOS, saj tozadevno problematiko že rešuje 51. člen obstoječega zakona.  

Ministrstvo in Skupnost občin Slovenije bodo še v naprej sodelovali pri iskanju skupnih rešitev 

pripravi sprememb zakonodaje. (ur) 

SESTANEK GLEDE OSNUTKA ZAKONA O RAVNANJU Z 

NEDOVOLJENIMI GRADNJAMI 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije pripravilo 

osnutek predloga Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, s katerim so 11.3.2014 seznanili 

občine. S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli vabilo na sestanek glede osnutka 

predloga zakona, ki je potekal 20.3.2014 v prostorih pristojnega ministrstva, na katerem so predstavili 

temeljne rešitve osnutka zakona. Gradivo še ni v široki javni razpravi, saj je ministrstvo želelo najprej 

opraviti prvi razgovor s predstavniki občin in strokovne javnosti, kar v Skupnosti pozdravljamo.  

Rešitve v osnutku zakona so prehodne, saj naj bi reševale problematiko nedovoljenih gradenj do 

uveljavitve sistemskih sprememb prostora in graditve objektov, ki jih ministrstvo že pripravlja. V 

skupnosti občin smo do sestanka prejeli številne pripombe občin, ki smo jih na sestanku predstavili v 

obliki skupnih stališč. Predstavnike ministrstva smo zlasti opozorili: 

 da so občine aktivno sodelovale pri legalizaciji, ki jo je država izvajala v letu 1993, saj so 

pripravile in uveljavile sanacijske PUP-e, 

 da je po izvedeni legalizaciji 1993 prišlo do postopnega opuščanja ukrepov omejevanja 

nedovoljenih gradenj s strani države, zato se število primerov povečuje 

 da v tem trenutku država nima evidence legalno zgrajenih objektov, niti nima evidence 

nedovoljeno zgrajenih objektov in 

 da se z vsako spremembo zakona o graditvi objektov in zakona o evidentiranju nepremičnin z 

namenom odpravljanja administrativnih ovir dodatno znižuje standard mehanizmov, ki bi 

omogočali evidentiranje legalno zgrajenih objektov. 

Zaradi navedenega v tem trenutku občine ne morejo v celoti oceniti posledic uveljavitve predlaganega 

zakona za delovanje občin. Ker so nedovoljene gradnje posledica opuščanja dolžnih ravnanj državnih 

organov je za odpravljanje posledic v celoti odgovorna država. Skupnost občin Slovenije zato 

nasprotuje posebnemu zakonu, ki občinam nalaga vrsto novih in nepredvidljivih obveznosti. Nujna je 

sistemska ureditev s spremembo in dopolnitvijo ZGO in ZPNačrt in zagotovitev finančnih ter drugih 

virov za dodatne naloge občin. Najbolj nujno je takojšnje evidentiranje nedovoljenih gradenj, saj bo 

šele po analizi obsega in značilnosti takšnih gradenj mogoče določiti in uskladiti primerno obliko 

ukrepanja. Podrobnejše pripombe k osnutku zakona bo SOS posredovala ministrstvu po obravnavi 

Komisije za prostor pri SOS. (Za SOS: Izidor Jerala) 

PONOVNO O ZAKONU O VRTCIH 

Danes, 21.3.2014, je v prostorih MIZŠ potekal sestanek v zvezi s še neuradnim predlogom Zakona o 

vrtcih. V Skupnosti občin Slovenije pozdravljamo dejstvo, da je pripravljavec v predlog zakona 
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vključil predlog, s katerim se razrešuje že več časa obstoječo problematiko glede zagotavljanja 

sredstev znižanega plačila vrtca, v primeru, ko imajo starši predšolskega otroka prijavljeno 

stalno prebivališče na različnih naslovih. Ker pa se je na sestanku odprlo še nekaj problematik, 

povezanih z osebnimi stečaji staršev in s tem povezanim neplačevanjem obveznosti, so se prisotni na 

sestanku dogovorili za ponovno srečanje, na katerem bodo s konkretnimi predlogi poskusili razrešiti 

odprte dileme. Ministrstvo bo novo različico predpisa, ki še ne bo posredovan v javno obravnavo, 

pripravilo v kratkem. (jv) 

SODELOVANJE Z DIREKTORATOM ZA OKOLJE 

Po sestanku, ki je bil 4.3.2014 na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje z mag. Tanjo Bolte in sodelavci 

Direktorata za okolje, smo prejeli nekaj dokumentov za katere smo zaprosili in jih naslovili na članice 

in člane Komisije SOS za varstvo okolja in trajnostni razvoj, s prošnjo, da se do dokumentov opredelijo 

(dokumenti v zvezi s spremembami Zakona o ohranjanju narave; vodnega in podnebnega sklada ter 

programa dela). Članice in člane komisije 

smo tudi obvestili, da bo MKO predstavljalo Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov 

2020 dne 28.3.2014 v prostorih GZS. Za morebitno udeležbo se je potrebno obvezno prijaviti, zato vas 

prosim, da mi interes za udeležbo sporočite na sasa.kek@skupnostobcin.si. Glede hrupa, ki v zvezi z 

izdajo dovoljenj za prireditve občinam povzroča nemalo preglavic, smo dobili informacijo, da bo 

MKO z novo sistemizacijo zaposlil osebo, ki bo pokrivala to področje. Na temo hrupa bo sestanek 

predvidoma meseca maja. (sk) 

OBLIKOVANJE PRIMERLJIVIH OBMOČIJ IN IZRAČUN POVPREČNIH 

CEN STORITEV  

Skupnost občin Slovenije je v tem tednu na MKO naslovila dopis, s katerim seznanja pristojne na 

Sektorju za javne službe varstva okolja s stališčem, da je bistveni namen opredelitve primerljivih 

območij in izračuna povprečnih cen, da se občinam zagotovi strokovno podlago za presojo 

upravičenih cen storitev na njihovem območju. Zato je SOS podal mnenje, da delovni osnutek skupin 

občin na podlagi izbranih kazalnikov stroškovnih dejavnikov ne upošteva ustrezno in zato občinam 

ne bo zagotavljal korektne podlage za presojo upravičenih stroškov. Ministrstvu smo predlagali, da se 

v okviru imenovane ožje delovne skupine, v kateri SOS zastopa njen podpredsednik Leo Kremžar, 

preveri ustreznost uporabljene metode oblikovanja skupin občin in izbranih kazalnikov. Ministrstvu 

smo posredovali ustrezen sklep predsedstva SOS in jih pozvali, da ga pri vseh nadaljnjih postopkih in 

usklajevanjih upoštevajo. (bh) 

PRIPOMBE NA DRUGO RAZLIČICO PREDLOGA IRO  

V Skupnosti občin Slovenije smo v tem tednu na MGRT posredovali pripombe občin članic na drugi 

predlog Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti v obdobju 2014–2020.  

Ministrstvo smo pozvali, da Pravilnik uskladiti z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (ZSRR-2). Predlagali smo, da se naj pri kazalniku Delež prečiščene odpadne vode z vsaj 

sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi (2012), v kolikor podatki o deležu prebivalstva 

mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvitost_razvojnih_regij/Pravilnik_IRO2.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvitost_razvojnih_regij/Pravilnik_IRO2.docx
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priključenega na čiščenje odpadnih voda z vsaj sekundarnim čiščenjem niso na voljo na regionalni 

ravni, in le teh v doglednem času ni možno pridobiti, kazalnik iz nabora kazalnikov za izračun 

indeksa razvojne ogroženosti črta. Prav tako pa smo ministrstvo ponovno pozvali, da se naj kazalnik 

delež varovanih območij v regiji spremeni v delež površine Natura 2000. Ministrstvo smo znova 

pozvali k pisnemu odgovoru in organizaciji sestanka, saj je odprtih vprašanj na tem področju še 

mnogo. (bh) 

SESTANEK TEMATSKE SKUPINE ZA ŠPORT PRI AAA  

V ponedeljek 17. marca je v Grazu potekal sestanek tematske skupine za šport v okviru Zveze Alpe 

Jadran. Skupnost občin Slovenije je v skladu s sklepom Vlade postala zastopnica Slovenije v združenju 

Alpe Jadran. Ostale članice združenja lahko najdete na tej povezavi. Na prvem sestanku tematske 

skupine, so se prisotni seznanili z možnostjo financiranja projektov (športnih dogodkov) v katerih 

sodelujejo vsaj 3 partnerji članov združenja Alpe-Jadran. V skladu z navedenim vas vabimo, da se 

obrnete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, v kolikor želite vedeti več o možnosti financiranja 

vašega projekta oz. iščete partnerje iz članic združenja Alpe Jadran. (MM)  

JAVNA PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH DOKUMENTOV  

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko je organizirala javni dogodek na temo priprave 

strateškega dokumenta Partnerskega sporazuma (PS) in izvedbenega programskega dokumenta 

Operativnega programa (OP) za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. 

Udeležence, med katerimi so bili tudi predstavniki Evropske komisije, je nagovorila državna 

sekretarka SVRK Andreja Kert. Poudarila je, da je področje evropske kohezijske politike ena izmed 

prioritet vlade in da bodo ključna vlaganja namenjena spodbujanju raziskav, inovacij in tehnološkega 

razvoja, boljši konkurenčnosti gospodarstva ter zaposlovanju. Partnerski sporazum naj bi bil v 

formalno presojo Evropski komisiji posredovan v začetku aprila 2014, kmalu zatem bo v presojo 

posredovan tudi Operativni program. 

Predsednica Delovne skupine za boljše črpanje EU sredstev pri Skupnosti občin Slovenije je 

izpostavila, da je drugi osnutek dokumenta veliko boljši kot je bil prvi osnutek, da je dokument boljše 

strukturiran in da so razvidne prioritete. Prav tako je v drugem osnutku upoštevanih kar nekaj 

pripomb SOS, do nekaterih ključnih pripomb pa se predstavniki Službe vlade še niso opredelili, zato 

upa, da se bodo tudi do njih pozitivno opredelili. (MM) 

V DOBROVNIKU POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV  

V soorganizaciji SOS, ZOS, ZMOS, Občine Dobrovnik in Ministrstva za notranje zadeve je 20.3.2014 

potekal VII. posvet z naslovom Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Posvet je s 

pozdravnim nagovorom odprla državna sekretarka na MNZ, mag. Renata Zatler, na dogodku pa so s 

prispevki sodelovali številni strokovnjaki s tega področja, predstavniki občin in skupnih občinskih 

uprav. 

Na državni ravni ocenjujejo, da se lokalna samouprava v Sloveniji dobro razvija in uspešno opravlja 

svoje naloge, kljub temu pa se na nekaterih področjih še pojavljajo težave, predvsem zaradi 

pomanjkanje vizije oziroma strategije s sistemskim pristopom razvoja lokalne samouprave. Tako se bo 

http://www.alpeadria.org/english/index.php?page=1515145851&f=1&i=1515145851
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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področja sodelovanja občin dotaknila tudi Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, ki je v 

pripravi na MNZ, prav tako pa se tudi novela Zakona o lokalni samoupravi nagiba v smeri kropljenja 

medobčinskega sodelovanja. Državna sekretarka je poudarila še, da skupne občinske uprave že zdaj 

sledijo razlogom in aktivnostim, ki olajšujejo delovanje občin, predvsem s preseganjem občinskih in 

drugih mej s ciljem občankam in občanom zagotoviti optimalne storitve ob stroškovno primerljivih 

cenah. 

Svoje vsebinske prispevke, ki bodo objavljeni tudi v zborniku posveta Delovanje skupnih občinskih 

uprav v Sloveniji, so predstavili Rok Čakš, Občina Šmarje pri Jelšah, Cvetko Staniša, mag. Marija Ajdič 

Francelj, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Ribnica, Loško Potok, Sodražica in 

Velike Lašče, Marko Hrovat, mag. Franc Žohar, Ministrstvo za notranje zadeve, dr. Iztok Rakar, Tea 

Jarc, Snežana Džidić, Mladinski svet Slovenije, Tadej Beočanin, Rozana Mužica, Inštitut za mladinsko 

politiko, dr. Martina Rauter, Mestna občina Maribor, dr. Aleksandra Pivec, Znanstveno-raziskovalno 

središče Bistra – Ptuj, mag. Vesna Juvan Gotovac, MNZ, dr. Darja Piciga, Direktorat za okolje, 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in CMDC, Ženeva, Peter Zajc, Uroš Rozman, RRA Koroška, Boris 

Koprivnikar, predsednik upravnega odbora skupnosti socialnih zavodov, Darinka Arh Pilih, Vlasta 

Vukovič, Uprava za javne prihodke, Ana Skobir, Občina Mislinja in Dragica Sternad Pražnikar, MNZ. 

(bh) 

DELAVNICA O FINANCIRANJU NATURE 2000 

WWF in Skupnost občin Slovenije sta 18. marca 2014 v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za 

kmetijstvo in okolje organizirala delavnico v okviru projekta Evropske komisije Povečanje črpanja 

sredstev EU za Naturo 2000. Cilj projekta je povečanje črpanje sredstev EU za financiranje programa 

Natura 2000 v obdobju 2014–2020. Projekt s številnimi strokovnimi partnerji po vsej EU izvaja WWF. 

Več kot 50 udeleženk in udeležencev iz občin, NVO, naravnih parkov, ministrstev in drugih se je 

seznanilo s posodobljenem priročnikom o financiranju omrežja Natura 2000 (Financing Natura 2000 

Guidance Handbook), o programom Prednostnega okvirja za financiranje Nature 2000 (Prioritised Action 

Framework / PAF) in različnimi sektorskimi skladi ter investicijskimi priložnostmi v Sloveniji. Seznanili 

so se z možnostmi financiranja omrežja Natura 2000 in s predstavniki Evropske komisije ter 

ministrstva in vladne službe razpravljali o stanju programskih dokumentov, prioritetah ter 

vključevanju deležnikov v te procese. Delavnica je potekala v angleškem in slovenskem jeziku. 

Predstavitve: 

 Vesna Valant, Evropska komisija - Direktorat za okolje: Financiranje Nature 2000 - okvir 

politike in priložnosti v programskem obdobju 2014-2020 

 Peter Torkler, WWF: The updated Handbook for Financing Natura 2000 and Toolkit  

 Andrej Bibič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za ohranjanje narave: Slovenska 

Natura 2000 - okvir za finančne potrebe 

 Marjana Dermelj,  Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Financing 

Natura 2000 –  options in the Operational Programme: Cohesion & Regional Development 

Funds  

 Silvester Kranjec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za razvoj podeželja: Možnosti v 

programu razvoja podeželja 2014 ‐ 2020 Povečanje črpanja sredstev EU za Naturo 2000 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/01_Vesna_Valant__EC__Financiranje_N2K_koncna__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/01_Vesna_Valant__EC__Financiranje_N2K_koncna__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/02_Peter_Torkler_WWF_Project-Handbook-Toolkit_EN__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/03_Andrej_Bibic__MKO_N2000_SLO__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/03_Andrej_Bibic__MKO_N2000_SLO__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/04_Marjana_Dermelj__SVREK_18_03_2014__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/04_Marjana_Dermelj__SVREK_18_03_2014__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/04_Marjana_Dermelj__SVREK_18_03_2014__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/05_Silvester_Kranjec__MKO__PRP2014-2020_N2000.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/05_Silvester_Kranjec__MKO__PRP2014-2020_N2000.pdf
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 Marczin Örs Szilárd, Ministry of Rural Development, Department for Nature Conservation: 

Good Practices on financing Natura 2000 in the period 2007-2013 - Hungarian experience  

 Szilágyi Gábor, “Hortobágy” National Park Director: Practical examples of financing Natura 

2000 – current, and beyond 2014. 

Več: http://www.financing-natura2000.eu/. (sk) 

ZAKLJUČNI RAČUNI IN PREVERITEV PLAČ V OBČINAH  

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z mag. Metko Cerar, mag. Aleksander Kupljenik, Inštitut za 

javno finančno pravo in Edito Dobaj, Inštitut za sistem plač, organizirala strokovni posvet »Zaključni 

račun in preveritev plač v občinah«. Udeleženci so se na posvetu seznanili s pravilno pripravo 

zaključnega računa, in sicer kako poročati o doseženih ciljih in rezultatih, o vključevanju finančnih 

načrtov krajevnih skupnosti v posebni del proračuna in o usklajevanju evidenc finančnega in 

stvarnega premoženja. Drugi del je bil namenjen preveritvi plač v občinah. Gospod Kupljenik je 

prikazal pravilno obračunavanje plač ter ustreznost programov za izračun plač. Udeležencem je bil 

predstavljen postopek preveritve določitve in izplačila plač za obdobje od 1.8.2008 do 31.12.2013 in 

kako pripraviti poročilo o izvedenih ukrepih občin glede pravilnosti določitve, obračuna in izplačila 

plač za potrebe inšpektorata. Predavateljem in udeležencem se za sodelovanje zahvaljujemo. (ur)  

ROKI ZA ODDAJO PODATKOV O NEPREMIČNINAH 

Občine so s strani Geodetske uprave RS prejele obvestilo, da bo obdobje za uskladitev podatkov v 

registru nepremičnin z dejanskim stanjem podaljšano do konca aprila 2014, geodetska uprava pa bo 

podatke naknadno urejala do 26.5.2014.  

Geodetska uprava bo novo stanje podatkov upoštevala na obvestilih z informativno izračunanim 

davkom na nepremičnine, ki se bodo tvorila na novo dogovorjene termine- 14.04., 28.04. ter 19.05., dne 

26.05.2014 pa bodo podatki dokončno obdelani. Obvestila bodo lastnikom nepremičnin dosegljiva v 

spletni aplikaciji Register nepremičnin. Geodetski upravi pa ni več potrebno posredovati podatkov 

zemljišč za gradnjo stavb (ZGS), ker bo zaradi potreb obdavčitve, vrednotenje nepremičnin izvedeno 

brez njihovega upoštevanja. Spremembe podatkov, po dogovorjenem načinu s CSV datotekami, 

morajo biti poslane na dneve 9.4., 23.4. in 14.5. (le ta mora biti na stanje podatkov 1.5.2014) na 

elektronski naslov ren.gu@gov.si, osveževanje podatkov v tednu pred koncem marca pa ni potrebno. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

LOKALNI SAMOUPRAVI 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EVA 2013-1711-0087. Glede na to, 

da gre za temeljni zakon lokalne samouprave in da so v predlogu predvidene spremembe, ki vplivajo 

na sedanjo delovanje občin, vas vljudno naprošamo, da v največji možni meri sodelujete pri podaji 

mnenj, stališč in pripomb. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/06_MarczinO4s_Financing_Natura_2000_HU_example_18032014_SI__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/06_MarczinO4s_Financing_Natura_2000_HU_example_18032014_SI__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/07_Gabor_Szilagyi__financing_n2k_2014_03_18_Ljubljana__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/03.18.14_Natura_2000/07_Gabor_Szilagyi__financing_n2k_2014_03_18_Ljubljana__Zdruzljivostni_nacin_.pdf
http://www.financing-natura2000.eu/
mailto:ren.gu@gov.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZLS-5_3_2014__2_.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZLS-5_3_2014__2_.doc
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Vaše pripombe, stališča in mnenja v amandmajski obliki pričakujemo do petka, 28. marca 2014 na 

naslov info@skupnostobcin.si.  

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.  

 Pravilnik 

 Katalog strokovnih znanj 

 Program strokovnih usposabljanj 

 Program obdobnega izpopolnjevanja 

NADGRADNJA APLIKACIJE - JAVNO DOBRO POD 

INFRASTRUKTURNIMI OBJEKTI 

Geodetska uprava nas je obvestila, da bodo danes 21.3.2014 po 13.00 izvedli nadgradnjo aplikacije, 

zato bo v tem času moteno delovanje. Nadgrajena aplikacija bo omogočala izvoz in uvoz podatkov. V 

testni aplikaciji je nadgradnja že na voljo. Podrobnejša navodila so objavljena na strani za pomoč 

uporabnikom aplikacije.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

25.3. / SESTANEK GLEDE PRAVILNIKA ZA USPOSABLJANJE IN 

IZPOPOLNJEVANJE OBČINSKIH  REDARJEV 

V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo na sestanek na Ministrstvu za notranje zadeve glede pravilnika 

o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev. Sestanek bo potekal 25.3.2014 v prostorih 

MNZ. Sestanka se bodo udeležili predstavniki sekretariata in komisije za redarsko službo pri SOS. 

27.3. / PRVI SESTANEK PRIPRAVLJALNEGA ODBORA ZVEZE ALPE 

ADRIA 

V četrtek, 27.3.2014 bo potekal prvi sestanek pripravljalnega odbora Zveze Alpe Adria (AAA) v 

prostorih Deželne vlade na Koroškem. Obravnavali bodo predloge za možne aktivnosti Zveze Alpe 

Adrija v navezavi na evropski transnacionalni program 2014-2020. Skupnost občin Slovenije bo v 

Zvezi Alpe Adria zastopala Republiko Slovenijo, prevzeli pa bomo vodstvo skupine, ki se bo 

ukvarjala s turizmom. 

31.3. / OBČINSKE FINANCE – ONLINE IZOBRAŽEVANJE  

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

izobraževanj za občine iz regije. V tem obdobju ponujajo spletno izobraževanje o občinskih financah, 

mailto:info@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@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://podpora-raba.sinergise.com/
http://podpora-raba.sinergise.com/
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delovni jezik je angleščina, izobraževanje pa je brezplačno za vse občine članice SOS. Vse kar morete 

storiti je, da se prijavite na tej spletni strani. Rok za prijave je 24.3.2014.  

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.  

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;  

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. 

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.  

http://einstitute.worldbank.org/ei/course/municipal-finances-learning-program-local-governments
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/street-addressing-and-management-cities
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DOGODKI DRUGIH 

26.03. / KULTURNI BAZAR 

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport si prizadevata 

partnersko povezati vzgojno-izobraževalne 

zavode in kulturne ustanove - pri tem je zelo 

pomembna tudi vloga občin in lokalnih 

skupnosti. Prav zato si želimo, da bi se 

Kulturnega bazarja, največjega nacionalnega projekta na področju kulturno-umetnostne vzgoje, v čim 

večjem številu udeležili tudi strokovni delavci, ki na občinah in v lokalnih skupnostih skrbite za 

kulturne in izobraževalne dejavnosti. Vabimo tudi strokovne delavce s področja zdravja - letos namreč 

v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje namenjamo v programu posebno skrb temi Zdrav in 

ustvarjalen življenjski slog (dajemo velik poudarek kulturnim dejavnostim, ki lahko prispevajo h 

kakovostnejšemu preživljanju prostega časa otrok in mladih in so hkrati tudi oblika preventive na 

področju zdravja, sociale ...). 

Prijave na brezplačno strokovno usposabljanje, ki ga namenjamo tudi strokovnim delavcem na 

občinah in v lokalnih skupnostih, že potekajo - e-prijavo je treba oddati čimprej, najkasneje pa do 10. 

marca. 

26.3. / INFORMACIJSKI SISTEM KOT PODPORA UPRAVLJANJU Z 

VODNIMI VIRI 

Mestna občina Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v sodelovanju z 

javnim podjetjem Mariborski vodovod pripravlja v okviru svetovnega dneva voda brezplačen 

enodnevni posvet na temo »Informacijski sistem kot podpora upravljanju z vodnimi viri«. Posvet bo 

organiziran v Mariboru, dne 26. 3. 2014 v dvorani Kadetnice Maribor na Engelsovi 15. Predavatelji iz 

javnih institucij in gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo bodo predstavili različne projekte 

na državni in lokalni ravni. Posvet je namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti, javnih komunalnih 

podjetij in drugih institucij. Program posveta najdete tukaj. Svojo udeležbo prijavite na elektronski 

naslov: suzana.prajnc@maribor.si.  

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.  

 

http://www.kulturnibazar.si/domov/
http://okolje.maribor.si:81/okolje/novice/novica/?tx_ttnews%5btt_news%5d=597&cHash=ed98589fad8f3ebf88a3d3fe0934b440
mailto:suzana.prajnc@maribor.si
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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50. SEJA VLADE 

BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE  

Vlada RS je na 50. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o davku na nepremičnine in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem 

postopku.  

Predlog zakona izenačuje obdavčitev rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin tako, 

da se vse stanovanjske nepremičnine obdavčijo z enako davčno stopnjo 0,15 %. Obenem zakon 

podaljšuje obdobje za uskladitev podatkov v registru nepremičnin z dejanskim stanjem do konca 

aprila 2014, podaljšuje obdobje za pripravo podatkov na geodetski upravi za odmero davka do 26. 

maja ter posledično za mesec in pol zamika tudi rok za prvo odmero davka v letu 2014.  

V občinskih proračunih v letu 2014, 2015 in 2016, ob upoštevanju osnovnih zakonsko določenih 

davčnih stopenj in prehodnih določb, na podlagi katerih je potrebno občinam zagotoviti nespremenjen 

obseg prihodkov, kot so jih imele v letu 2012, zaradi predlagane rešitve predloga spremembe zakona 

ne bo prišlo do sprememb v višini prihodkov, je sporočila Vlada RS. (Vir: Vlada RS, ab) 

VLADA SPREJELA MNENJE O NOVELI ZAKONA O DAVKU NA 

NEPREMIČNINE  

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je Državnemu zboru Republike 

Slovenije je predložila v obravnavo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na 

nepremičnine. Predlagali so, da se kot način določanja davčne osnove uvede tudi možnost, da jo 

določa pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Iz  obdavčitve naj se tudi izvzamejo poslovne, 

industrijske in energetske nepremičnine v lasti samostojnih podjetnikov posameznikov in 

gospodarskih družb, ki se na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah razvrščajo med mikro, 

mala in srednja podjetja, kmetijske stavbe ter kmetijska in gozdna zemljišča, saj menijo, da se z 

davkom na nepremičnine predvsem povišuje davčna obremenitev vsem, ki v Sloveniji ustvarjajo 

dodano vrednost. Pobudniki so se tudi pritožili, da zavezanec ne more oporekati ocenjeni vrednosti 

svoje nepremičnine, čeprav je očitno, da je ta vrednost določena nerealno. Vlada RS je nasprotovala 

predlaganim spremembam, saj meni, da rušijo predvsem načelo enakomernosti in sorazmernosti 

obdavčitve ter načelo enakopravne obravnave zavezancev. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAHTEVA DRŽAVNEGA SVETA GLEDE NOVELE ZDIJZ -C 

Vlada RS je na seji sprejela mnenje k zahtevi Državnega sveta, naj Državni zbor ponovno odloča o 

noveli ZDIJZ-C. Vlada je odločila, da razlogi za ponovno odločanje niso utemeljeni. Državnemu zboru 

je predlaga, da ob ponovnem odločanju sprejme Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C). 

Namen ZDIJZ-C je v krepitvi transparentnosti poslovanja, zavezanosti javnosti, odgovornosti in 

integriteti pri upravljanju gospodarskih javnih zavodov, javnih podjetij ter gospodarskih družb in 
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drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom države, samoupravnih lokalnih 

skupnosti in/ali drugih oseb javnega prava, in sicer:  

 z določitvijo podjetij v večinski državni ali občinski lasti kot novih zavezancev za dostop do 

informacij javnega značaja (razkritje podatkov iz pogodb o izdatkih, osnovnih podatkov iz 

pogodb, osnovnih podatkov iz donatorskih, svetovalnih, sponzorskih in avtorskih pogodb, z 

možnostjo izredne zavrnitve dostopa do podatkov, javnost podatkov o plačah, odpravninah 

in drugih bonitetah članov uprav in nadzornih svetov); 

 vzpostavitvijo uradnega in na spletu objavljenega Registra zavezancev pri Ajpes (register bo 

javen, podatki v njem spletno dostopni, služil bo tudi kot osnova za določitev zavezancev po 

drugih zakonih), 

 določitvijo centralizirane in enotne proaktivne objave javnih podatkov določenih zavezancev 

(veljavne zavezance po ZDIJZ, vključno z javnimi gospodarskimi zavodi ter za javna podjetja, 

v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ter za poslovne subjekte v 100-

odstotni lasti oseb javnega prava) preko Uprave RS za javna plačila (t. i. Supervizor 2.0) in  

 določitvijo proaktivne spletne objave nekaterih glavnih podatkov v zvezi s slabimi krediti, ki 

so preneseni na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). (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. 

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. 

MREŽA NALAS RAZPISUJE DELOVNO MESTO PROJEKTNEGA VODJE  

Mreža NALAS je objavila razpis za delovno mesto vodje projektov, ki bo odgovoren za projekte na 

področju vode. Delovno mesto je v Skopju, na sedežu delodajalca in je razpisano za dobo 21 mesecev s 

6 meseci poskusne dobe. Plačilo, ki ga lahko pričakujete se giblje med 18.000 in 21.500 € letno. Paket 

http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1148
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/TOR_for_NALAS_PM.pdf
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vključuje bruto plačo, 50% mesečnih stroškov nastanitve, (vendar ne več kot 200 evrov mesečno) in 

potne stroške do stalnega prebivališča v matični državi enkrat letno. Rok za oddajo prijav je nedelja 

23. marec 2014 do 17.00 ure. (bh) 

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 

SPODBUJAMO ZELENA DELOVNA MESTA 

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta si prizadeva: 

 izboljšati razumevanje in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvigniti 

osveščenost o tem, kaj sploh so zelena delovna mesta in kakšne 

razvojne priložnosti prinašajo; 

 celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih mest v povezavi z zelenim gospodarstvom; 

 spodbuditi povezovanje različnih akterjev na področju zelenih delovnih mest s ciljem spodbujanja 

oblikovanja pogojev za ustvarjanje zelenih delovnih mest. 

Največji dogodek v okviru projekta je bila otvoritvena 1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena 

delovna mesta, kjer smo za skupne cilje spodbujanja in širjenja zelenih delovnih mest združili več kot 

200 ljudi iz vseh gospodarskih sektorjev (dokumente z dogodka najdete na tej spletni povezavi), do 

konca leta 2014 pa bodo sledili še: 

 analiza stanja in potreb za razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji 

 priprava in izvedba seminarjev za svetovalce zaposlitve, lokalne skupnosti in podjetja 

 javni natečaj in zaključni dogodek 

 sinteza (evalvacija, priporočila, katalog dobrih praks) 

Projekt prinaša 24 seminarjev na eni strani za podjetja in lokalne skupnosti ter na drugi za svetovalce 

za zaposlitev. V dveh urah se bo tako približno 25 udeležencev spoznalo, pomrežilo in združilo za 

skupne cilje za čim več zelenih delovnih mest v posameznih regijah. 

V tabelah si lahko ogledate omenjene seminarje za ciljne skupine, razvrščene po datumih. Prazen 

prostor pomeni, da datum in kraj seminarja še prihajata. Na posamezne 

seminarje se prijavite tako, da izpolnite spletno prijavnico - kliknite na 

besedo "povezava" ob posameznem seminarju. Vabljeni!  

Vprašanja? Pišite na info@umanotera.org.  

 

 

 

http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/aktualni_podatki_poslovanja_agencije_vloge_zahtevki_izplacila/#c17656
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/dokumenti
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/component/content/article?id=22
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/component/content/article?id=22
mailto:info@umanotera.org
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CEC5 – ZAKLJUČEN PROJEKT  

Projekt CEC5 (www.projectcec5.eu/) je strateški evropski projekt, 

sofinanciran s strani programa transnacionalnega sodelovanja Srednja 

Evropa. Projekt vključuje 12 partnerjev iz osmih srednjeevropskih držav 

članic EU, iz Slovenije pa poleg Ministrstva za kmetijstvo in okolje kot 

partnerja pri projektu sodelujeta tudi Posoški razvojni center in 

Gradbeni inštitut ZRMK. Umanotera opravlja zunanjo Pomoč pri izvajanju 

aktivnosti projekta CEC5 za naročnika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje med oktobrom 2013 in 

marcem 2014.  

Glavni cilj projekta je spodbuditi energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije prek 

demonstracijskih projektov obnove javnih stavb. Na ta način projekt spodbuja nizkoenergijsko 

gradnjo in obnovo (energetsko sanacijo) stavb v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel 

trajnostne gradnje, kar bi nadalje prispevalo k doseganju cilja 20% energetske učinkovitosti do leta 

2020. V okviru projekta so sredstva zagotovljena za energetsko sanacijo javne zgradbe v vsaki državi 

partnerjev (v Sloveniji ima sredstva za to predvidena Posoški razvojni center). Hkrati je namen 

projekta tudi prenos dobrih praks in vzpostavitev sistema zelenega javnega naročanja na področju 

stavb v javnem sektorju.  

Izvedene glavne aktivnosti z uporabnimi izdelki za občine: 

 organizirali tri delavnice na lokalnem nivoju na področju spodbujanja energetske učinkovitosti v 

javnem sektorju. Kot glavni dokument smo ustvarili Priporočila za uporabo trajnostnih zahtev v 

postopkih zelenega javnega naročanja stavb,  

 pripravili in natisnili brošuro v slovenskem jeziku s ciljem prispevati k povečanju energetske 

učinkovitosti v stavbah. Njen naslov je Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in 

vrednotenju trajnostnih stavb (v pdf obliki - kliknite na naslov za ogled zbornika). 

 organizirali mednarodno konferenco Kako doseči enegijsko učinkovitost v javnih stavbah / How 

to Achieve Energy Efficiency in Public Buildings, kjer smo si uspešno izmenjali mednarodne 

izkušnje na področju trajnostnih stavb in kriterijih za njihovo vrednotenje. Vsa predavanja so 

dostopna na tej spletni strani. 

STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE 

Ekologi brez meja v sodelovanju z Dinosom spet pripravljajo vseslovensko akcijo Star papir za novo 

upanje. Akcija je odlična priložnost za posameznike, šole, podjetja in občine, da se povežejo in 

sodelujejo tako na lokalni kot tudi državni ravni. Že mnogokrat se je pokazalo, da smo uspešni le 

takrat, ko stopimo skupaj. To se je lepo pokazalo tudi nedavno, ko je narava nam vsem pokazala zobe. 

Zato so se tudi odločili, da 40 % zbranih sredstev namenijo ravno reševanju posledic februarskih 

poplav ali škode, ki je nastala zaradi žleda. Trenutno zbirajo predloge, komu bi ta sredstva dodelili. 

Predlogi se zbirajo tukaj.  

Akcija je tudi odlična priložnost, da se rešimo naših arhivov. Za večje količine papirja (nad 800 kg) 

bodo zagotovili brezplačen zabojnik, če so dokumenti zaupne narave, pa omogočajo tudi brezplačen 

razrez. Za tiste z manjšo količino papirja pa bo poskrbela 3R iniciativa iz Ljubljane, ki bo prevzela 

http://www.projectcec5.eu/
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_Priporocila.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_Priporocila.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_KONCNI_ZA_INTERNET_mali.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_KONCNI_ZA_INTERNET_mali.pdf
http://www.umanotera.si/index.php?node=309
http://ebm.si/p/star-papir2014/?kam=natecaj
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papir kar pri vas. Od vsega zbranega papirja bo 50% sredstev namenjeno sodelujočim šolam. Ker bo 

imela vsaka šola vsaj en dan tekom akcije zabojnik, je to odlična priložnost, da tja oddajo papir tudi vsi 

krajani in bližnja podjetja ter tudi na tak način podprejo lokalno šolo. 

Za sodelovanje na akciji se lahko prijavite tukaj. Na isti spletni strani si lahko preberete tudi bolj 

podrobno o sami akciji, o partnerjih, podpornikih, naših ambasadorjih in dobite na odgovore na 

mnoga vprašanja. (vir: Ekologi brez meja) 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EU ZA MOŽNOST OSNOVNEGA 

RAČUNA PREBIVALCEV  

Evropski parlament in Svet EU se strinjata, da ne bi smelo biti omejitev, da si prebivalec EU lahko 

odpre osnovni bančni račun v katerikoli banki v EU. Kraj bivanja in državljanstvo ne sme biti 

omejitev, da si odpreš osnovni bančni račun v EU. Primerjava stroškov storitev bank mora biti 

transparentna in pregledna, prav tako pa mora biti omogočena hitra in preprosta menjava banke. Prav 

tako morajo biti pravila napisana tako, da je vsak, ki odpre bančni račun razume stroške in obrestne 

mere. Več o namenu EU si lahko preberete tukaj. (vir: EU)  

 

 

 

 

http://ebm.si/p/star-papir2014/?kam=prijava
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20140317IPR39141/html/Parliament-and-Council-agree-on-basic-bank-accounts-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20140317IPR39141/html/Parliament-and-Council-agree-on-basic-bank-accounts-for-all

