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NOVIČKE SOS  

PRAVILNIK O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

PREDŠOLSKE VZGOJE  

Pregledali smo predlagane spremembe Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje in podali stališča in pripombe. Predvsem pa smo zapisali, da nasprotujemo vsakršnim 

spremembam, ki bi v kriznih časih povzročale višanje stroškov za občine in  povečevanje števila 

zaposlenih.  

Vlada RS se je v svojih strateških in programskih dokumentih zavezala k znižanju števila zaposlenih v 

javni upravi, prav tako so k temu zavezane občine. Ob tem država občine sili k nižanju števila svojih 

zaposlenih tudi skozi nižanje pripadajočih finančnih sredstev, zato so normativne spremembe, ki 

občine silijo k večanju števila zaposlenih in s tem večanja pripadajočih stroškov nerazumljive in v 

nasprotju z načeli in usmeritvami, ki jih Vlada RS predstavlja v javnosti.  

Prav tako pa ni mogoče pristati na večanje obveznosti in višanje stroškov na področju, ki v primerjavi 

z drugimi področji velja za nadstandardno urejeno področje in, ki se ga za razliko od večine drugih 

področij javne sfere kriza bistveno ni dotaknila. Predlagane rešitve višanja standarda in posledično 

višanja stroškov za občine bi tako posledično povzročile novo in še dodatno prelivanje sredstev iz 

drugih sfer javne uprave na področje predšolske vzgoje. In to tistih področij, katerih standardi so bili 

že v osnovi bistveno nižji in še dodatno znižani zaradi krize. Zato so takšni predlogi tudi z vidika 

solidarnosti in vsaj navideznega enakomernega prerazporejanja kriznih bremen še dodatno 

nesprejemljivi in družbeno nevzdržni.  

Prav tako smo  ponovno opozorili na neustavnost načina, po katerem se občinam skozi podzakonski 

akt, z odločitvijo in samo podpisom  ministra ( in ne odločitvijo zakonodajnega telesa) določajo večje 

obveznosti. Takšno ravnanje je nedopustno in pravno nevzdržno. (jv)  

INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM 

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila vprašanje glede zagotavljanja 

informacijske podpore pri lokalnih volitvah v letu 2014. MNZ je odgovorilo, da bo ministrstva 

zagotovilo informacijsko podporo lokalnim volitvam na informacijski infrastrukturi ministrstva vsaj v 

obsegu podpore leta 2010, kar pomeni podporo kandidacijskemu postopku, izračunom in objavi 

rezultatov na dan volitev, izvedba predstavitev oziroma usposabljanja informacijske podpore in 

vzpostavitev šolskega okolja, namenjenega usposabljanju predstavnikov občinskih volilnih komisij. 

Pripravili so tudi predlog projekta »Projekt enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in 

referenduma – lokalne volitve«. Sočasnost nastanka tega dokumenta in projekta »Projekt enotnega 

informacijskega sistema za podporo volitev in referenduma – iDVK« ni naključna. Vzpostavitev 

enotnega informacijskega sistema za podporo opravil volitev in referendumov – iDVK bo omogočila 
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parameterizirane vzpostavitve vseh možnih različnih dogodkov, ki jih je Državna volilna komisija 

dolžna izvajati. Omenjena informacijska podpora bo usmerjena k visoki stopnji informacijsko 

elektronske pokritosti volilnih opravil in administrativnih postopkov tako v zvezi z izhodiščnimi 

pripravami kot s post volilnimi opravili. Na podlagi dogovora med predstavniki MNZ in DVK bodo 

informacijske rešitve za podporo lokalnih volitev nastajale v sodelovanju obeh organov. S tem bo, po 

zagotovilih snovalcev informacijske podpore, za temeljne dogodke volilnih opravil omogočena 

souporaba rešitev tudi za informacijsko podporo lokalnim volitvam. (Sk) 

POTEKEL SPORAZUM Z ZDRUŽENJEM SAZAS  

S 31.12.2013 je potekel krovni sporazum, ki ga je Skupnost občin Slovenije podpisala z združenjem 

SAZAS. Tako so potekle tudi individualne pogodbe občin, ki ste jih imele sklenjene z združenjem 

SAZAS. Skupnost občin Slovenije aktivno dela na podpisu novega krovnega sporazuma, ki pa bo za 

občine pomenil nekoliko višje stroške. Združenje SAZAS med drugim vztraja na 10% zmanjšanju 

popusta za pravočasno prijavo dogodka. Tako da se bo skupen popust zmanjšal na 35%.  

Združenje SAZAS je med drugim v krovni sporazum dodala tudi člene s katerimi bodo občine 

zavezane, da bodo združenju SAZAS morale sporočiti podatke organizatorja dogodka (v kolikor 

občina ni organizator).  

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije bo osnutek krovnega sporazuma obravnavala na svoji seji 

predsedstva, ki bo v torek 7. junija v Vitanjah. (MM)  

SESTANEK KOMISIJE ZA URBANISTIČNO NAČRTOVANJE PRI NALAS  

V Skopju je med 25. in 26. novembrom 2013 potekal sestanek komisije za urbanistično načrtovanje pri 

NALAS, katerega gostiteljica je SOS in se ga je udeležilo 16 predstavnikov stroke iz vse JV Evrope. 

Ključne točke sestanka je bil strateški načrt NALAS od 2013 – 2017 in nedavni razvoj ter spremembe 

na področju urbanističnega načrtovanja v državah JV Evrope. Skupnost občin Slovenije je na sestanku 

zastopal Izidor Jerala (MO Novo Mesto), ki je tudi vodja komisije pri NALAS.  

Prisotni so na področju urbanističnega načrtovanja v regiji zaznali tendence k ponovni centralizaciji, iz 

Albanije poročajo, da so opazili nekaj sprememb povezanih z zmanjšanjem udeležbe občank in 

občanov v procesih urbanističnega načrtovanja in urbanističnih postopkih. V primeru Albanije ima 

državni nivo pooblastila za rušenje stavb, ki že imajo gradbeno dovoljenje, izdano s strani občine. Prav 

tako v Albaniji, na Hrvaškem in v Makedoniji zaznavajo slabo usposobljenost kadra na lokalnem 

nivoju na področju legalizacije objektov. Stopnja obdelanih vlog za legalizacijo objektov je daleč pod 

pričakovano stopnjo - med 5% in 20%. V nekaterih primerih (Albanija, Romunija, Hrvaška) so 

zakonodajne spremembe pogoste in pogosto niso optimizirane, zato povzročajo zmedo kar zadeva 

uporabe tako med državljani kot tudi občinami. Prav tako so strokovnjaki poročali, da se pogosto 

izvaja teritorialno reorganizacijo, ne da bi pri upoštevali interese lokalnih skupnosti, kar dodatno 

poglobi težave lokalnih oblasti. Zaznati pa je tudi pozitivne trende pri uvajanju e-gradbenih dovoljenj 

v Makedoniji, s katerimi se zmanjšuje trajanje od vloge do izdaje in je uporabniku prijazen način 

pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki krepi tudi medobčinsko sodelovanje.  
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Članice in člani komisije za urbanistično načrtovanje pri NALAS so se posvetili tudi razmisleku o 

prihodnjih dejavnostih znotraj skupine. Predlagali so, da se opravi povezava med urbanističnim 

načrtovanjem, sociološkimi procesi in lokalnim razvojem kot takim, saj je vprašanje urbanističnega 

načrtovanja medsektorsko naravnano in soodvisno od družbenih sprememb in potreb. Prav tako so 

kot koristno prepoznali vključitev skupine finančnih strokovnjakov pri NALAS. Na tak način, so 

prepričani, bo možno izdati priporočila za ukrepe, namenjene bolj celovitemu prostorskemu 

načrtovanju in razvoju v regiji ter zagotoviti priporočila, ki bodo veljavna za vso regijo. Prav tako pa 

so opozorili na nujnost spremljanja globalnih trendov na tem področju, ki jih bi bilo mogoče prenesti 

na dano okolje in družbo.  

Na sestanku je beseda tekla tudi o projektu ATTRACT-SEE, ki ga izvaja geodetski inštitut Slovenije 

kot vodilni partner v sodelovanju z NALAS, kot strateški partner v projektu pa sodeluje tudi SOS. Cilj 

projekta je vzpostaviti takšen model sistema spremljanja, ki bo v vseh partnerskih državah in regijah 

zagotovil uporabne rezultate ter podpiral razvoj in izvajanje politik, temelječih na preverljivih 

podatkih. Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje kakovosti 

in privlačnosti prostora. Skupni sistem spremljanja stanja v prostoru bo zasnovan tako, da bo 

prilagodljiv za uporabo v partnerskih državah, glede na njihove razmere in potrebe. Skozi ta proces 

bodo partnerji lahko vzpostavili stalen sistem spremljanja stanja v svoji državi/regiji; le-ta bo nadalje 

služil kot orodje za celovito spremljanje izvajanja prostorskih politik, ki daje dragocene prispevke za 

spremljanje vplivov sektorskih politik. Prednostna naloga projekta je tudi izboljšanje komunikacije in 

sodelovanja med različnimi oblikovalci politik in odločevalci ter nacionalnimi in regionalnimi 

deležniki. 

Komisija za urbanistično načrtovanje pri NALAS se bo ponovno sestala predvidoma konec februarja 

ali v začetku marca 2014. (bh) 

ZAŽELENEGA VEČ SODELOVANJA OBČIN PRI PRIPRAVI REGIJSKIH 

IZVEDBENIH NAČRTOV RESOLUCIJE NACIONALNEGA PROGRAMA 

SOCIALNEGA VARSTVA 

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 19. seji 16. decembra 2013 

obravnavala vlogo občin pri pripravi regijskih izvedbenih načrtov ReNPSV13-20 (za obdobje 2014 – 

2016) in pripravi izvedbenih dokumentov za črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov v novi 

finančni perspektivi (2014-2020) ter pod drugim sprejela sklep, da imajo občine pomembno vlogo pri 

učinkovitem preprečevanju različnih oblik socialnih stisk, zmanjšanju tveganja revščine in 

povečevanju socialne vključenosti, zato je njihovo aktivno sodelovanje pri pripravi prioritet in 

strateških dokumentov pomembno, tudi v luči dejstva, da bodo sredstva evropskih strukturnih 

skladov eden ključnih virov za širitev programov pomoči ranljivim skupinam prebivalstva. Zato 

komisija predlaga, da se občine in njihova reprezentativna združenja angažirajo in pomagajo 

sooblikovati ustrezne rešitve v okviru regionalnih izvedbenih načrtov za doseganje zastavljenih ciljev 

na področju sistema razvoja socialnega varstva.  

Do tega sklepa je Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pripeljalo poročilo MDDSZ o 

pripravi regijskih izvedbenih načrtov in z njimi povezanimi izvedbenimi dokumenti za črpanje 

evropskih sredstev. Davor Dominkuš je pojasnil težave, s katerimi se soočajo pri njihovi pripravi, 
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predvsem z namenom, da bi ugotovili, kje so vzroki za neodziv občin ter kako spodbuditi lokalne 

skupnosti, da bodo sodelovale pri oblikovanju prioritet in konkretnih programov, ki so osnova za 

črpanje evropskih sredstev. Ob sprejetju Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva za 

obdobje 2014 – 2020 so bila pričakovanja, da bodo država in drugi akterji zagotovili sredstva za razvoj 

nujno potrebne mreže socialnega varstva. Na terenu so se v statističnih regijah oblikovale 

koordinacije, katerih nosilci so centri za socialno delo (CSD) in katerih naloga je priprava regijskih 

izvedbenih načrtov za prvo obdobje razvoja (2014-2016) mreže socialnega varstva. Ob njihovi 

vzpostavitvi se je izkazalo, da je v nekaterih okoljih odziv občin in drugih akterjev mreže socialnega 

varstva slab. Poudarjena je bila potreba po večjem angažmaju vseh akterjev pri pripravi teh 

dokumentov, s katerimi bo mogoče lažje dostopali do večjega obsega evropskih sredstev, kar bo 

koristilo tako uporabnikom storitev socialnega varstva kot lokalnim skupnostim, na nivoju katerih 

lahko ustvarimo nova delovna mesta. 

Komisija je bila seznanjena, da je nacionalni program socialnega varstva ključen strateški dokument 

na področju socialnega varstva, ki določa prioritetne razvojne (vsebinske in kvantitativne) cilje. 

Njegov sprejem in izvedba sovpada s pripravo strateških dokumentov za črpanje evropskih sredstev v 

novi finančni perspektivi, pri tem pa je pomembno, da je med tokratnimi prioritetnimi osmi, ki so 

vezana na delitev evropskih sredstev, prvič tudi boj proti revščini in prizadevanja za večjo socialno 

vključenost, s čimer je socialno varstvo prvič postavljeno kot ena od ciljnih vsebin nove finančne 

perspektive. Regionalne izvedbene načrte, ki imajo podlago v nacionalnem programu socialnega 

varstva, se želi pripraviti »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da prioritet ne določa država, ampak da 

se znotraj lokalnih okolij ugotovijo potrebe in določijo prioritete ter znotraj širših entitet - statističnih 

regij uskladijo interesi lokalne samouprave (npr. določena infrastruktura je potrebna v vsaki občini, 

medtem ko nekatera infrastruktura zahteva usklajevanje med občinami na nivoju širših entitet).  

Zaradi občutljivosti socialnih vsebin je predlagano sodelovanje vseh ključnih akterjev, izvajalcev, 

nevladnih organizacij (NVO), predstavnikov regionalnih razvojnih agencij in lokalnih skupnosti, da 

skupaj definirajo vsebine in prioritete, ki so odraz stisk ljudi v občinah, ter jih vključijo v izvedbene 

načrte nacionalnega programa socialnega varstva in uresničijo preko črpanja sredstev Evropskega 

socialnega sklada (t.i. mehke vsebine) in Evropskega sklada za regionalni razvoj  (infrastrukturne 

vsebine). Ker so glede na razlike v razvoju okolij tudi prioritete različne, je sodelovanje lokalnih 

skupnosti še toliko bolj pomembno, saj najbolj poznajo potrebe svojih občanov. V zvezi s to tematiko 

smo ministrstvo zaprosili za sestanek, ki bo potekal 9.1.2013. (Vir: poročilo DS RS, bh) 

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA FISKALNO DECENTRALIZACIJO 

PRI NALAS 

Med 3. in 4. decembrom 2014 je v Skopju potekala seja delovne skupine za fiskalno decentralizacijo pri 

NALAS. Sestanek je bil namenjen predvsem stanju na področju občinskih financ v Jugovzhodni 

Evropi za leti 2012- in 2013, pregledu diseminacije poročila "Kazalniki fiskalne decentralizacije za JVE 

od 2006-2011, oblikovanju načrta za izdelavo priročnika "Kazalniki fiskalne decentralizacije v JV 

Evropi za leto 2012. Prav tako so obravnavali in potrdili letni načrt dela za leto 2014. Skupnost občin 

Slovenije je zastopala strokovnjakinja MO Koper, dr. Vilma Milunovič. Prisotnim je podrobno 

predstavila potek sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine in predvsem njegove negativne 

učinke na financiranje občin v prihodnje. (bh) 
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UPRAVIČENOST DO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA  

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

posredovala dopis vezan na izdana navodila Centrom za socialno delo, in sicer glede upravičenosti do 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Navodila določajo, da so do obveznega zdravstvenega zavarovanja po novem (ob izpolnjevanju vseh 

zakonsko določenih pogojev) upravičeni obe odrasli osebi v družini in ne kot do sedaj, samo vlagatelj. 

Določajo, da se mora zakonec/partner brez zavarovanja zavarovati kot družinski član in naj bi bil po 

novem zavarovan na podlagi 99 – torej je do zavarovanja upravičen po ZUPJS. Na podlagi tega se je 

spremenil izrek odločbe, v kolikor sta upravičeni obe osebi do obveznega zavarovanja, sta obe 

navedeni. V skladu z navedenim so CSD-ji že pričeli prijavljati z M1 oba zakonca oziroma partnerja. 

Na povpraševanje CSD po pravni podlagi je ministrstvo pojasnilo, da v tem primeru, ne gre za 

spremembo pravne podlage, temveč samo za drugačno interpretacijo zakonodaje. 

Glede na navedeno je Skupnost občin Slovenije v dopisu opozorila, da takšna drugačna interpretacija 

predstavlja grožnjo za občinske proračune, saj se bo strošek za obvezno zdravstveno zavarovanje za 

občine povečal in izkazala nestrinjanje k takšni drugačni interpretaciji zakonodaje. MDDSZ smo 

pozvali, da ponovno preuči v smislu sprememb navodil za CSD, s čimer se ne bo dodatno 

obremenjevalo občinskih proračunov. 

MDDSZ nam je v odgovor posredovalo pojasnilo, da je bilo s strani ZZZS opozorjeno, da napačno 

izvaja 30. člen ZUPJS. Celotni odgovor z obrazložitvijo  

Skupnost občin Slovenije se bo udeležila sestanka v torek, 14.1.2014 na MDDSZ, kjer nam bodo 

predstavljene spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na pravico do plačila prispevka za obvezno 

zdravstveno zavarovanje. O poteku sestanka vas bomo obvestili. (ur) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 - 2020 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v neformalno 

usklajevanje na EK poslalo prvi predlog Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je bil pred tem v 

javni razpravi. Ključni premiki v vsebini prihodnjega PRP 2014–2020 glede na programsko obdobje 

2007–2013 so naslednji: 

- Podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije so sedaj neločljiv element vseh ukrepov PRP 2014–

2020. Delitve programa na posamezne osi ni več, vsi ukrepi morajo prispevati k uveljavljanju 

večnamenskega modela razvoja kmetijstva, ki morajo istočasno zasledovati tako večjo ekonomsko kot 

tudi okoljsko učinkovitost (torej proizvesti več z manj viri in vplivi na okolje). 

- Prenos znanja in inovacij je postavljen v središče PRP 2014–2020, ki podpira vse ostale prednostne 

usmeritve PRP 2014–2020. V tem okviru bodo ključni ukrepi, povezani z dvigom usposobljenosti, 

večjo dostopnostjo do specializiranega svetovanja ter tesnejšimi povezavami med raziskavami in 

kmetijsko prakso. Eden od povsem novih vidikov prenosa znanja in inovacij, ki ga uvaja evropska 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MDDSZ/MDDSZ_2014/Upravicenost_do_obveznega_zdravstvenega_zavarovanja-pojasnilo_MDDSZ-3.1.2014.pdf
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politika razvoja podeželja, so operativne skupine Evropskega inovacijskega partnerstva. Znotraj teh 

skupin se bodo lahko povezovali kmetje, raziskovalci, svetovalci in druge organizacije. To naj bi 

doprineslo zlasti k večji neposredni uporabnosti in hitrejšemu prenosu znanja in inovacij v prakso. 

-Večja ciljna usmerjenost investicijskih podpor, namenjenih povečevanju produktivnosti in 

konkurenčnosti. Z namenom ustreznejše obravnave kmetijskih gospodarstev z vidika njihovih 

razvojnih potreb in funkcij, ki jih opravljajo v okviru trajnostnega modela kmetijstva, uvajamo 

dvotirni sistem spodbujanja investicij. Ta dvotirni sistem uvaja dve ločeni investicijski tranši, in sicer 

za razvojno naravnana majhna in velika kmetijska gospodarstva. Omenjeni diferenciaciji kmetijskih 

gospodarstev glede na ekonomsko velikost sledi tudi diferenciacija na področju podpiranja naložb in 

tudi sektorjev ter zahtevnosti kriterijev upravičenosti in meril za izbor. 

- Pri tem bodo večja, intenzivnejša kmetijska gospodarstva prvenstveno usmerjena k učinkoviti rabi 

virov, zniževanju stroškov proizvodnje, prilagoditvi na standarde, okoljski učinkovitosti, blaženju 

podnebnih sprememb (preko zmanjševanja emisij toplogrednih plinov) in prilagajanju nanje 

(preventivni mehanizmi) ter spodbujanju dobrobiti živali. Manjša, razvojno naravnana kmetijska 

gospodarstva pa k prestrukturiranju v smeri povečevanja dodane vrednosti, večje tržne usmerjenosti, 

kolektivnim naložbam, povezovanju. 

- Večja ciljna naravnanost kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil in možnost 

individualnega izbora dodatnih zahtev, ki jih bo izvajal upravičenec poleg osnovnih zahtev.  

Eden od pomembnih ciljev bodoče politike razvoja podeželja je celovitejši pristop k razvojnim izzivom 

podeželskih območij in v tem okviru še posebej ustvarjanje pogojev za ohranjanje in ustvarjanje 

delovnih mest. 

Program razvoja podeželja 2014 - 2020 

Morebitne pripombe, mnenja in stališča nam lahko posredujete do ponedeljka, 6.1.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

OCENA OGROŽENOSTI OB NESREČI ZRAKOPLOVA - VERZIJA 1.2. 

S strani URSZR smo prejeli informacijo, da so ažurirali in dopolnili Oceno ogroženosti ob nesreči 

zrakoplova v Republiki Sloveniji, verzija 1.2., ki je objavljena je na spletni strani URSZR. Obveznosti 

občin ostajajo nespremenjene. 

SPREJETA NOVELA ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA 

ZA KULTURO 

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Objavljen je v 

Uradnem listu št. 111/2013, z dne 27.12.2013. Posebno pozornost bo potrebno nameniti 2. členu, ki 

govori o lokalnem programu za kulturo, 27. členu, ki določa rok za sprejetje v 8 mesecih po objavi 

zakona ter 10. členu, ki opredeljuje, katere stroške smejo javni zavodi zaračunati drugim kulturnim 

izvajalcem, kadar ti uporabljajo javno kulturno infrastrukturo v upravah javnih zavodov. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/PRP_2014-2020_predlog_15.11.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115795#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-uresnicevanju-javnega-interesa-za-kulturo-(ZUJIK-E)
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POJASNILA MINISTRSTEV 

POGREBNINE IN POSMRTNINE V LETU 2014 

MDDSZ pojasnjuje, da sta bila dne 3.12.2013 v Uradnem listu RS objavljena Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Med določbami, ki bodo začele veljati 1.1.2014 so tudi 

določbe, ki se nanašajo na pravico do pogrebnine in pravico do posmrtnine. Ti pravici sta do sedaj bili 

urejeni v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje in sta se uveljavljali pri 

pogrebnem podjetju ali na enotah ZZZS. Z uvedbo nove zakonodaje se to področje na novo ureja na 

področju socialno varstvenih prejemkov v okviru pravice do izredne denarne socialne pomoči. Vse 

potrebne obrazložitve lahko najdete tukaj.  

IZVAJANJE ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE - OBVEZNOSTI 

OBČIN 

S strani MZIP ste občine že prejele dopis v katerem vas obveščajo o določilih Zakona o davku na 

nepremičnine, ki nalaga obveznosti tudi občinam. del obveznosti se nanaša tudi na posredovanje 

podatkov za odmero davka na nepremičnine. V tem dopisu lahko preberete vse v zvezi z obveznostmi 

občin in ustreznih rokih za posredovanje podatkov. 

NOVE MEJNE VREDNOSTI ZA OBJAVE JAVNIH NAROČIL V URADNEM 

LISTU EU 

Obveščamo vas, da je Evropska komisija sprejela Uredbo št. 1336/2013, s katero se spreminjajo mejne 

vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem 

listu Evropske unije. 

Mejne vrednosti so bile spremenjene: 

 iz 130.000 na 134.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo državni organi), 

 iz 200.000 EUR na 207.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo drugi naročniki), 

 iz 400.000 EUR na 414.000 EUR (blago in storitve po ZJNVETPS in ZJNPOV), 

 iz 5.000.000 EUR na 5.186.000 EUR (gradnje po ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV). 

Nove mejne vrednosti morajo naročniki, ne glede na določbe ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV, 

uporabljati od 1. 1. 2014 dalje. Uredba je dostopna na spletni strani Ministrstva za finance. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

7.1. / 17. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

17. seja predsedstva SOS bo potekala v torek, 7. januarja 2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih 

Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT), Na vasi 18, 3205 Vitanje. Srečanje bo 

posvečeno predstavitvi aktivnosti in možnega sodelovanja s SBRA, aktivnostim glede ustavne presoje 

ZDN ter obravnavi osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MDDSZ/MDDSZ_2013/Pogrebnina_in_posmrtnina-obvestilo_MDDSZ.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MOP/MZIP/Pojasnilo-_izvajanje_dolocil_ZDN-30.12.2013.pdf
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8.1. / DDV PRI POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV 

Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo DDV pri poslovanju javnih zavodov, kjer 

se boste seznanili z napotki za pravilno in usklajeno ravnanje na področju računovodstva in 

obdavčitve javnih zavodov. 

Posvet bo potekal v sredo, 8. januarja 2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, 

Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo, prijavnica 

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.  

8.1. / SESTANEK KLRO 

Sestanek članov slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope ter 

predstavnikov Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije bo potekal v sredo, 8. januarja 

2014, ob 10. uri v Ljubljani. Na delovnem sestanku se bomo dogovorili glede predstavitve Slovenije v 

KLRO v marcu 2014. 

9.1. / SESTANEK V ZVEZI S PRIPRAVO IZVEDBENIH NAČRTOV NPSV 

IN ČRPANJEM EU SREDSTEV  

Skupnost občin Slovenije je na podlagi poročila Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in 

regionalni razvoj iz 19. Seje, ki je potekala 16. decembra 2013, v zvezi s pripravo izvedbenih načrtov 

NPSV za obdobje 2013 -2020 in črpanjem evropskih sredstev, MDDSZ zaprosila za sestanek. Na 

sestanku  bo beseda tekla o možnostih za pospešitev sodelovanja občin na tem področju. Sestanka se 

bo udeležila generalna sekretarka SOS. 

14.1. / SESTANEK V ZVEZI S PRAVICO DO PLAČILA PRISPEVKA ZA 

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

V torek, 14.1.2014 bo v prostorih MDDSZ potekal sestanek v zvezi s pravico do plačila prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje. Državni zbor Republike Slovenije je namreč na seji dne 29.11.2013 

sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni 

list RS, št. 99/2013), ki se začno uporabljati 1.1.2014, 1.4.2014 in 1.9.2014.  

15.1. / KONFERENCA O ENAKOSTI SPOLOV 

Vabimo vas k udeležbi na konferenco Enakost spolov se obrestuje! - Si lahko privoščimo neizkoriščen 

potencial žensk? Konferenca bo potekala v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, 15. in 16. januar 2014. 

Na seminarju bo o izzivih vprašanja spolov na lokalnih volitvah spregovorila tudi generalna 

sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Vabilo s programom in prijavnica  

15.01. / SEMINAR STRATEGIJE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA  

Skupnost občin Slovenije bo v sredo, 15. januarja 2014, ob 9.30 uri, organizirala seminar z naslovom 

Strategije razvoja in trženja turizma, ki bo potekal v dvorani Horus Avstrija trend hotela. Na 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/DDV_pri_poslovanju_javnih_zavodov_8_1_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-DDV_JZ_8_1_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Program_Enakost_spolov_se_obrestuje.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica-enakost_spolov-15.-16.2014_01.docx
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seminarju bodo udeleženci dobili pregled pomembnejših teoretičnih konceptov in novejših spoznanj 

na področju strateškega managementa v turizmu. Udeleženci se bodo seznanili z modeli strateškega 

managementa v turizmu in jih s posameznimi fazami le-tega, z uspešnimi razvojnimi in poslovnimi 

strategijami, s posebnim poudarkom na preučevanju pojma konkurenčnosti in virov konkurenčnih 

prednosti. Vabilo s prijavnico Prijave nam prosimo posredujete na naslov metka@skupnostobcin. Si 

ali po faksu na 02 234 15 03.  

22.01. / KOMISIJA ZA E-POSLOVANJE 

22.1.2014 se bo ob 10 uri v Ljubljani sestala komisija SOS za e-poslovanje. Informatiki v javni upravi se 

obeta nova organiziranost in nova strategija do leta 2020. Komisijo zanima kakšno vlogo bodo pri tem 

imele lokalne skupnosti in kako bodo umeščene v organiziranost, zato smo k predstavitvi povabili 

ključne sogovornike iz različnih resorjev. Novost je prav tako vključenost lokalnih predpisov v PIS, 

kjer pa bodo v prvi fazi dostopni le predpisi občin, ki so objavljeni v Uradnem listu RS. K predstavitvi 

nadaljnjih korakov smo povabili predstavnike SVZ in MNZ. Komisija se bo pripravila tudi na lokalne 

volitve 2014, z vidika informacijske podpore. Seja bo odprtega tipa.  

3.2. -5.2./ NAPOVED COVENANT CAPACITY WEBINARJA 

Lokalni energetski akterji imajo različne interese pri izbiri 

tehnologij. Občina zakupi le energetske storitve za 

zadovoljevanje potreb lokalnih prebivalcev, za proizvodnjo 

energije pa so odgovorne veliki proizvajalci energije z 

različnimi načini pridobivanja le-te. Lokalno prebivalstvo 

pri tem nima možnosti soodločanja, odločitve, povezane z 

energijo, pa jih lahko neposredno ali posredno prizadenejo.  

Pri energetskem načrtovanju je vedno potrebno upoštevati 

več pogosto nasprotujočih si stališč zainteresiranih strani. Poleg tega je enako pomembno dati 

prednost možnosti nizkoogljične tehnologije, zlasti pri oblikovanju akcijskega načrta za trajnostno 

energijo (SEAP). Vse to je ključnega pomena pri doseganju soglasja, vzpostavitvi legitimnosti in 

izvedbi procesa sodelovanja. 

Predstavljena bo evropska študija, ki ponuja vpogled v to, kako lokalni energetski akterji oz. deležniki 

uporabljajo različna merila in kazalnike vrednotenja, kot tudi energetske tehnologije z nizkimi 

emisijami ogljika. Cilj webinarja je krepitev znanja in vedenja udeležencev v procesih z več 

zainteresiranimi stranmi. 

 Sklop 1: Kako lahko lokalni energetski deležniki dajo prednost nizkoogljičnim 

tehnologijam v svojih SEAP-ih 

Datum: 3. februar 2014 ( ponedeljek) ob 15:00  

Deležniki v lokalni energetiki imajo visoka gospodarska, okoljska in socialna merila, ki kažejo 

implicitno odgovornost do varstva lokalnega okolja, zdravja in varnosti ljudi ter gospodarskih in 

zaposlitvenih možnosti. Poleg tega pa imajo vsak svoj nabor prednostnih usmeritev. Glede na te 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_in_prijavnica_na_seminar_-_turisticne_strategije__15.1.2014.pdf
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interese dajejo nekateri energetski deležniki prednost posebnim nizkoogljičnim energetskim 

tehnologijam pri oblikovanju svojih SEAP-ov. Katera tehnologija potem najbolje odraža prednosti 

lokalnih deležnikov? Je to vodna energija, sončna energija, veter, ali bioplin pred drugimi možnostmi? 

Ta sklop izpostavlja rezultate raziskave, ponuja znanje o integriranem procesu ocenjevanja in 

pridobiva povratne informacije od udeležencev. 

 Sklop 2: Interaktivni učni proces med deležniki 

Datum: 5 februar 2014 ( sreda) ob 15:00  

Deležniki izražajo svoja stališča glede energetskih tehnologij, še posebej, ko neposredno ali posredno 

vpliva na njihovo okolico. V tem sklopu bodo sodelujoči aktivno sodelovali pri oblikovanju meril in 

kazalnikov za vrednotenje nizkoogljičnih tehnologij. Pri tem se bo uporabilo orodje za integrirano 

presojo, ki omogoča zbiranje in pregled nizkoogljičnih energetskih tehnologij. S tem procesom bodo 

sodelujoči pridobili koristen vpogled v prednosti nizkoogljičnih tehnologi pri oblikovanju SEAP-a. 

Webinar je namenjen lokalnim deležnikom na področju energije v Evropi. Ti vključujejo predstavnike: 

javnih organov (tako na nacionalni kot na lokalni ravni), tehnične strokovnjake (Akademska sfera - 

raziskave, svetovanje - svetovalci), energetski akterji (društva, zveze, holdingi električne in druge 

energije, proizvajalci, potrošniki, regulatorji in omrežni administratorji), zasebnega sektorja (finančni 

in trgovinski sektor) in civilne družbe (nevladne organizacije). 

Webinar bo izvedel Inštitut za stanovanja in urbanistične razvojne študije (IHS) s podporo ICLEI 

Europe, v okviru projekta Inteligentna energija za Evropo, Covenant CapaCITY. Webinar je 

brezplačen, vendar je potrebna registracija. Povezava – Prijava: >>KLIK TUKAJ<< 

Kontaktne osebe: Elena Marie Enseñado ( ensenado@ihs.nl ), Stelios Grafakos ( s.grafakos @ ihs.nl ) 

DOGODKI DRUGIH 

8.1. / SEMINAR O NAČINU IZPLAČILA RAZLIKE V PLAČNIH 

NESORAZMERJIH 

Seminar o izvedbi zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave 3. četrtine nesorazmerij v 

plačah javnih uslužbencev bo potekal 8.1.2014 ob 12.00 uri na Langusovi 4/I, Ljubljana. Seminar 

organizira Mninistrstvo za notranje zadeve z namenom zagotovitve enotnega ravnanja proračunskih 

uporabnikov glede izplačila tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. 

Predavatelji bodo pojasnili na kaj vse je treba biti pozoren, da bi bil zakon v praksi pravilno realiziran. 

Temeljni poudarek bo dan konkretnem prikazu simulacije obračuna plače za obdobje od 1. 10. 2010 do 

31. 5. 2012, upoštevaje vse relevantne elemente, ki vplivajo na pravilen izračun dolgovanega zneska. 

Seminar je za vse udeležence brezplačen. Vabilo in prijavnica Izpolnjeno prijavnico pošljite do 6. 

januarja 2014 na naslov gp.mnz@gov.si.  

 

 

http://www.surveyexpression.com/Survey.aspx?id=fe417884-de72-477f-99af-0cdb249b9f8e
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2013/vabilo4.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2013/prijavnica4.doc.dot
mailto:gp.mnz@gov.si
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29.1. / KONFERENCA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU SLOVENIJA -

HRVAŠKA  

Sporočamo vam, da je MGRT objavil najavo dogodka v okviru priprave programa čezmejnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. 

Konferenca na to temo bo potekala 29. 1.2014 v Zdravilišču Radenci v  Sloveniji. Namen konference je 

predstaviti izbrane razvojne prioritete za prihodnje programsko obdobje ter na delavnicah opredeliti 

ključne potenciale ter idejne zasnove projektov čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in 

Republiko Avstrijo v obdobju 2014-2020. Kot so sporočili bo vabilo s prijavnico in natančnejšim 

dnevnim redom bo na voljo v kratkem. 

39. SEJA VLADE 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O KMETIJSTVU 

Na seji je bilo določeno besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu,  

s katerim se daje pravna in sistemska podlaga za dolgoročno načrtovanje razvoja kmetijstva in 

živilstva, učinkovito in celovito izvajanje ukrepov kmetijske politike ter ukrepe za bolj učinkovito 

delovanje in bolj pravične odnose vzdolž celotne agroživilske verige. 

Določbe zakona so se dopolnile v delu, kjer ni v celoti usklajen oz. ne daje potrebnih pravnih podlag 

za izvajanje predpisov EU, in v delu, ki ureja promet s kmetijskimi pridelki in živili ter dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji. Še dodatne nove določbe bodo omogočale urejanje bolj pravičnih odnosov v 

celotni verigi preskrbe s hrano. Predvideva se vzpostavitev instituta varuha odnosov v verigi preskrbe 

s hrano, kateri bo spremljal ravnanja deležnikov v agroživilski verigi. O ugotovitvah bo varuh letno 

poročal vladi in predlagal ustrezne ukrepe. V zakonu se predvidevajo tudi krajši plačilni roki za hitro 

pokvarljiva živila (na 45 dni) in najdaljši plačilni rok za ostala živila, ki se bodo uveljavljali postopno s 

polnim učinkovanjem s 1.1.2016.  

Zakon opredeljuje nedovoljena ravnanja, s katerim ena stranka s svojo znatno tržno močjo v nasprotju 

z dobrimi poslovnimi običaji, izkorišča drugo pogodbeno stranko. Nadzor bo vršila Javna agencija RA 

za varstvo konkurence. Z novelo se vzpostavlja bolj pregleden sistem s ciljem boljše ureditve 

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. S tem se bo majhnim kmetijam omogočil dodatni vir dohodka in 

spodbudil kmetije, da izkoristijo lastne potenciale – razvijanje svoje dejavnosti.  

S predlogom se bo preprečilo kmetijam, da istovrstno osnovno kmetijsko dejavnost ali dopolnilno 

dejavnost hkrati opravljajo tudi v drugi organizacijski obliki. (Vir: Vlada RS, ur) 

ENERGETSKI ZAKON ZA TRETJO OBRAVNAVO  

DZ RS je na 50. izredni seji opravil drugo obravnavo Predloga Energetskega zakona. Sprejet je bil 

sklep, da Vlada RS pripravi predloga za tretjo obravnavo. 
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MzIP je pripravilo predlog Energetskega zakona, ki je pripravljen na podlagi sprejetih amandmajev in 

pravno tehnično urejeno. (Vir: Vlada RS, ur) 

KVOTE PRAVIC PRORAČUNSKE PORABE  

Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od januarja do vključno marca 2014 po 

skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov, ki smejo plačevati obveznosti v obsegu, ki ga za 

prvo trimesečje proračunskega leta potrdi Vlada.  

MF je v skladu z Zakonom o javnih financah ter s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna 

RS pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna 

oziroma kvote za obdobje od januarja do vključno marca 2014.  

Predlagana kvota za prvo trimesečje proračunskega leta 2014 znaša 2,585 mrd EUR, kar je 27,7 % vseh 

pravic porabe, kot izhajajo iz sprememb proračuna za leto 2014. (Vir: Vlada RS, ur) 

STALIŠČE DO DIREKTIVE O EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI  

Vlada RS predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o 

embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk podpira, 

vendar ob pogoju, da so iz predloga direktive izvzete ločevalne vrečke, katerih uporaba je iz 

zdravstvenih razlogov nujna pri prodaji nepakiranih svežih živil, zlasti sadja in zelenjave. Slovenija 

lahko podpre tudi razširitev obsega uporabe direktive na plastične nosilne vrečke iz drugih plastičnih 

materialov, ne samo iz polimernih. 

Po mnenju Vlade mora predlog direktive vključiti tudi ukrep ozaveščanja potrošnikov in načrtovanje 

preprečevanja teh odpadkov znotraj programa preprečevanja nastajanja odpadkov. Poleg tega Vlada 

RS meni, da izvajanje te direktive ne sme bistveno povečati administrativnih ovir, povezanih s 

poročanjem v skladu s 6. in 17. členom Direktive 94/62/ES. (Vir: Vlada RS, ur) 

AKTUALNI RAZPISI 

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM - RAZPISNA SREDSTVA 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov 

Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 

2009-2014. Predmet razpisa je izbor projektov za dodelitev nepovratnih sredstev obeh programov v 

skupni vrednosti 16.886.132 evrov. 

Razpis je razdeljen v sklop A – področje pobude za javno zdravje in področje Enakost spolov, ter sklop 

B - področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, področje Naravna dediščina ter področje 

Kulturna dediščina.  

Prijavljeni projekti morajo trajati najmanj12 mesecev in se morajo končati najpozneje 30. 4. 2016, rok za 

predložitev vlog pa je 28. 2. 2014. Prijavitelji ustreznih in upravičenih prijav bodo o odločitvi o izboru 

obveščeni po pošti predvidoma junija 2014. Več na spletni strani MGRT  

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1004
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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. Prijava je mogoča vsak dan, od 

objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 7. 10. 2014 do 13. ure, ko se 

izteče končni rok za predložitev ponudb.  

MEDNARODNI RAZPIS ZA PRIJAVO LEADER PROJEKTOV: 

BIODIVERZITETA & LEADER 

Mednarodna študija "Biodiverziteta & LEADER" se osredotoča na trenutni status implementacije 

tematik povezanih z biodiverziteto znotraj pristopa LEADER ter izpostavlja LEADER projekte, ki so 

posredno ali neposredno povezani z biotsko raznovrstnostjo in kulturnimi pokrajinami. Prijavite vaš 

projekt v sklopu programa LEADER, ki podpira ohranitev biotske raznovrstnosti in kulturnih 

pokrajin, in lahko bo predstavljen na Mednarodni konferenci Biodiversity & LEADER, 3. aprila 2014 

na Dunaju. Povzetek z opisom Leader projekta in njegov pomen za biotsko raznovrstnost in kulturne 

pokrajine pošljite na kerstin.friesenbichler@umweltdachverband.at do 20. januarja 2014. Šest izbranih 

projektov bo predstavljenih na konferenci. Več tukaj. 

JAVNO POVABILO ZA PREDLOŽITEV IN SOFINANCIRANJE PRIPRAVE 

IZVEDBENIH NAČRTOV REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 13. decembra 2013, objavilo javno povabilo 

za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih programov za obdobje 2013-

2015.  

Predmet javnega povabila je predložitev izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za 

obdobje 2013-2015 skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud s sofinanciranjem priprave 

izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 v delu, ki se nanaša na 

razvojno regijo. Aktivnost, ki je predmet sofinanciranja je priprava izvedbenih načrtov regionalnih 

razvojnih programov 2007- 2013 za obdobje 2013-2015. 

Upravičenci so regionalne razvojne agencije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojni regiji. 

Prijavitelji vlog in predložniki zahtevkov za izplačilo sredstev za pripravo izvedbenih načrtov so 

regionalne razvojne agencije. Rok za prijavo je 15.01.2014. Več informacij tukaj.  

 

 

 

 

 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=729
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2119:mednarodni-razpis-za-prijavo-leader-projektov-biodiverziteta-a-leader&catid=70:aktualno-iz-drugih-mednarodnih-organizacij
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2119:mednarodni-razpis-za-prijavo-leader-projektov-biodiverziteta-a-leader&catid=70:aktualno-iz-drugih-mednarodnih-organizacij
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http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1003%20 
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NOVICE DRUGIH 

VESTNIK KPK O RAZLOGIH ZA ODSTOP KOMISIJE  

Izšla je nova številka Vestnika KPK , ki tokrat predstavlja razloge za protestni odstop KPK, osrednjo 

temo pa so posvetili konkretnim predlogom komisije za soočenje s sistemsko korupcijo. Preberite več.  

KOHEZIJSKE NOVIČKE OB ZAKLJUČKU LETA  

Tukaj najdete decembrsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, 

aktualnih razpisih in druge zanimivosti. 

OHRANITEV ODPRTEGA NEVTRALNEGA INTERNETA 

V zadnjem času smo bili priča več poskusov poseganja države v pravila dostopnosti in uporabe 

interneta (novele ZIS, ZIN, ZKP-M), ki so v nasprotju z načeli odprtega nevtralnega interneta. Interese 

in cilje pripravljavcev predlogov zakonov je načeloma moč razumeti, vendar pa menimo, da je 

zakonodajno poseganje v pravice dostopa do interneta in njegove uporabe tako zelo občutljiva tema, 

da tovrstna prizadevanja zahtevajo temeljitejše premisleke in ocene vpliva. Glede na pomen in 

aktualnost problematike so na spletni strani http://sif.si/?topic=javni-posvet-ohranitev-odprtega-

nevtralnega-interneta objavili predlog izhodišča za javni posvet, ki bi ga v okviru Slovenskega 

internetnega foruma (SIF) organizirali sredi januarja 2014.  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2013/KPK_Vestnik_30.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2013/Kohezijske_novice_december_2013.pdf
http://sif.si/?topic=javni-posvet-ohranitev-odprtega-nevtralnega-interneta
http://sif.si/?topic=javni-posvet-ohranitev-odprtega-nevtralnega-interneta

