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17. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V Vitanju se je 7. januarja 2014 sestalo predsedstvo SOS na svoji 17. redni seji. Predsedstvo sta 

pozdravila predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar in Slavko Vetrih, župan Občine 

Vitanje, ki je predstavil tudi KSEVT in bogato dediščino slovenskega prispevka na področju vesoljske 

tehnologije ter načrte za prihodnje aktivnosti na tem področju. 

Sodelovanje SOS in SBRA 

Predsedstvo SOS se je seznanilo z aktivnostmi Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega 

združenja v Bruslju – SBRA, ki jih je predstavil predsednik uprave SBRA dr. Boris Cizelj. Združenje 

deluje od avgusta 1999. in zastopa interese svojih članov, ki pripadajo 3 sferam: gospodarstvu, 

raziskovalni dejavnosti in lokalnim skupnostim – trenutno imamo 26 članov v 3 kategorijah. Članske 

storitve obsegajo: informacijske, raziskovalno-svetovalne, lobistične, izobraževalne, publicistično-

promocijske storitve in logistično podporo. Članice in člani predsedstva SOS so pozdravili 

predstavitev in razpravljali o neizkoriščenih možnostih in priložnostih slovenskih občin v Bruslju ter 

praksah drugih držav. Predlagali so sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim 

združenjem v Bruslju, ki je ena od 6000 lobističnih uradov temelječe na skupnem programu. 

Ustavna presoja ZDN 

Darko Fras, ki vodi delovno skupino za postopek vložitve ustavne presoje je predsedstvo seznanil z 

aktivnostmi skupine in zaključki sestankov. Izhodišče SOS za pripravo tez so bila stališča in sklepi 

SOS, ki smo jih oblikoval v fazi sprejemanja zakonodaje in takoj po sprejetju predmetnega zakona v 

državnem zboru. Poleg pripomb in očitkov, ki se nanašajo na interese lokalne samouprave, oz. občin, 

je bil zakon napadan tudi z strani drugih interesnih skupin, predvsem predstavnikov lastnikov 

nepremičnin. Skladno z sprejetimi stališči predsedstva SOS smo se pri pripravi tez za zahtevo omejili 

predvsem na prizadetost interesov lokalne samouprave, zlasti v smislu finančne avtonomije in 

ustreznega obsega financiranja lokalnih skupnosti (zmanjšanje lastnega davčnega vira) v skladu z 

Ustavo RS in Evropsko listino o lokalni samoupravi. Z vidika interesov občin, kot lastnic nepremičnin, 

ki so prav tako predmet obdavčitve, je sporna tudi ustrezna urejenost evidenc javne infrastrukture, ki 

jo je nemogoče urediti v tako kratkem času, kot ga predvideva ZDavNepr. Prav tako je problematična 

zakonska ureditev, oz. postopek in roki za določitev t.i. zemljišč za gradnjo, ki so kategorija, ki ji 

zakon določa posebno davčno stopnjo za odmero davka, kar pa je sicer že bolj predmet Zakona o 

množičnem vrednotenju nepremičnin in pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo stavb, ima pa 

seveda konkretne posledice na višino davka na nepremičnine. Predsedstvo je po razpravi priporočalo, 

da pripravi osnutek besedila zahteve do konca prihodnjega tedna. 

Zakon o kmetijskih zemljiščih  

Direktorica direktorata Tadeja Kvas Majer in Leon Ravnikar iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje sta 

predstavila osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Po uvodni 
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predstavitvi direktorice, ki je izpostavila osnovni cilj sprememb zakona, ki je trajna zaščita kmetijskih 

zemljišč, da bi tako prispevali k večji prehranski samooskrbi je Leon Ravnikar iz Ministrstva za 

kmetijstvo in okolje povedal, da se na novem Zakonu o kmetijskih zemljiščih dela že precej časa, v 

zadnji vsaj polovici leta pa še na predlogu za TVKZ. Predsedstvo je v daljši razpravi izrazilo 

zaskrbljenost nad praktičnim izvajanjem zakona ter vplivu omejitev na odločitve težko pričakovanih 

tujih investitorjev. Razpravljavci so nizali predloge in pripombe in predsedstvo je sklenilo, da se 

pripombe razpravljavcev povzamejo in pošljejo ministrstvu z namenom, da bi jih upoštevali in 

vključili v zakon. Predstavniki MKO so se zahvalili za konstruktivno sodelovanje predsedstva SOS in 

obljubili, da bodo predloge proučili in jih skušali kar največ vključiti, vendar so že v naprej povedali, 

da vse ne bo možno upoštevati. 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin  

Ministrstvo za finance v Oceni stanja in razlogih za sprejem osnutka ZMVN med drugim ugotavlja, da 

je za »množično vrednotenje pomemben tudi Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb, ki 

opredeljuje, kaj so zemljišča za gradnjo stavb (načeloma zemljišča, na katerih je dejansko možna 

gradnja stavb) in občinam nalaga, da taka zemljišča za svoje območje ustrezno evidentirajo v registru 

nepremičnin. Podatek je pomemben, saj so analize trga pokazale, da imajo taka zemljišča bistveno 

višje vrednosti (deset in večkrat) kot na primer kmetijska zemljišča ali stavbna zemljišča brez 

opredeljene podrobnejše namenske rabe in zmožnosti za gradnjo.« Predsedstvo se je seznanilo, da so 

navedene ugotovitve MF napačne in bodo prispevale k nadaljnji zaostritvi problematike »določanja 

zemljišč za gradnjo stavb«. Najbolj sporen je seveda pojem »zemljišča za gradnjo stavb«, ki ga ne 

določa ne prostorska in ne gradbena zakonodaja. Dejstvo je, da v januarju 2014 v državi ni 

vzpostavljena evidenca »zemljišč za gradnjo stavb«, podatki ki so jih v letu 2010 in po avgustu 2013 

pripravile nekatere občine pa so medsebojno popolnoma neprimerljivi. Dejstvo je tudi, da veljavni 

model zemljišč za gradnjo stavb ne odraža razmer na trgu nepremičnin, saj trg dejansko ločuje med 

komunalno opremljenimi stavbnimi zemljišči in tistimi, ki jih je komunalno še potrebno opremiti. 

Tega podatka država pri pripravi modelov ni spremljala, niti vrednotila, zato so ocenjene vrednosti 

povsem nerealne. Prav tako zakon nalaga občinskim svetom, da izvede razvrstitev zemljišč v 

zemljišča za gradnjo stavb. Občinski sveti pa za to nimajo strokovne usposobljenosti. Predsedstvo SOS 

zato zahteva, da se določi prehodno obdobje, v katerem se kot zemljišča za gradnjo stavb upošteva 

samo zemljišča v območjih uveljavljenih izvedbenih prostorskih aktov, če so ta opremljena po 

predpisih o prostorskem načrtovanju. Prehodno obdobje naj bo določeno za čas do vzpostavitve 

prostorsko informacijskega sistema po predpisih o prostorskem načrtovanju, vključno z evidenco 

»pozidanih« stavbnih zemljišč in do določitve pojma »zemljišč za gradnjo stavb« v prostorski 

zakonodaji.  

Teritorialna reforma upravnih enot  

Predsedstvo SOS je že tretjič obravnavalo problematiko reforme upravnih enot in do dotične 

problematike ponovno opredelilo tako, da odločno nasprotujejo predlagani uvedbi upravnih okrajev 

in upravnih enot, saj predpostavlja manjšanje dostopnosti storitev države ljudem v različnih lokalnih 

okoljih in še dodatno zmanjševanje števila zaposlenih v teh prikrajšanih okoljih. Predsedstvo SOS zato 

ponovno predlaga, da se upravne enote kot takšne ukinejo, naloge, ki jih opravljajo pa prenesejo na 
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občine, ki bodo zagotovile ustrezno dostopnost državnih storitev tudi v lokalnih okoljih, pod 

pogojem, da država za te namene občinam zagotovi finančna sredstva. (sk) 

NOVIČKE SOS  

POZIV OBČINAM K VEČJI AKTIVNOSTI PRI PRIPRAVI IZVEDBENIH 

NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA  

V četrtek, 9.1.2014 je na pobudo Skupnosti občin Slovenije v prostorih MDDSZ potekal sestanek glede 

povečanja aktivnosti občin na področju priprave izvedbenih načrtov socialnega varstva v obdobju od 

leta 2013 – 2020. Priprava izvedbenih načrtov namreč sovpada s pripravo strateških dokumentov 

črpanja evropskih sredstev v novi finančni perspektivi, zato je tesno sodelovanje občin in drugih 

deležnikov v procesu priprave izrednega pomena. Sedaj se je namreč prvič zgodilo, da je med 

prioritetnimi osmi, ki so vezane na delitev evropskih sredstev, tudi področje socialnega varstva in v 

tem okviru področja socialne vključenosti, zmanjševanja tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje. 

Navedena področja so zajeta tudi v nacionalnem programu. Regionalni izvedbeni načrti se želi 

pripraviti od spodaj navzgor: občine znotraj lokalnih okolij določijo potrebe in prioritete, ki se jih 

potem uskladi znotraj regij. Izvedbeni načrti bi se potem uresničili preko črpanja sredstev Evropskega 

socialnega sklada za ti. mehke vsebine ter Evropskega sklada za regionalni razvoj za infrastrukturo. 

Za mehke vsebine so namenjene tri četrtine sredstev, za infrastrukturo pa ena četrtina. Za področje 

socialnega varstva je skupaj namenjenih 200 milijonov evrov evropskih sredstev. 

V statističnih regijah so bile oblikovane koordinacije, katerih nosilci so določeni centri za socialno delo. 

Osnutki regionalnih izvedbenih načrtov naj bi bili pripravljeni in posredovani na ministrstvo do 20. 

12. 2013 naj bi na ministrstvo bili poslani osnutki regionalnih izvedbenih načrtov, vendar jih ena 

tretjina ni poslala. Tudi odziv lokalnih skupnosti je bil različen. Zato smo predlagali, da v sodelovanju 

z združenji, skupnost je namreč pri tem pripravljena aktivno pomagati izvedemo še nekaj dodatnih 

regijskih srečanj, na katerih bi občinam in drugim predstavili primere dobrih praks. Pa tudi, da bi še v 

januarju sklicali sestanek, na katerega bi povabili predsedniki regijskih razvojnih svetov, kohezijskih 

regij in direktorji regionalnih razvojnih agencij. O terminu sestanka vas bomo pravočasno obvestili.  

SESTANEK DELEGACIJE V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH 

OBLASTI PRI SVETU EVROPE 

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti, se je sestala v sredo 8. januarja v 

Ljubljani. Na sestanku delegacije so se članice in člani dogovarjali o predstavitvi Slovenije in 

slovenskih občin v času plenarnega zasedanja Kongresa v času od 25-27 marca 2014.  

Predstavitev Slovenije in slovenskih občin bo potekala v sredo 26. marca ob 12. uri. Članice in člani so 

se dogovorili, da bo organizacijo dogodka vodilo Združenje občin Slovenije, saj je Skupnost občin 

Slovenije že organizirala dve predstavitvi v Kongresu. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se bo 

Slovenije predstavila s tipično kulturo in kulinariko. Tako se bo na začetku Slovenija predstavila s 

plesom folklorne skupine, ki ji bo sledila pogostitev tipičnih slovenskih jedi in vin.  



 

3.1.2014 – 10.1.2013  TN št. 2 

Skupnost občin Slovenije je predlagala, da se k sodelovanju in udeležbo povabijo slovenski župani in 

slovenske občine, da se predstavijo v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. (MM) 

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSVET O SKUPNIH OBČINSKIH 

UPRAVAH 

Trenutno je v Sloveniji 49 skupnih občinskih uprav v katere je vključenih 193 posameznih občin. 

Očitno se v gospodarski, finančni in predvsem vrednostni krizi še bolj povezujemo in sodelujemo. 

Nekaj skupnih občinskih uprav je v ustanavljanju in redke so občine, ki v njih niso vključene. 

Verjamemo, da se bo sodelovanje in povezovanje še krepilo, predvsem pa, da se bodo krepile naloge, 

ki bodo segale tudi na področje razvoja. V navedenem smislu, v sodelovanju MNZ, z združenjema 

občin - SOS in ZOS  ter gostiteljem Občino Dobrovnik - pozivamo vse, da se nam s svojimi prispevki 

pridružite na sedmem posvetu skupnih občinskih uprav v sredini meseca marca leta 2014 predvidoma 

v Dobrovniku. S prispevki za zbornik, ki je izdan vsako leto, lahko sodelujejo uslužbenci občin, 

upravnih enot, skupnih občinskih uprav, ministrstev, ostalih institucij, uporabniki oziroma občani, 

predavatelji in študenti, kot tudi vsa ostala strokovna javnost. Teme in prispevki naj bi temeljili na 

problematiki delovanja skupnih občinskih uprav in naj bi posegli tako v zakonodajno problematiko, 

problematiko financiranja in sofinanciranja, problematiko vsebine in obsega nalog, na odnos skupne 

občinske uprave in občin ustanoviteljic, položaja sedežne občine, komuniciranja z ustanoviteljicami, 

javnostjo in posameznimi občani,sodelovanja med različnimi organi in institucijami (npr. redarji in 

policijo), z izkušnjami in predlogi občanov, ipd.. Še posebej  pa bi želeli, da se zazremo tudi v 

prihodnost , v smislu razvoja in nadaljnje izgradnje medobčinskega sodelovanja in sodelovanja z 

drugimi institucijami na "medobčinski" ravni. Več o tem lahko preberete na spletni strani SOS.  

PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC  

Agencija za varnost v cestnem prometu organizira preventivno akcijo PEŠEC, ki je namenjena 

povečani varnosti pešcev ter opozarjanju na njihovo ranljivost v prometu. Agencija vabi, da se lokalne 

skupnosti preko SPV-jev ter občinskih, medobčinskih in mestnih redarstev sodelujejo pri preventivni 

akciji in v času od 3. februarja do 14. februarja opozorijo na varnost pešcev. Na spletni strani SOS, 

lahko preberete seznam ukrepov, ki se bo izvajal v času akcije kot tudi program preventivne akcije.  

V kolikor se želite preventivni akciji pridružit vas pozivamo, da na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si sporočite vaše aktivnosti v času preventivne akcije. (MM)  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

OSNUTEK UREDBE O DOLOČITVI KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE 

INVALIDOV 

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh zasledila osnutek Uredbe o določitvi kvote za 

zaposlovanje invalidov, ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri 

posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter 

vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu 

»de minimis« ter nadzor. Besedilo predloga  

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/poziv-k-oddaji-prispevkov-za-posvet-o-skupnih-obcinskih-upr/396/neste/1/index.html?cHash=f1fc280d8c14752a0145d9cbb2879423
http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/preventivna-akcija-pesec/396/index.html?cHash=de257e382c6ba4aa1c208adcfad6b391
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/2014/Uredba_o_dolocitvi_kvote_za_zaposlovanje_invalidov-30.12.2013.doc
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Vaše morebitne pripombe, mnenja in stališča nam posredujte najkasneje do petka, 17.01.2014 na 

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O KRITERIJIH 

ZA IZRAČUNAVANJE VIŠINE NADOMESTILA ZA DEGRADAC IJO IN 

UZURPACIJO PROSTORA IN O NAČINU NJEGOVEGA PLAČILA  

Na straneh e-demokracije smo zasledili Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za 

izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila. 

Na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov mora investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje 

(nelegalne, neskladne in nevarne gradnje) plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, 

ki ga odmeri upravna enota po uradni dolžnosti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oziroma na 

podlagi izdane inšpekcijske odločbe. Kriterije za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in 

uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila določa Uredba o kriterijih za izračunavanje višine 

nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila (Uradni list RS št. 33/03, 

79/09). 

Vlada je na 25. redni seji dne 26.9.2013 s sklepom potrdila dokument »Politika reševanja nedovoljenih 

gradenj«, v okviru katere je med ukrepi za reševanje problematike nedovoljenih gradenj predviden 

dvig vrednosti točke za odmero nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.  S predlagano uredbo se 

zato vrednost točke za odmero nadomestila zviša za 4 eure (iz 4 eurov na 8 eurov). Poleg tega se 

minimalno popravljajo tudi posamezni kriteriji za odmero nadomestila, tako da se uvaja spodnja in 

zgornja meja možne odmere nadomestila, odvisno od zahtevnosti gradnje. Najnižja možna vrednost 

odmere se po novem dvigne iz 120 eurov na 320 za enostavne in nezahtevne objekte, na 640 za manj 

zahtevne objekte in na 1600 eurov za zahtevne objekte. Zaradi sorazmernosti ukrepa se po novem 

določa tudi zgornja meja, ki je za enostavne in nezahtevne objekte 8000 eurov in 24000 eurov za manj 

zahtevne objekte. Na podlagi izvedenih analiz izdanih odločb o odmeri nadomestila se poenoti 

oziroma zniža dodatni faktor, ki je povzročal večja in nesorazmerna odstopanja pri odmerah 

nadomestila pri poslovnih, kmetijskih in drugih nestanovanjskih objektih ter pomožnih gradbeno 

inženirskih objektih (npr. oporni zidovi). Z namenom pozitivnega motiviranja investitorjev nelegalnih 

gradenj, da sami uredijo status nelegalnih gradenj oziroma sami izvedejo inšpekcijski ukrep, se uvaja 

možnost znižanja vrednosti odmerjenega nadomestila, če se nadomestilo odmerja v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja za že obstoječ objekt. Glede na gospodarsko situacijo in dejstvo, 

da nekateri investitorji nelegalne gradnje niso zmožni takojšnjega enkratnega plačila odmerjenega 

nadomestila, se uvaja možnost obročnega plačila. 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 20.1.2014 na 

naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni platformi e-demokracija objavila Predlog Zakona o 

agrarni skupnosti. Največkrat izpostavljen problem upravljanja in razpolaganja s premoženjem članov 

agrarnih skupnosti, ki je v solastnini ali skupni lastnini večjega števila oseb. Poleg omenjenega 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/Predlog_Uredbe_o_spremembah_in_dopolnitvah_uredbe_o_kriterijih_za_izracunavanje_visine_nadomestila_za_degradacijo_in_uzurpacijo_prostora_in_o_nacinu_njegovega_placila_-_predlog_za_medresorsko_obravnavo.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/Predlog_Uredbe_o_spremembah_in_dopolnitvah_uredbe_o_kriterijih_za_izracunavanje_visine_nadomestila_za_degradacijo_in_uzurpacijo_prostora_in_o_nacinu_njegovega_placila_-_predlog_za_medresorsko_obravnavo.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2014/Predlog_zakona_o_agrarni_skupnosti-24.12.2013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2014/Predlog_zakona_o_agrarni_skupnosti-24.12.2013.doc
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ključnega problema pa so bile večkrat izpostavljene še naslednje težave: procesna sposobnost agrarnih 

skupnosti v upravnih in sodnih postopkih; statusna organiziranost agrarnih skupnosti; nerešeni dedni 

postopki in posebna ureditev dedovanja; davčni status agrarnih skupnosti; članstvo v agrarnih 

skupnostih; ter občina kot »nenaravni« član agrarnih skupnosti, in druge. 

V primeru, da želite na zakonski predlog podati pripombe ali predloge vas naprošamo, da jih 

naslovite do 6.2.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.  

POJASNILA MINISTRSTEV 

OBVEZNOSTI INVESTITORJEV V JAVNO GOSPODARSKO 

INFRASTRUKTURO 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS obvestilo 

o obveznostih, ki jih morajo izpolnjevati investitorji v javno gospodarsko infrastrukturo. V obvestilu 

APEK navaja, da je zaznati, da investitorji v komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo 

obveščajo APEK o načrtovanih gradnjah, da pa le maloštevilni investitorji v druge vrste gospodarske 

javne infrastrukture (kot so npr.: prometna, energetska, komunalna in vodna infrastruktura) APEK o 

načrtovanih gradnjah obveščajo, kar je zahteva, ki jo ZEKom-1 določa v prvem odstavku 10. člena. 

APEK naproša, da naj občine seznanite s tem obvestilom morebitne druge investitorje.  

MNENJE GLEDE 75. ČLENA ZUJIK 

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli mnenje o dodatnih stroških po 75. členu ZUJIK. Novela 

zakona je dopolnila 75. in 74. člen zakona, ki govorita o obveznostih upravljavcev oz. uporabnikov 

javne kulturne infrastrukture.  

Novi 75. člen namreč navaja, da če upravljavec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture odda 

infrastrukturo ali njen del v uporabo javnemu zavodu, javnemu skladu ali javni agenciji s področja 

kulture ali drugim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov, je od 

njih upravičen zahtevati samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali. 

Ministrstvo v mnenju razlaga pojem "dejanski dodatni stroški". In sicer so to dodatni stroški, ki 

nastanejo zaradi izvedbe dogodka: stroški dodatnega čiščenja, nekateri stroški osebja, dodatne 

kurjave/hlajenja, el. energija za potrebe prireditve, stroški vode v povezavi s prireditvijo, posebni 

stroški za odpravo škode na opremi ali stavbi in drugi dodatni variabilni stroški, ki nastanejo  zaradi 

izvedbe dogodka. pričakuje se, da izstavljalec računa račun specificira. Ministrstvo za kulturo 

priporoča, da se okvirne stroškovne cenike navedenih storitev informativno objavi na spletnih straneh 

javnih zavodov. mnenje ministrstva za kulturo  
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

13.1. / PRIPRAVA NORMATIVNEGA DELA KOLEKTIVNE POGODBE ZA 

DEJAVNOST POKLICNEGA GASILSTVA 

S strani URSZR smo prejeli vabilo na sestanek v zvezi s pripravo normativnega dela kolektivne 

pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Sestanek bo potekal 13.1.2014 na Upravi RS za zaščito in 

reševanje na Vojkovi cesti 61 v Ljubljani. Sestanka se bosta udeležila predsednik komisije za zaščito in 

reševanje ter koordinator komisije.  

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

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PRSTAVLJEN 

V torek, 14.1.2014 naj bi 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. Sestanek bo prestavljen na 

kasnejši termin, predvidoma v tednu od 21.1.-24.1.2014. 

15.1. -16.1./ 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 

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.  

16.1. – 19.1. /SESTANEK GOSTITELJEV DELOVNIH SKUPIN PRI NALAS  

V Skopju bo med 16. in 19. januarjem potekal sestanek gostiteljev delovnih skupin NALAS, med 

katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije, ki vodi delovno skupino za urbanistično načrtovanje pri 

NALAS. Sestanek je bil sklican v skladu s sprejetim strateškim načrtom razvoja NALAS od 2013 – 

2017, ki se na področju delovnih skupin osredotoča na nove vsebine, naloge, načine dela in 

nadgraditev oblik prenosa znanja med državami članicami. Sestanka se bodo udeležili Izidor Jerala, 

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
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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vodja delovne skupine za urbanistično načrtovanje pri NALAS, Jasmina Vidmar, generalka SOS ter 

Barbara Horvat, upravljavka z znanjem pri NALAS. (bh)  

22.1. / DELOVNI POSVET »NOVE OBREMENITVE OB IZPLAČILU 

DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM PO 1. 1. 2014«  

Skupnost občin Slovenije bo organizirala delovni posvet, na katerem vam bodo predstavljene nove 

obremenitve ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam po 1.1.2014. Namreč s 1.1.2014 stopijo v 

veljavo: določeni pomembni členi ZPIZ-2, nov Pravilnik o določanju zavarovalne osnove, spremembe 

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in obsežne spremembe pri predlaganju 

obračunov davčnega odtegljaja - REK obrazcev (tako REK-1 kot REK-2). 

Delovni posvet bo potekal v sredo, 22.01.2014, s predvidenim pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih 

Austria Trend hotela, Ljubljana. Vabilo s prijavnico bomo objavili v kratkem.  

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. 
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 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 

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 

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 

http://www.surveyexpression.com/Survey.aspx?id=fe417884-de72-477f-99af-0cdb249b9f8e
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Republiko Avstrijo v obdobju 2014-2020. Kot so sporočili bo vabilo s prijavnico in natančnejšim 

dnevnim redom bo na voljo v kratkem. 

40. SEJA VLADE 

POSTOPKI DENACIONALIZACIJE 

Vlada je na podlagi informacij MNZ določila uvedbo posebnega projekta »Pospešitev in zaključek 

postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah«.  

Na podlagi sprejetega sklepa je Vlada zagotovila sredstva v okviru finančnega načrta upravnih enot 

za proračunsko leto 2014 v višini 37.000 EUR. Ob tem je pozvala Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj 

pri odločanju o pritožbah, podanih na odločitve upravnih enot, upoštevaje Zakon o splošnem 

upravnem postopku, v vseh primerih odločajo meritorno. Vodstvo Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov Republike Slovenije pa je vlada pozvala, naj maksimalno intenzivira svoje aktivnosti pri 

iskanju nadomestnih zemljišč v vseh tistih postopkih, ko je vodenje in nadaljevanje postopkov po 

ZDEN na upravnih enotah in ministrstvih vezano na odločitve in aktivnosti SKZG RS. 

Za pospešitev postopkov denacionalizacije je vlada spremenila tudi skupni kadrovski načrt organov 

državne uprave tako, da se dovoljeno število zaposlitev poveča za tri. (Vir: Vlada RS, ur) 

SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNIH PREMIJ ZA ZAVAROVANJE 

KMETIJSKE PROIZVODNJE IN RIBIŠTVA  

Izdana je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za 

zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva. 

Uredba določa pogoje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, in 

sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, 

poplave in viharjev, ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za zavarovarljive bolezni 

Razlog za pripravo predloga uredbe je znižanje sofinanciranja zavarovalnih premij pri posevkih, 

nasadih in plodovih iz sedanjih 50 na 40%. (Vir: Vlada RS, ur) 

POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA - OBMOČJA NATURA 2000  

Izdana je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000). S spremembami se dodajata dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s 

presojami sprejemljivosti in sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med prehodne določbe. In je bilo 

naknadno – po uveljavitvi novele ugotovljeno, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj 

sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje. 

Vsebinsko se spreminja: dopolnitev prvega odstavka, ki se nanaša na obveznosti presoje 

sprejemljivosti tistih posegov v naravo, ko gre za posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo 

vplivov na okolje, skladno s predpisi o varstvu okolja. (Vir: Vlada RS, ur) 
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AKCIJSKI PROGRAM ZA INVALIDE 2014 – 2021 

Na seji je bil sprejet Akcijski program za invalide 2014 – 2021, katerega namen je spodbujati, varovati 

in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati 

spoštovanje njihovega dostojanstva.  

Program obsega trinajst temeljnih ciljev s skupaj 91 ukrepi, ki celovito urejajo vsa področja življenja 

invalidov, in se nanašajo na razdobje 2014 -2021. 

Za izvajanje, spremljanje in nadziranje uresničevanja ciljev in ukrepov bo imenovana delovna skupina. 

(Vir: Vlada RS, ur) 

POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI  

Pri letnem poročilu gre za analitični pregled dodeljenih državnih pomoči za obdobje zadnjih treh let.  

V Sloveniji je bilo v letu 2012 dodeljenih 1.021.82 mio EUR državnih pomoči. Delež državnih pomoči v 

BDP je v letu 2012 znaša 2,9%. Če izključimo pomoči, ki so bile dodeljene za blažitev krize, znaša delež 

državnih pomoči v BDP 1,53% BDP, trend pa je rastoč. 

Državne pomoči so se v letu 2012 (v primerjavi z letom 2011) najbolj zvišale za namen odpravljanja 

resne motnje v gospodarstvu, za zaposlovanje ter za varstvo okolja. V letu 2012 so bile v večjem 

obsegu dodeljene tudi pomoči za razvoj širokopasovnega omrežja, za raziskave in razvoj ter za 

usposabljanje. 

Delež pomoči, ki se dodeljuje posebnim sektorjem kaže padajoči trend. V letu 2012 je dosegel najnižji 

delež v celotnem obdobju od kar spremljamo državne pomoči, saj predstavlja le še 6,09% vseh pomoči. 

Enak trend se kaže pri pomočeh, ki so namenjene kmetijstvu in ribištvu, delež teh pomoči je padel na 

8,83% vseh pomoči. (Vir: Vlada RS, ur) 

AKTUALNI RAZPISI 

TWINNING S TURŠKIMI OBČINAMI  

V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo k sodelovanju za slovenske občine v twinning projektih s 

turškimi občinami, ki lahko potekajo na področjih okolja, logistike, kulture, turizma/eko-turizma, 

kmetijstva, živinoreje, transporta, obnovljivih virov energije, sociale, lokalnega-socialnega-

gospodarskega lokalnega razvoja, itd. Iniciativi za twinning se lahko pridružite do 13. januarja 2014 z 

izpolnjenimi pripetimi dokumenti, poslanimi na naslov  towntwinning@vabpro.org ali telefonsko na 

+90 312 221 60 50. program, izrazite interes  

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. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/S____c_ehir_Es____c_les____c_tirme_Program_______Rehberi_eng.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/expression_of_interest_10.12.2013.doc
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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  

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. 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1004
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
mailto:kerstin.friesenbichler@umweltdachverband.at
file:///C:/Users/barbara/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WSHYVCS5/www.elard.eu/news/en_GB/2013/12/09/readabout/call-for-projects-international-biodiversity-leader
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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.  

NOVICE DRUGIH 

BOLJŠE VARSTVO PRAVIC POTROŠNIKOV POMENI VEČ VARNOSTI 

PRI NAKUPOVANJU V EU  

Uvedba novih potrošniških pravic, ki ta mesec začnejo veljati v vseh 28 državah članicah EU, pomeni 

varnejše nakupovanje na spletu in v trgovinah za vseh 507 milijonov prebivalcev EU. V skladu z 

novimi pravili lahko izdelek, kupljen na spletu, po telefonu ali pošti vrnete v 14 dneh, če si premislite, 

ne glede na razlog. Ta rok za premislek velja v celotni Evropski uniji. Poleg tega vam morajo trgovci v 

14 dneh vrniti vaš denar, vključno s stroški dostave, če se odločite naročilo preklicati. Trgovci, ki od 

kupcev zahtevajo plačilo poštnih stroškov za vračilo izdelka, morajo potrošnike o tem vnaprej jasno 

obvestiti. 

Večja preglednost 

Kupci imajo odslej tudi več pravic glede preklica nakupa ob obisku akviziterja na domu ali na spletnih 

dražbah. Vnaprej odkljukana okenca so pri spletnih nakupih odslej prepovedana, tako denimo pri 

nakupu letalske vozovnice ne boste nehote sklenili tudi potovalnega zavarovanja.  Doslej so morali 

potrošniki, ki niso želeli dodatnih storitev, sami poiskati in odstraniti oznako odkljukanega okenca. 

Brez skritih stroškov 

Trgovci bodo morali jasno navesti končni znesek nakupa izdelka ali storitve. Tako bodo morali biti 

potrošniki vnaprej obveščeni o vseh dodatnih stroških ali drugih plačilih v zvezi z nakupom. 

Odslej bo veljal tudi najvišji znesek za doplačilo ob uporabi kreditne kartice. Trgovci kupcem tako ne 

bodo smeli zaračunati več od dejanskega stroška, ki ga imajo z uporabo tega načina plačevanja. 

Prav tako bo zdaj konec čakanja na sogovornike na dragih plačljivih telefonskih številkah za pomoč 

uporabnikom, saj nova pravila prepovedujejo uporabo telefonskih številk, za katere klic stane več kot 

standardni telefonski klic. Novi sveženj pravic potrošnikov, ki nadomešča štiri direktive, je bil sicer 

sprejet že leta 2011, države članice pa so morale pravila iz direktive o pravicah potrošnikov do 

decembra 2013 prenesti v nacionalno zakonodajo. (vir: EU) 

15 MILIJARD EVROV ZA USTVARJANJE DELOVNIH MEST - OBZORJE 

2020 

Evropska komisija je prejšnji teden prvič predstavila razpise za projekte, ki se potegujejo za 

financiranje v okviru programa Obzorje 2020. Univerze, raziskovalne ustanove in podjetja bodo imela 

v naslednjih sedmih letih na voljo 80 milijard evrov za financiranje raziskav in razvoja novih 

inovativnih izdelkov in storitev. EU želi s temi sredstvi spodbuditi na znanju temelječe evropsko 

gospodarstvo in omogočiti znanstvene preboje, s katerimi bi Evropa obdržala korak s svetovnimi 

tekmeci. 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1003%20 
http://ec.europa.eu/news/environment/131223_sl.htm
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Program bo pritegnil tudi sredstva iz zasebnih naložb ter zagotovil začetni kapital, kar naj bi 

omogočilo večji tehnološki napredek in odkritja ter pripomoglo k prenosu inovativnih ideje iz 

laboratorija na trg. V razpisih za obdobje 2014–2015 bo 500 milijonov evrov namenjenih malim in 

srednje velikim podjetjem. Evropska komisija je prvič doslej objavila prednostna področja financiranja 

za naslednji dve leti, kar prinaša več gotovosti glede usmeritve raziskovalne politike EU. Poudarek v 

letih 2014/2015 bo na 12 področjih, med njimi so individualizirana zdravstvena oskrba, digitalna 

varnost in pametna mesta. Evropski raziskovalni svet bo v okviru programa raziskovalcem namenil 

nepovratna sredstva, mladim raziskovalcem pa bodo na voljo različne štipendije. Več o programu si 

lahko preberete na tej povezavi. (vir:EU) 

BREZPOSELNOST V EVROPI IN SLOVENIJI  

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je stopnja brezposelnosti v območju evra 

novembra 2013 znašala 12,1 % in tako ostaja nespremenjena od aprila. V celotni EU se ni spremenila 

že od maja in je novembra znašala 10,9 %. Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti povečala, saj je 

bila novembra 2012 v območju evra 11,8-odstotna, v celotni EU pa 10,8-odstotna. Po ocenah Eurostata 

je bilo novembra lani v EU 26,553 milijona brezposelnih oseb, od tega 19,241 milijona v območju evra. 

V primerjavi z novembrom 2012 je bilo v EU 278.000, v območju evra pa 452.000 milijona več 

brezposelnih oseb. 

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti novembra znašala 9,9 %, kar je 0,2 % več kot oktobra. Med 

članicami Unije so bile najnižje stopnje brezposelnosti novembra 2013 zabeležene v Avstriji (4,8 %), 

Nemčiji (5,2 %) in Luksemburgu (6,1 %), najvišje pa v Grčiji (27,4 % septembra 2013) in Španiji 

(26,7 %). 

Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti zvišala v 14 državah članicah in znižala v 14. Največja 

zvišanja so zabeležili na Cipru (s 13,3 % na 17,3 %), v Italiji (s 11,3 % na 12,7 %) in v Grčiji (s 26,0 % na 

27,4 %).Novembra 2013 je bilo v EU brezposelnih 5,661 milijona mladih (mlajših od 25 let), od tega 

3,575 milijona v območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 23,6-odstotna, v 

območju evra pa 24,2-odstotna. Več informacij je na voljo na spletni strani: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-4_en.htm . (Vir: obvestila za javnost EU)  

POVEČAN OBSEG SREDSTEV ZA IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE 

ZAPOSLOVANJE V LETU 2014 

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo decembra na Zavodu registriranih 124.015 

brezposelnih. Na novo se je prijavilo 10.970 brezposelnih oseb, kar je 20,2 odstotka več kot novembra 

in 16,7 odstotka manj kot decembra 2012. Povečano število brezposelnih oseb konec leta je predvsem 

sezonski pojav, saj je običajno večji priliv zaradi izteka zaposlitev za določen čas (6.042). Med novo 

prijavljenimi v decembru 2013 je bilo tudi 1.371 iskalcev prve zaposlitve in 2.206 trajno presežnih 

delavcev ter stečajnikov. Na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti 

(MDDSZ) se zavedajo, da v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje aktivne politike 

zaposlovanje (APZ) ni mogoče vključiti vseh ranljivih brezposelnih oseb v programe APZ. 

MDDSZ bo še naprej poskušal oblikovati učinkovite programe, s katerimi bodo brezposelnim osebam 

dane možnosti za socialno in delovno vključenost, zaposlitev, usposabljanje in izobraževanje. V okviru 

http://ec.europa.eu/news/science/131216_sl.htm
http://ec.europa.eu/news/science/131216_sl.htm
http://ec.europa.eu/news/science/131216_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-4_en.htm
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spremembe načrta za izvajanje APZ se tako v letu 2014 načrtuje povečan obseg sredstev za izvajanje 

programov, in sicer 106,6 milijona evrov v letu 2014 za več kot 38.600 vključitev v izvajanje APZ 

programov. Zavod za zaposlovanje je že objavil javno povabilo za javna dela v letu 2014, za katerega 

je namenjenih več kot 43 milijonov evrov za vključitev 9.000 dolgotrajno brezposelnih oseb.  

Vključevanje v ukrepe APZ je ob trenutnem stanju na trgu dela in glede na napovedi pomembno še 

zlasti zaradi strukturnih značilnosti brezposelnosti. Ne glede na strukturo brezposelnih bo v letu 2014 

največ pozornosti namenjene mladim (program Jamstvo za mlade) in dolgotrajno brezposelnim. V 

skupni brezposelnosti narašča tudi delež oseb, starih od 30 do 39 let, kar pomeni, da bo tudi navedeno 

ciljno skupino treba prednostno vključevati v programe APZ. (Vir: MDDSZ, bh)  

 


