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MISEL TEDNA 

"Nevihte so dostikrat ravno tako potrebne, kakor so potrebni sončni dnevi. Brez bojev ni 

napredka, ga v preteklosti ni bilo in ga tudi v bodočnosti ne bo!" 

 Ivan Tavčar 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

22.01. SRE  Delovni posvet Izplačila dohodkov fizičnim osebam z letom 2014 

 Komisija za e-poslovanje 
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NOVIČKE SOS  

USTAVNA PRESOJA ZDavNepr 

Skupnost občin Slovenije bo prihodnji teden, predvidoma v sredo, 22. januarja v skladu s 

23.a členom Zakona o Ustavnem sodišču vložila zahtevo za presojo ustavnosti ZDavNepr. 

Zakon občinam jemlje avtonomni vir financiranja in s tem posega v finančno avtonomijo, ki 

pa je eden temeljev lokalne samouprave. Skupina SOS za pripravo zahteve za ustavno 

presojo, ki jo je imenovalo predsedstvo SOS in jo vodi Darko Fras bo besedilo pred vložitvijo 

na Ustavno sodišče, predložila v obravnavo in potrditev predsedstvu ter skupaj s povabilom 

za podporo seznanila tudi članice. (SK) 

SESTANEK GLEDE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA  

Skupnost občin Slovenije je ogorčeno ugotovila, da je dne 16.01.2014 MDDSZ izpeljalo sestanek glede 

pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kljub prošnji Skupnosti občin 

Slovenije, da se skupni sestanek prestavi na sledeči teden. Za dobrobit občin članic SOS smo želeli 

zagotoviti kar se da konstruktivni sestanek tako tudi z udeležbo predstavnikov SOS, in sicer da se 

uredijo, poiščejo rešitve in pojasnijo najbolj pereče teme, ki se nanašajo na navedeno temo.  

Ministrstvo smo v pozivu opozorili, da je nezaslišano, da se izpelje sestanek brez vsakršnega 

odgovora na prošnjo ter brez udeležbe predstavnikov Skupnosti občin Slovenije in da zahtevamo 

ponovni sklic sestanka v najkrajšem možnem času z institucijami pristojnimi pri izvajanju plačil 

prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bo tudi Skupnost občin Slovenije podala svoj 

glas k pereči temi.  

Ministrstvo je v odgovor posredovalo predstavitev in pojasnila: 

1. ZZZS je pojasnil, da se bo od 01.04.2014 dalje, ko bo urejanje zavarovanj prevzel ZZZS, 

zavarovanja urejala programsko. Ker niso več dovoljena dvojna zavarovanja, bo prišlo tudi do 

naknadnih popravkov že vzpostavljenih zavarovanj, kar pomeni, da bodo morale tudi občine 

popravljati že oddane rek obrazce na DURS.   

2. Predstavniki DURS so pojasnili, da glede na nabor podatkov, ki ga prejemajo od ZZZS, ne 

bodo mogli vršiti nadzora nad plačili prispevkov za posameznega zavarovanca po podlagi 

099. DURS namreč ne ve, katera občina je zavezanec za plačilo prispevka za posameznega 

zavarovanca. ZZZS je pojasnil, da s tem podatkom ne razpolaga.   

3. Predstavnica občine MOL je pojasnila, da se v primeru sprememb podatkov o obdobju 

zavarovanja, poračuni izvajajo v tekočem mesecu in ne za mesec, na katerega se sprememba 

nanaša.  

primer: MOL odda rek obrazce za zavarovance po podlagi 099 za mesec september. naknadno 

je ugotovljeno, da oseba ne izpolnjuje zavarovanja po podlagi 099 za mesec september 

(zavarovanje se stornira). MOL izvrši poračun že plačanih prispevkov v tekočem mesecu – 

npr. v mesecu decembru. V praksi se ne izvaja popravek REK-a za mesec september, kot bi po 

pojasnilu DURS se popravek moral izvesti.  
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4. Ugotovljeno je bilo, da bi DURS lahko vršil nadzor nad pravilnostjo plačila prispevka za 

zavarovance po podlagi 099 le na letni ravni (ne mesečni!).  

Na mesečni ravni bi DURS lahko vršil nadzor nad pravilnostjo plačila prispevkov, če bi 

razpolagal s podatkom občina stalnega prebivališča z posameznega zavarovanca in če bi 

občine pravilno izvrševale poračune že plačanih prispevkov.   

Predstavitev najdete tukaj. 

SEMINAR STRATEGIJE TURIZMA 

Skupnost občin Slovenije je v sredo, 15. januarja 2014 v Ljubljani izvedla seminar z naslovom Strategije 

razvoja in trženja turizma. Seminarja se je udeležilo skoraj 70 predstavnikov občin in njihovih 

zavodov oz. organizacij, ki skrbijo za razvoj turizma. Predavateljica, dr. Maja Uran Maravić je podala 

pregled pomembnejših teoretičnih konceptov in novejših spoznanj na področju strateškega 

managementa v turizmu, ki jih je podkrepila s praktičnimi primeri. Udeleženci so se 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. (SK) 

KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE GASILCE 

Uprava RS za zaščito in reševanje je v ponedeljek 17. januarja sklicala sestanek na temo priprave 

osnutka normativnega dela kolektivne pogodbe za poklicne gasilce. Poklicni gasilci so z novim 

plačnim sistemom dobili enoten tarifni del, nimajo pa sprejetega normativnega dela kolektivne 

pogodbe. Trenutno ima vsak javni zavod sprejeto svojo kolektivno pogodbo, ki pa se le v manjših 

delih razlikujejo med seboj. Tako je bilo na sestanku predlagano, da se pristopi k pripravi skupne 

kolektivne pogodbe, ki bi zagotovila enake pravice in obveznosti poklicnih gasilcev v vseh javnih 

zavodih v Sloveniji.  

Da se pristopi k pripravi osnutka normativnega dela kolektivne pogodbe so se strinjali tako 

predstavniki Sindikata poklicnih gasilcev, predstavniki Skupnosti javnih zavodov kot predstavnik 

Skupnosti občin Slovenije. Na sestanku je bilo prav tako dogovorjeno, da se za izhodišče 

normativnega dela kolektivne pogodbe vzame kolektivno pogodbo Javnega zavoda Gasilske brigade 

Ljubljana.  

Ko bo pripravljen osnutek normativnega dela kolektivne pogodbe, se bo pristopilo k pogajanjih med 

predstavniki vlade (tudi občinami kot ustanoviteljicami javnih zavodov) ter sindikati. (MM) 

KONFERENCA O ENAKOSTI SPOLOV 

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se udeležili dvodnevne konference Enakost spolov se 

obrestuje!, ki ga je organiziralo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Udeleženci so se v prvem dnevu po otvoritvi in uvodnem delu z veleposlanico Kraljevine Norveške, 

predsednico Vlade RS in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, seznanili z 

možnimi ukrepi za (še)večjo zastopanost in udeležbo žensk v politiki. Nadalje je bil prikazan problem 

gospodarske krize in kriznih ukrepov ter vpliva le tega na ženske. Na konferenci je bila tudi 

izpostavljena tema kako povečati karierne možnosti žensk ter zastopanost le teh na vodstvenih in 

vodilnih položajih.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Priloga_zapisnika__predstavitev_ZUPJS-C-ppt_ZZZS_jan14.pptx
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Drugi dan so sledile delavnice – izzivi za prihodnost. Na povabilo ministrstva je svoje vidike in 

možnosti predstavila tudi Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, in sicer 

glede enakosti spolov na lokalni ravni, natančneje z vidika prihajajočih lokalnih volitev. (UR) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

UREDBA O PODATKIH O LASTNOSTIH NEPREMIČNIN V REN - NUJNO 

S strani MZIP smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih 

nepremičnin v registru nepremičnin. Po Zakonu o davku na nepremičnine se bo davek na 

nepremičnine odmeril na podlagi podatkov registra nepremičnin in posplošene tržne vrednosti 

nepremičnin. ZDavNepr določa, da se v registru nepremičnin (poleg dosedanjih) vodijo novi podatki 

– to so podatki iz prvega odstavka 17. člena ZDavNepr (npr. leto, v katerem so izpolnjeni pogoji za 

določitev nepremičnine; podatek o rezidenčnosti stanovanjske nepremičnine; imetnik osebne 

služnosti; inšpekcijska odločba o nelegalni gradnji; …). Ker je sistem odmere davka na nepremičnine 

urejen tako, da se predmet obdavčitve, davčni zavezanci in davčna osnova določajo na podlagi 

podatkov enovite evidence na ravni države, t.j. registra nepremičnin, je poleg novih podatkov iz 

prvega odstavka 17. člena ZDavNepr treba v registru nepremičnin zaradi zagotovitve izvedbe 

obdavčitve nepremičnin po ZDavNepr voditi tudi druge (nove) podatke – npr. izračunan delež 

lastništva za pravilno določitev davčnih zavezancev v primeru solastnine ali skupne lastnine na 

nepremičnini.  

V tem predpisu ministrstvo predlaga ureditev vprašanj glede novih podatkov, ki jih določa 

ZDavNepr in se bodo vodili v registru nepremičnin. Ta predpis je treba izdati v zakonsko določenem 

roku - najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine (do 31. januarja 

2014), zato je čas za pripombe zelo kratek. 

Tukaj najdete spremni dopis in besedilo Uredbe. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe v 

amandmajski obliki sporočite na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 21.1.2014! 

PREDLOG ZFO-1C - NOVI 

Skupnost občin Slovenije je prejela novo verzijo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), z dne 14.1.2014, dopolnjenega v delu (5. in 6. člen), ki se nanaša 

na dodatno namensko finančno izravnavo iz državnega proračuna, namenjeno za financiranje 

projektov vzdrževanja in gradnje javne infrastrukture javnih služb in drugih projektov, ki so potrebni 

za zagotavljanje »obveznih« nalog občin.  

Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj. Vljudno vas naprošamo, da pregledate besedilo 

predloga in nam posredujte morebitne pripombe, stališča najkasneje do srede, 22.1.2014 na naslov 

info@skupnostobcin.si.  

SPREMEMBE ZJN (ZJN-2E) 

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 

naročanju (ZJN-2E). Z zakonom se poenostavlja in enotno ureja oddaja javnih naročil, ki jih 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/uredb_medres.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/sprem_uredbe.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZFO-1Cnovo.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
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zakonodaja EU ne ureja in jih lahko države članice uredijo samostojno, upoštevaje pri tem pravila in 

načela notranjega trga, ki izhajajo iz Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Poleg tega se do sedaj obvezna soglasja nadzornega organa oziroma vlade nadomeščajo z obveznim 

obveščanjem, pri nujnih javnih naročilih, pa se omogoča hitrejša sklenitev in izvedba tovrstnih javnih 

naročil. Gospodarnejše in učinkovitejše javno naročanje se zagotavlja tudi z uvedbo instituta 

spremembe ponudbe. S to pomembno spremembo zakona se namreč omogoča, da naročniki napake iz 

ponudb, ki ne vplivajo na razvrstitev ponudbe glede na merila za izbor in se ne vežejo na predmet 

ponudbe oziroma tehnične specifikacije, ne le dopolnijo temveč tudi spremenijo. Do sedaj so morali 

naročniki te ponudbe kot nepopolne izločiti, čeprav so bile pogosto cenovno oziroma ekonomsko 

najugodnejše, spremembe ponudbe pa bi bilo glede na dejanske okoliščine edino primerno upoštevati. 

Besedilo najdete tukaj. 

Vljudno vas naprošamo, da pregledate predlagano in nam posredujete pripombe v amandmajski 

obliki najkasneje do četrtka, 23.01.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

POVPRAŠEVANJA  

NADZOROVANJE STROŠKOV ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI  

Občine članice smo v tem tednu zaprosili za informacije glede skrbi za zapuščene živali, ko gre za 

sklepanje pogodb z zavetišči za živali. Na nas se je namreč obrnila občina članica SOS, katera se sooča 

s težavami pri podpisu pogodbe z zavetiščem za živali. Do sedaj so imeli z zavetiščem sklenjeno 

pogodbo tako, da je bila občina predhodno obveščena o nameri oddaje zapuščene živali v zavetišče, 

kar je občini omogočalo, da je s tem vplivala na višino stroškov. Pogosto se je namreč zgodilo, da so v 

občini lahko našli lastnika živali ali pa so preprečili, da so lastniki v zavetišče oddali žival, ki jim je 

postala odveč. Žal pa takšna dikcija ni v skladu z veljavno zakonodajo.  Zavetišče je ob novem letu 

občino (in sosednje občine) obvestilo, da več ne namerava podpisati pogodbe s takšno vsebino. 

Občine članice SOS prosimo, da nam posredujete informacijo, kako predmetno problematiko rešujete 

v vašem lokalnem okolju in ali vam kakršnikoli ukrepi, pogodbeni členi ipd. omogočajo večjo kontrolo 

nad stroški za zapuščene živali. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše odgovore do torka, 

21.1.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.   

UKINJANJE DAVČNIH IZPOSTAV  

Kot je znano, so zaradi reorganizacije dela davčnih uradov in racionalizacije stroškov ukinili več 

davčnih izpostav po Sloveniji. V skupnosti občin Slovenije smo se že večkrat izrecno izrekli proti 

tovrstni reorganizaciji, nazadnje na 17. Seji predsedstva SOS, 7.1.2014 in o tem ponovno obvestili 

pristojno ministrstvo. V sklopu navedenega nas zanima:  

 ali in kako v vaši občini občutite ukinjanje davčnih izpostav 

 ali so se poti za občane občutno podaljšale in ali so se glede tega že obračali tudi na občine 

 ali so se časovni roki za obdelavo posameznih vlog podaljšali v primerjavi s prejšnjim stanjem 

 ali ste mnenja, da so sedaj storitve dostopne in enako kakovostne za vse uporabnike… 

V kolikor ste opazili na tem področju kakršnekoli spremembe, tako pozitivne kot negativne, nas o 

tem, prosimo, obvestite do torka, 21.1.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. Z opažanjem 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZJN-2E_9.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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občin, ki so svojim občanom v vsakodnevnem življenju najbližje, bi želeli konfrontirati pristojno 

ministrstvo, zato bodo vaša opažanja nadvse dobrodošla. (bh) 

ZDavNepr IN NEPROFITNA NAJEMNIŠKA STANOVANJA  

Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano za ZDavNepr in postopke glede neprofitnih 

najemniških stanovanj: »Po sprejetju Zakona o davku na nepremičnine, ki je občinam naložil veliko finančno 

breme, spremljamo tolmačenja in druge aktivnosti vezane na novo sprejeto zakonodajo. Žal ob tem še nismo 

zasledili vprašanj ali odgovorov, vezanih na plačilo davka za neprofitna najemniška stanovanja. V predlogu 

ZDavNepr je bilo navedeno, da so plačniki davka najemniki neprofitnih stanovanj, po sprejemu pa so zavezanci 

za plačilo davka le najemniki denacionaliziranih stanovanj. Doslej so bili najemniki neprofitnih stanovanj 

zavezanci za plačilo NUSZ, sedaj pa je breme dajatev v celoti preloženo na občine. Želeli bi, da se plačevanje 

davka na nepremičnine ureja v največji meri enako za vse občine v Sloveniji in da tudi sami ravnamo enako kot 

ostale občine. Zanima nas, kaj so oz. kaj nameravajo druge občine ukreniti v zvezi s plačevanjem davka za 

neprofitna stanovanja v najemu in tudi za druge svoje nepremičnine, zato vas zaprošamo za pomoč pri odgovoru 

na zastavljena vprašanja.« 

Kako boste v vaši občini urejali zadeve? Prosimo za odgovore na ursa.rupar@skupnostobcin.si do 

konca tega tedna, 17.01.2013. Odgovore bomo združili in jih posredovali vsem, ki boste odgovorili. 

POJASNILA MINISTRSTEV 

POJASNILO MNZ - ZIPRS1415 

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve vezano na sprejetje in 

uveljavitev ZIPRS1415, ki se nanaša na določbe s področja plač in drugih prejemkov, določbo o 

izplačilu regresa za letni dopust za leto 2014, določbe s področja politike zaposlovanja, določbe, ki se 

nanašajo na inšpekcijski nadzor in sankcije, ter določbe interventnih ukrepov z navedenega področja. 

Celotno besedilo pojasnila najdete tukaj. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

22.1. / DELOVNI POSVET IZPLAČILA DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM 

(Z LETOM 2014) 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Katjo Erjavšek, davčno svetovalko, organizira delovni 

posvet glede novih obremenitev ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam po 1. 1. 2014. Posvet bo 

potekal v sredo, 22. januarja 2014 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska c. 

154, Ljubljana. 

Tukaj najdete vabilo in prijavnico. 

Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do torka, 21.1.2014. Izpolnjene prijavnice nam lahko 

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. 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/ZIPRS1415-13_1_2014_podpisano.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-izplacilo_dohodkov_22_1_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_obramenitve_dohodkov_22_1_14.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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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, prijave obvezne na 

sasa.kek@skupnostobcin.si.  

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 

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. 

mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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 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 

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

dnevnim redom bo na voljo v kratkem. 

4.,5. ALI 6.2. / OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE 

MKO in Umanotera vabita na več strokovnih delavnic, ki bodo potekale med 4. in 6. 2. v City 

hotelu v Ljubljani. Na dogodkih vam bomo predstavili srednjeevropski projekt CEC5, z 

moderiranim vodenjem pa se bomo lotili zlasti mnogoterih vprašanj glede okoljskih zahtev 

za stavbe iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN, Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 

24/2012, 64/2012, 2/2013). Program srečanja je v dopoldanskem delu vseskozi enak, 

popoldanski delavnični del pa je različen glede na skupino deležnikov in za vas gotovo 

zanimiv vse tri dni, tako da vas z veseljem pričakujemo v vseh treh terminih. Prijave (do 

ponedeljka, 20. 1.) in več informacij: Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/43 97 100.  

http://www.surveyexpression.com/Survey.aspx?id=fe417884-de72-477f-99af-0cdb249b9f8e
http://www.projectcec5.eu/
mailto:iva@umanotera.org
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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. 

41. SEJA VLADE 

POLITIKA REŠEVANJA NEDOVOLJENIH GRADENJ  

Na Vladi je bila sprejeta Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine 

nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila. Z Uredbo se ureja 

način izračuna in višino nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga mora v skladu ZGO 

plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje – nelegalna, neskladna in nevarna gradnja. 

Nadomestilo odmeri upravna enota po uradni dolžnosti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oz. 

na podlagi izdane inšpekcijske odločbe. Z novelo uredbe se izvaja aktivnejša politika reševanja 

problema nedovoljenih gradenj. S spremembo se dviguje vrednost točke iz 4 EUR na 8 EUR. Tako se 

zasleduje osnovni cilj, da je črna gradnja dražja kot gradnja po legalni poti.  

V noveli se dodatno ureja spodnja in zgornja meja možne odmere nadomestila. Najnižja možna 

vrednost odmere je po novem 320 EUR za enostavne in nezahtevne objekte, 640 EUR za manj 

zahtevne objekte in na 1600 EUR za zahtevne objekte. Novo določena zgornja meja je za enostavne in 

nezahtevne objekte 8000 EUR in 24000 EUR za manj zahtevne objekte. Le za zahtevne objekte zgornja 

meja ni postavljena. Uvaja se možnost znižanja vrednosti odmerjenega nadomestila. Če se 

nadomestilo odmerja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za črno gradnjo, ki jo je 

investitor sam legaliziral, se nadomestilo zniža za 15%. Če pa zavezanec sam izvrši inšpekcijski ukrep 

odstranitve objekta pred izdano odločbo o odmeri nadomestila, se ta lahko zniža za 75%.  

Sprememba pa tudi omogoča obročno plačilo. (Vir: Vlada RS, ur) 

 

http://www.kulturnibazar.si/domov/
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NOVICE DRUGIH 

JAVNA RAZPRAVA ZA MEDREGIONALNI PROGRAM ETS INTERREG 

EUROPE 2014-2020 

V pripravi je nov program medregionalnega sodelovanja INTERREG EUROPE, ki bo nasledil program 

INTERREG IVC. Javna razprava poteka od 10. januarja do 21. marca 2014 na evropski ravni. Osnutek 

programa sodelovanja in osnutek presoje vplivov na okolje ter njuna povzetka so na voljo na 

povezavi: www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/ 

Glavni cilj programa medregionalnega sodelovanja INTERREG EUROPE 2014-2020 je, da 

pomaga evropskim regijam izboljšati oblikovanje politik na regionalnem nivoju ter njihovo 

izvajanje v okviru operativnih programov Cilja 1 in programov sodelovanja evropskega 

teritorialnega sodelovanja s pomočjo izmenjave, razširjanja in prenosa izkušenj, znanja in 

dobrih praks med evropskimi regijami. Program evropskega teritorialnega sodelovanja 

pokriva celotno območje Evropske unije, Norveško in Švico in je sofinanciran v okviru 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 359 milijonov evrov za obdobje 2014-

2020. Program INTERREG EUROPE 2014-2020 je namenjen javnim osebam in osebam 

javnega prava, ki želijo izboljšati oblikovanje in delovanje različnih politik v svoji regiji s 

pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa znanja iz drugih evropskih regij v svojo regijo, z 

namenom da s pomočjo novih rešitev  izboljšajo kakovost življenja prebivalcev na svojem 

ozemlju. Sodelovanje v okviru medregionalnega programa INTERREG EUROPE bo potekalo 

na 4 vsebinskih področjih: raziskave, tehnološki razvoj in inovacije; konkurenčnost MSP; 

nizkoogljično gospodarstvo; okolje in učinkovita raba virov.  

  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva vso zainteresirano javnost, da se 

vključi v javno razpravo in pomaga sooblikovati program sodelovanja tako, da bo v čim večji 

meri upošteval potrebe svojih ciljnih skupin in tako pripomogel k izboljšanju možnosti za 

delo in rast ter kakovosti življenja prebivalcev. (VIR: MGRT, bh) 

PODPISANE POGODBE O SOFINANCIRANJU SOCIALNOVARSTVNIH 

PROGRAMOV V LETU 2014 

Na ministrstvu so podpisali pogodbe o sofinanciranju z dvaindevetdesetimi izvajalci 

socialnovarstvenih programov. Gre za izvajalce, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo v daljšem 

časovnem obdobju. Med izvajalci socialnovarstvenih programov so pretežno nevladne organizacije, ki 

delujejo na področjih socialne rehabilitacije, duševnega zdravja, na področju invalidov, specializirani 

terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, programi za starejše, 

programi psihosocialnega svetovanja po telefonu, programi  za brezdomce in za brezdomne uživalce 

drog, programi za obravnavo otrok s specifičnimi težavami, medgeneracijska središča, programi 

psihosocialne pomoči žrtvam nasilja ter drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju psihosocialnih 

stisk. Na področju socialnega varstva se sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri izvajanju 

programov kaže kot zelo dobro in učinkovito. Na različnih področjih so se tako vzpostavili zelo 

kakovostni in uporabnikom bolj prilagojeni programi.  

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/
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S sofinanciranjem programov v daljšem časovnem obdobju ministrstvo spodbuja  in zagotavlja 

zaposlitev že več kot 450 strokovnjakom (socialni delavci, psihologi, specialni pedagogi, pedagogi, ter 

laični delavci pa tudi bivši uporabniki programov) s posameznih področij. V navedene programe je 

vključeno tudi več kot 14 000  prostovoljcev,  ki s svojim delom pomembno prispevajo k večji 

kakovosti izvajanja programov. V letu 2014 bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za 

izvajanje programov namenilo sredstva v višini 10 milijonov evrov. Sredstva so praviloma namenjena 

za stroške dela strokovnih delavcev in materialne stroške (10 % ali 20 % za namestitvene programe), ki 

so nujni za izvajanje programov.  Ministrstvo programe sofinancira v višini do 80 % vrednosti 

projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, donacij, prispevkov 

uporabnikov in drugih virov. V skladu z Resolucijo o  Nacionalnem  programu  socialnega varstva  

2013 - 2020 so na ministrstvu v  preteklih dveh letih  pričeli tudi z evalviranjem programov, ki postaja 

redna naloga vedno večjega števila izvajalcev. Ministrstvo med  letom spremlja izvajanje programov 

in preko različnih izobraževanj skrbi  tudi za sprotno usposabljanje in izmenjavo izkušenj izvajalcev 

po posameznih področjih. (Vir: MDDSZ, bh) 

DOPOLNITEV APLIKACIJE E-IZVRŠBE  

S Strani CURS smo prejeli obvestilo, da se bo 28. 1. 2014 realiziralo dopolnitve aplikacije eIzvršbe, ki se 

nanašajo na spremembo oziroma dopolnitev strukture za vlaganje predlogov za izvršbo. CURS o 

spremembah predlagatelje obvešča na spletni strani od 20. 11. 2013 ali na spletnistrani tukaj ali na tej 

povezavi.  

Dopolnitev se nanaša na spremembo strukture za vlaganje predlogov za izvršbo, ki prinašaobvezen 

vpis šifre vzroka za umik oz. preklic predloga za izvršbo. 

STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE - ANKETA 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije, krajše SPRS, ki je bila sprejeta leta 2004, predstavlja ključni 

državni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja. Poleg izhodišč, zasnove in razvoja prostorskih 

sistemov vključuje tudi četrto poglavje, v katerem so opredeljeni ukrepi za njeno izvajanje. V sklopu 

priprav na prenovo strategije poteka  vrednotenje izvajanja teh ukrepov. Za ta namen so izvajalci 

naloge - Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani  in podjetje 

ACER Nov mesto d.o.o. - v sodelovanju z Direktoratom za prostor pripravili spletni anketni 

vprašalnik, namenjen slovenskim občinam, ki so ključni nosilec izvajanja prostorske strategije na 

lokalni ravni.  

Z analizo želimo ugotoviti, kako pomembna in uporabna je SPRS pri načrtovanju prostorskega razvoja 

v občinah, na kakšen način občine prispevajo k njenemu izvajanju in kakšni so predlogi občin v zvezi s 

tem. Ker so vaši pogledi in izkušnje pomembne za pripravo prenovljene SPRS, vas prosimo, da 

odgovorite na pripravljeno anketo. Spletna različica ankete je dosegljiva na spletnem naslovu: 

https://www.1ka.si/a/34619. Za vsa morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na Blanko Bartol 

(blanka.bartol@gov.si, tel.: 01 478 70 54) ali Tomaža Miklavčiča (tomaz.miklavcic1@gov.si, tel.: 01 478 

70 08). (vir: e-pošta od mzip.prostor@gov.si) 

 

http://www.carina.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/nadgradnja_aplikacije_e_izvrsbe_86083/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1768&cHash=79ca6631c67f097e033c034d4714e821
http://www.carina.gov.si/si/izvrsbe_in_premozenjeske_zadeve/aplikacija_e_izvrsbe/
http://www.carina.gov.si/si/izvrsbe_in_premozenjeske_zadeve/aplikacija_e_izvrsbe/
https://www.1ka.si/a/34619
mailto:blanka.bartol@gov.si
mailto:tomaz.miklavcic1@gov.si
mailto:mzip.prostor@gov.si
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PRVI MOBILNOSTNI CENTER V SLOVENIJI  

V Mariboru je Mariborska kolesarska mreža konec leta 2013 odprl prvi 

mobilnostni center v Sloveniji. Mobilnostni center zagotavlja 

podporno okolje za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v 

Mariboru in okolici. Gre za večnamenski prostor, ki je namenjen koordinaciji in aktivni promociji 

trajnostne mobilnosti. Zelo pomembni funkciji centra bosta koordinator za trajnostno mobilnost v 

mestu in popravljalnica koles, v njem pa bo mogoče dobiti tudi informacije in se udeleževati raznih 

dogodkov na temo trajnostne mobilnosti. MKM bo z letom 2014 prevzela koordinacijo MOC za dobo 5 

let. V tem času bo razvila upravni model in s tem začrtala delovanje MOC tudi v prihodnje ter tako 

postavila temelj tudi za naslednje organizacije, ki bodo koordinirale MOC. Pri tem gre za pionirsko 

delo, saj je projekt TRAMOB postavil samo infrastrukturno ogrodje MOC, MKM pa mu bo v 

sodelovanju z drugimi akterji dodala še vsebino. Več o projektu TRAMOB najdete na www.tramob.si. 

Več… 

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  

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.  

http://www.tramob.si/
http://mkm.kolesarji.org/maribor-dobil-prvi-mobilnostni-center-v-sloveniji/
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
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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. 

MEDNARODNE NOVICE  

SESTANEK GOSTITELJEV DELOVNIH SKUPIN PRI NALAS 

V Skopju med 16. in 19. januarjem poteka sestanek gostiteljev delovnih skupin NALAS, med katerimi 

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

Sestanek je 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 so se iz Slovenije udeležili Izidor Jerala, vodja 

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

Horvat, upravljavka z znanjem pri NALAS.  

EU POSLANCI PROTI GENSKO SPREMENJENI KORUZI  

Evropski parlament je Evropsko komisijo pozval, naj gensko spremenjeni koruzi sorte Pioneer 1507 ne 

izda dovoljenja za pridelavo v Evropski uniji. Ta proti škodljivcem odporna koruza bi lahko bila 

nevarna metuljem in veščam, piše v resoluciji, ki so jo poslanci sprejeli 16. januarja. V EU se namreč 

nekatere druge gensko spremenjene sorte že pridelujejo. Odkar nekaj dovoljenj iz 1990ih ni bilo 

podaljšanih, se v EU lahko prideluje le ena sorta gensko spremenjene koruze, MON 810 podjetja 

Monsanto. Pioneerjeva bi bila druga. 

V primeru slednje smo se odločili nasprotovati avtorizaciji, ki jo je v nasprotju s pričakovanji dala 

Komisija. Temu je nasprotovalo tudi 12 držav EU, le šest pa jih je avtorizacijo izrecno podprlo. Celotno 

objavo si lahko preberete na tej povezavi. (vir:EP) 

 

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
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