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NOVIČKE SOS  

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE  VLOŽILA USTAVNO PRESOJO ZAKONA 

O DAVKU NA NEPREMIČNINE  

22. januarja 2014 je SOS vložila zahtevo za ustavno 

presojo Zakona davku na nepremičnine. Tik pred 

vložitvijo, v prostorih Društva slovenskih pisateljev, 

smo na novinarski konferenci obrazložili javnosti 

zakaj zahtevamo ustavno presojo Zakona o davku na 

nepremičnine.  

 Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar 

je povedal, da občine z uvedbo tega davka izgubljajo 

še zadnji avtonomni vir financiranja, ki je bil tudi 

razvojni, saj so bila ta sredstva namenjena investicijam, poleg tega občine izgubljajo pomemben 

instrument prostorske politike. Predsednik meni, da bi lahko država za zapiranje proračuna našla 

drugačno rešitev. 

Vodja skupine za pripravo zahteve in član glavnega odbora ter predsedstva Skupnosti občin Slovenije 

Darko Fras je povedal, da bodo po njihovi oceni prilivi občin zato, ker bodo tudi občine morale 

plačevati davek od nepremičnin v njihovi lasti, za okoli 40 milijonov evrov nižji, obseg javnih nalog - 

npr. na področju izobraževanja, zdravstva, športa, komunale - pa ne bo nič manjši.  

Dr. Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo, ki je sodeloval pri pripravi zahteve, je dejal, 

da bodo po preteku triletnega prehodnega obdobja 60 občin v neenakem položaju, saj bodo imelo 

nižje prihodke, kot so jih doslej pobirale z NUSZ, oz. bodo morale zvišati stopnje za svoj del davka. 

Poleg tega je po njegovih besedah sporna obdavčitev objektov, ki so namenjeni izvajanju javnih nalog, 

posledica obveznosti plačila davka s strani občin pa bodo ali višje cene storitev ali nižja kakovost teh 

storitev.  

Nekdanji ustavni sodnik prof. dr. Ciril Ribičič, ki je v okviru Inštituta za ustavno pravo sodeloval pri 

pripravi zahteve, meni, da je ta zahteva za ustavno presojo, pri kateri so upoštevali tako teoretično 

podlago priznanih avtorjev kot dosedanjo ustavnosodno prakso, dobro utemeljena. Ribičič meni, da 

so lahko glede na dosedanjo prakso ustavnih sodišč pri vprašanjih varovanja pravic lokalnih 

skupnosti v kriznih razmerah in zagotavljanja njihovega financiranja optimistični. Po njegovem 

mnenju je ena od odlik te zahteve, da ne ruši celotnega zakona, ampak omogoča različne možnosti 

ureditve tega področja, med drugim s prehodnim obdobjem.  

Skupnost občin Slovenije se je za vložitev ustavne presoje zaradi prizadetosti 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. 

Prav tako zakon občinam jemlje pomemben mehanizem oblikovanja lokalnega razvoja. Zakon o 

davku na nepremičnine določa za zavezance za plačilo davka na nepremičnine tudi občinske zavode 

in sklade, katerih cilj delovanja ni v pridobivanju dobička. Pridobitni namen je npr. pri opravljanju 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/Davek_na_nepremicnine/SOS_zahteva_za_presojo_ustavnosti_ZDavNepr__22.1.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/Davek_na_nepremicnine/SOS_zahteva_za_presojo_ustavnosti_ZDavNepr__22.1.2014.pdf
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npr. dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva itn. podrejen 

zadovoljevanju javnih potreb. Zakonodajalec bi moral pri davčnih obremenitvah občinskega 

premoženja, ki se namenja za zagotavljanje javnih dobrin in storitev spoštovati funkcionalno 

samostojnost občin, ki izhaja iz Ustave in katere sestavni del je tudi izvrševanje socialne funkcije 

občin. 

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 Zakon o davku na nepremičnine. 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. (sk) 

MIZŠ – IZPLAČILO PLAČNIH NESORAZMERIJ  

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis z navodili MIZŠ glede izplačila plačnih nesorazmerij, kjer je 

navedeno, da v primeru, če financer (to je pristojno ministrstvo) posrednemu proračunskemu 

uporabniku ne bo odobril dodatnih sredstev za izplačilo razlike v plači zaradi odprave plačnih 

nesorazmerij, ta ne bo mogel evidentirati terjatev. V tem primeru se bodo morala sredstva za kritje teh 

stroškov zagotoviti v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika s presežki prihodkov iz 

preteklih let, prerazporeditvami sredstev iz drugih dovoljenih postavk ter razpoložljivih sredstev za 

izvajanje dejavnosti za leto 2014. Odstavek je predvsem sporen z vidika javnih osnovnih šol, katerih 

ustanoviteljica je lokalna skupnost in kot ustanoviteljica odloča o presežkih prihodkov nad odhodki. 

Prav tako ta sredstva nastajajo iz naslova občinskega premoženja. Ministrstvo s takšnimi navodili 

posega v pristojnosti občin. 

Prav tako pa 81. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da se plače 

s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v 

skladu z zakonom, normativi in standardi, metodologijo za določanje obsega sredstev na udeleženca 

izobraževanja ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi osebni prejemki za 

pripravnike, zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna. 

Na to se je SOS odzvala z dopisom s priporočilom naslovljenim na občine članice in se ostro odzvala 

na prejeta navodila z dopisom na ministrstvo, kjer menimo in zahtevamo, da država zagotovi (odobri) 

sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave plačnih nesorazmerij vsem javnim zavodom. (ur) 

KOMISIJA ZA E-POSLOVANJE 

V sredo, 22. januarja 2014 se je v Ljubljani sestala komisija SOS za e-poslovanje v razširjeni zasedbi, 

tako da je bilo prisotnih tudi nekaj »nečlanov« komisije iz občin, ki jih je pritegnila vsebina. Komisija je 

obravnavala tri vsebinske točke. O reorganizaciji informatike v javni upravi in vlogi lokalnih 

skupnosti v predvideni novi strategiji je prisotne seznanil Dušan Kričej, državni sekretar v kabinetu 

predsednice vlade, zadolžen za koordinacijo učinkovite državne informatike in mag. Jurij Bertok, 

generalni direktor direktorata za informatiko in e-storitve. Da bi se pravočasno seznanili kakšna bo 

informacijska podpora lokalnim volitvam, ki bodo jeseni smo povabili Dušana Vučka, predsednika 
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Državne volilne komisije in dr. Romana Lavtarja, vodjo službe za lokalno samoupravo na MNZ. Na 

seji pa je Žiga Pipan iz Službe Vlade za zakonodajo predstavil prenovljen Pravno informacijski sistem, 

ki po novem med drugim vključuje tudi lokalne predpise. Ti se črpajo iz registra predpisov lokalnih 

skupnosti, ki pa še ne zajema vseh predpisov vseh občin. Register in vključevanje občin v register je 

predstavila Almira Turk iz Uradnega lista, ki je skrbnik tega registra. Zaključki sestanka so bili v smeri 

tesnejšega sodelovanja lokalne in državne ravni v IT prihodnosti Slovenije, da bo MNZ poskrbel za 

nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema za lokalne volitve ter podporo in da bodo iz 

Uradnega lista pripravili navodila za vključevanje občin v register lokalnih predpisov. (sk)  

IZPLAČILA DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM  

Sreda, 22.1.2014 – Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z gospo Katjo Erjavšek, davčno 

svetovalko, izvedla delovni posvet, na katerem so bile predstavljene zakonodajne novosti pri 

obremenitvi ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam, ki so začele veljati s 1.1.2014. In sicer 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. (ur)  

SKUPNO NAROČILO MF ZA STACIONARNO TELEFONIJO  

Ministrstvo za finance bo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-83/2013/3 z dne 21. 

11. 2013, izvedlo skupno javno naročilo za storitve stacionarne telefonije, ki bo pokrivalo celotno 

geografsko področje Republike Slovenije. Po izvedenem postopku oddaje predmetnega skupnega 

javnega naročila bo Ministrstvo za finance z izbranim ponudnikom sklenilo krovno pogodbo za 

obdobje 36 mesecev, na podlagi katere bodo posamični naročniki sklenili neposredne pogodbe. 

Sekretariat SOS je občinam članicam in komisiji za e-poslovanje povabilo k sodelovanju posredoval po 

elektronski pošti v vednost. (sk) 

SESTANEK GOSTITELJEV DELOVNIH SKUPIN PRI NALAS 

V Skopju je 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 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. Na sestanku so bile ugotovljene nujne 

predvsem želje in pričakovanja med člani komisij, njihovimi gostitelji, vodstvom mreže NALAS in 

upravljavci z znanjem. Na podlagi predlogov sprememb so prisotni izdelali priporočila vodstvu 

NALAS, ki bodo posredovani direktorjem združenj članic NALAS, ki bodo na prihodnjem sestanku 

poverjenikov pri NALAS odločili ali se bodo spremembe v takšni obliki tudi zgodile. Na sestanku se je 

prav tako izoblikoval sklep, da se pri NALAS ustanovi posebno delovno skupino, ki se bo ukvarjala z 

vprašanjem enakosti spolov in mladinsko politiko. (bh)   
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PRVI SESTANEK PARTNERJEV V PROJEKTU CAP-ABC 

V Grazu je 21.1.2014 potekal prvi sestanek partnerjev v projektu CAP-Abc, ki je 

namenjen večanju usposobljenosti v občinah in sodelovanju med Avstrijo, 

Slovenijo, Italijo, Hravaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Uvodni sestanek je 

bil prvenstveno namenjen spoznavanju vseh partnerjev v projektu ter 

podrobnejšem dogovoru o načinu dela, nalogam in predvsem izobraževalnim programom, ki bodo 

namenjeni večanju usposobljenosti občinskega kadra za prijavo projektov v sklopu programa Evropa 

za državljane. Skupnost občin Slovenije bo v okviru projekta organizirala dvodnevno izobraževanje z 

vodeno praktično delavnico za izpolnjevanje prijavnih obrazcev EZD, in sicer 23. in 24. aprila letos. O 

nadaljnjem poteku projekta in aktivnostih vas bomo sproti obveščali. (bh)  

ZAVRNITEV POBUDE ZA IZVEDBO DELOVNEGA POSVETA 

Skupnost občin Slovenije je na veliko število prošenj in interesa občin naslovilo na Ministrstvo za 

finance dopis s pobudo za izvedbo delovnega posveta »Priprava zaključnih računov občinskih 

proračunov«, z dne  09.01.2014. Glede na množično opominjanje, pozivanje po telefonu, smo le prejeli 

ustni in pisni odgovor pristojnih na ministrstvu z obrazložitvijo, da ker ni zakonodajnih sprememb na 

področju zaključnih računov občin, niso pripravljeni sodelovati na posvetu. Razen v primeru 

predavanja izven delovnega časa (proti plačilu). V primeru dotičnega ministrstva je takšen odziv žal 

že skoraj stalna praksa, o čemer pa ne moremo govoriti v primeru drugih ministrstev. Ker v SOS 

menimo, da kotizacija izven običajnih okvirov, ob trenutnem finančnem stanju občin ni sprejemljiva, si 

prizadevamo poiskati predavatelje izven resornega ministrstva in kljub temu ustreči izobraževalnim 

potrebam občin. (ur)  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

SPREMEMBA PRAVILNIKA O ENOTNI UNIFORMI, OZNAČBAH IN 

SLUŽBENI IZKAZNICI OBČINSKIH REDARJEV  

Na spletni straneh e-Demokracija smo zasledili predlog sprememb Pravilnika o enotni uniformi, 

označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev. Predlog sprememb Pravilnika si lahko ogledate 

tukaj.  

V pravilniku se bo po novem omogočilo, da nosijo uniformo pooblaščene osebe občinskega redarstva 

in ne samo redarji. Sprememba bo tako večjim redarstvom omogočila, da pravilnik velja tudi za 

pooblaščene uradne občinskega redarstva, ki niso na delovnem mestu občinski redar I, II ali III. Vaše 

pripombe lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 30. 

januarja 2014.  

 

 

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava;jsessionid=a31f2651312f3f90e0a93bb998a0cbd465dcd1713c185d3955b2811883a8f5f0.e34ObNyPc3eOai0Lc30Sb30Mbx0Me0?naziv=&min=533&vrsta=&podrocje=&status=&leto=2014
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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NOV PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH  

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje nov predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, z dne 20.1.2014. Celotno besedilo 

predloga najdete tukaj.   

Vaše pripombe, stališča in mnenja nam lahko posredujete najkasneje do petka, 31.1.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH UREDBE O PREPREČEVANJU 

VEČJIH NESREČ IN ZMANJŠEVANJU NJIHOVIH POSLEDIC  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek Uredbe o 

spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.  

Uredba ureja ukrepe za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. 

Uporablja se za nadzor nad delovanjem obratov, ki pri svojem obratovanju ravnajo z večjimi 

količinami nevarnih snovi, in zaradi tega predstavljajo nevarnost, da se pri njihovem obratovanju 

zgodi večja nesreča, v katero so vključene te nevarne snovi, in da ima taka nesreča škodljive posledice 

za ljudi in okolje.  

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 6.2.2014 

na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU  

Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o knjižničarstvu, ki ga najdete 

v priponki sporočila. Bistvene spremembe so novosti v nabavni politiki, spremembe postopka soglasij 

in pristojnosti k programu dela ter finančnemu načrtu, zbiranje osebnih podatkov uporabnikov 

knjižnic, pogoji za direktorja ali direktorico splošne knjižnice, spremembe nekaterih določb, ki se 

nanašajo na strokovne knjižničarske delavce, bibliotekarski izpit in dovoljenje za vzajemno 

katalogizacijo, ki bodo omogočile večjo strokovnost in boljše kompetence strokovnih delavcev, 

sprememba sestave in načina imenovanja Nacionalnega sveta za knjižničarsko dejavnost,spreminjajo 

pa se tudi določbe o prekrških. 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 14.2.2014 

na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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 

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZKZ_20_1_2014.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/preprecevanje_vecjih_nesrec-22.1.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/preprecevanje_vecjih_nesrec-22.1.2014.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kultura/2014/Osnutek_Zakona_o-knjiznicarstvu-20.1.2014.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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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. Ker je rok za oddajo pripomb bil zelo kratek, smo pripombe občin članic in 

področnih strokovnjakov že posredovali na pristojno ministrstvo.  

POVPRAŠEVANJA  

VZPOSTAVITEV TERJATEV ZA SOCIALNE POMOČI  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice glede vzpostavitev terjatev za pomoči v 

skladu s predpisi o socialnem varstvu. Vljudno vas naprošamo za vašo prakso. Saj je občina s strani 

Upravne enote, ki vodi postopek izdaje smrtovnice, prejela poizvedbo ali je pokojni užival pomoč v 

skladu s predpisi o socialnem varstvu. Občina v preteklosti ni vzpostavljala terjatev za pomoči v 

skladu s predpisi, ki nalagajo plačila občanom (enkratna socialna pomoč, subvencije stanarin, 

zavarovanje oseb brez prejemkov…ipd.) – zato tovrstne evidence za nazaj tudi nimajo vzpostavljene 

za vse fizične osebe, ki so kadarkoli prejeli katerokoli našo finančno pomoč. Terjatve vzpostavljajo le v 

primerih doplačil domske oskrbe in pri povračilu pogrebnih stroškov. Prav tako se s podobno težavo 

srečuje občina pri pozivih sodišč – vzpostavitev terjatev pri prejemnikih socialno varstvenih pravic. 

Občino zanima praksa vzpostavitve terjatev v preostalih občinah, glede na to, da je zakonodaja na tem 

področju za vse enaka. 

Vljudno vas naprošamo, da vaše odgovore posredujete najkasneje do četrtka, 30.1.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

NEPROFITNA NAJEMNIŠKA STANOVANJA – ZDAVNEPR  

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. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZJN-2E_9.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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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.« 

Odgovore najdete tukaj. Dodatno naznanjamo, da bomo povpraševanje ponovili z namenom čim 

višjega števila odgovorov.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

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. 

 Sklop 2: Interaktivni učni proces med deležniki 

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

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/SOS-neprofit_stan_ZDavNepr.pdf
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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 ) 

Ustvarjanje podpornega okolja v občinah za razvoj socialnega podjetništva in drugih oblik kreiranja 

novih delovnih mest 

04.2. / USTVARJANJE PODPORNEGA OKOLJA V OBČINAH ZA RAZVOJ 

SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN DRUGIH OBLIK KREIRANJA NOVIH 

DELOVNIH MEST 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva vabi na 

delovni posvet z naslovom "Ustvarjanje podpornega okolja v občinah za razvoj socialnega 

podjetništva in drugih oblik kreiranja novih delovnih mest", ki bo potekal v torek, 4. februarja 2014 ob 

9.00 uri, v prostorih Hotela Austria Trend (dvorana Horus), Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo s 

programom in prijavnico  

Z delovnim posvetom želimo razširiti vedenje predstavnic in predstavnikov lokalne ravni o področju, 

predstaviti kaj počno pristojna ministrstva, kakšne so možnosti financiranja, ter predstaviti in 

predlagati možne načine in poti ustvarjanja podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva v 

občinah. V drugem delu pa vam bodo predstavnice in predstavniki nekaj uspešnih in prepoznavnih 

socialnih podjetij predstavili svoja socialna podjetja, izkušnje, produkte, težave, s katerimi se srečujejo 

in kakšno vlogo bi po njihovem na področju lahko in morale imeti občine. 

Delovni posvet je namenjen predstavnicam in predstavnikom občin (županom, podžupanom, 

svetnikom občinskih in mestnih svetov, javnim uslužbencem,…), predstavnicam in predstavnikom 

občinskih javnih zavodov, društev, regionalnim razvojnim agencijam in drugim zainteresiranim in 

radovednim. 

 

 

http://www.surveyexpression.com/Survey.aspx?id=fe417884-de72-477f-99af-0cdb249b9f8e
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO_IN_PROGRAM_s_PRIJAVNICO_-_Ustvarjanje_podpornega_okolja_v_obcinah_za_razvoj_socialnega_podjetnistva_in_drugih_oblik_kreiranja_novih_delovnih_mest-4.2.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO_IN_PROGRAM_s_PRIJAVNICO_-_Ustvarjanje_podpornega_okolja_v_obcinah_za_razvoj_socialnega_podjetnistva_in_drugih_oblik_kreiranja_novih_delovnih_mest-4.2.2014.pdf
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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.  

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. 

 

http://www.projectcec5.eu/
mailto:iva@umanotera.org
http://www.kulturnibazar.si/domov/
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42. SEJA VLADE 

SPREMEMBA ZAKONA O TUJCIH 

Na seji je bilo določeno besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, kateri 

zasleduje cilj: poenostavitev postopkov in odprava administrativnih ovir pri pridobivanju dovoljenja 

za prebivanje in delo. Tujec bo tako dobil dovoljenje za prebivanje in delo preko enega organa 

(upravna enota). 

Predlog zakona tudi bistveno skrajšuje roke za odločanje o izdaji dovoljenja za prebivanje. Predlog je 

usmerjen v odpravo administrativnih ovir, saj olajšuje možnosti za pridobitev dovoljenja za 

prebivanje za nekatere kategorije tujcev, in sicer:  

 določenim kategorijam tujcev, ki že zakonito prebivajo v državi, omogoča, da prvo dovoljenje 

za prebivanje pridobijo v državi. 

 enaka možnost pridobitve prvega dovoljenja za začasno prebivanje je določena tudi za 

raziskovalce, študente, tujca, ki zaprosi za izdajo prve modre karte EU in tujca, ki je 

slovenskega rodu, pod pogojem, da tujec že zakonito prebiva v Republiki Sloveniji. 

 olajšuje se pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje, saj tujcu, ki spada v navedene 

kategorije, in ki je že zakonito vstopil v Slovenijo na podlagi enega izmed veljavnih pravnih 

naslovov, ni potrebno zapuščati države, za dovoljenje zaprositi zunaj države in zunaj države 

čakati na vročitev prvega enotnega dovoljenja. (Vir: Vlada RS, ur) 

ZAKON O DRŽAVNEM GEODETSKEM REFERENČNEM SISTEMU  

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu.  

Državni geodetski referenčni sistem je sistemska državna infrastruktura za določanje in izražanje 

položaja objektov in pojavov v prostoru, ki ga sestavljajo: državni koordinatni sistem, podatki o 

topografskih značilnostih ozemlja RS in sistemske državne karte. 

Geodetska uprava RS operativno že uvaja novo geodetsko prakso na podlagi Strategije osnovnega 

geodetskega sistema. Izvedena je izmera nekaj tisoč geodetskih točk, izračunani so transformacijski 

parametri za prehod med obstoječim in novim evropskim prostorskim koordinatnim sistemom, 

vzpostavljeno je omrežje 15 stalnih postaj za določanje položaja z uporabo satelitske tehnologije. (Vir: 

Vlada RS, ur) 

ČRPANJE SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V LETU 2013  

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 v letu 

2013.  

Republika Slovenija je v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih 

sredstev evropske kohezijske politike (EU del) podpisala za nekaj manj kot 3,8 milijarde evrov (EU 

del) ali 92,41 odstotkov pogodb, kar pomeni, da je večina sredstev že dodeljenih. Kot izhaja iz 

poročila, se bo morala dinamika izplačil v letih 2014 in 2015 še dodatno povečati. V letu 2013 je bilo 
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sicer realiziranih največ izplačil v programskem obdobju 2007-2013 – 544,9 milijonov evrov (ali 71,4 

odstotkov skupnega zneska, ki je bil za kohezijsko politiko na EU delu načrtovan v rebalansu 

proračuna za leto 2013), v prihodnjih dveh letih pa bodo izplačila morala znašati vsaj 800 milijonov 

evrov (EU del) letno.  

Iz poročila še izhaja, da je Slovenija izpolnila vse svoje obveznosti glede doseganja pravila n+3/n+2 do 

konca leta 2013 v okviru vseh treh operativnih programov. Leto 2013 je bilo še posebej kritično z 

vidika doseganja tega pravila, ki pomeni, da mora država članica do konca leta predložiti Evropski 

komisiji zahtevke za plačilo vseh sredstev, ki so ji bila dodeljena za leti 2010 in 2011. Pomembno je 

torej, da Slovenija v letu 2013 ne bo trajno izgubila sredstev, kar je glede na realizacijo črpanja v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (OP ROPI), še v 

mesecu novembru 2013 predstavljalo nevarnost. V letih 2014 in 2015 bo zato treba največ pozornosti 

posvetiti prav OP ROPI, kjer je razkorak do izpolnjevanja prevzetih obveznosti največji (ključna težava 

je zagotavljanje pravic porabe v proračunu RS in občinskih proračunih).  (Vir: Vlada RS, ur) 

SMERNICE ZA VSEEVROPSKO ENERGETSKO INFRASTRUKTURO  

Sprejeta je Uredba o izvajanju Uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Uredba 

347/2013/EU).  

Cilj Uredbe je pospeševanje izvajanja energetskih projektov in poenostavljanje postopkov za 

pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za projekte, ki jim je prepoznan status projekta skupnega interesa. 

Uredba posega tudi na področje urejanja prostora, presoje vplivov na okolje (čezmejne) in sodelovanja 

javnosti, predvsem v smislu skrajšanja postopkov oz. določitve jasnega časovnega okvira. (Vir: Vlada 

RS, ur) 

POROČILO O ZADOLŽEVANJU OBČIN V LETU 2012  

Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin 

v letu 2012 in zadolženosti na dan 31. 12. 2012. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih občine posredovale v aplikaciji e-Dolg-občine. 

Skupna zadolženost občin je konec leta 2012 znašala 836,7 mio EUR oz. 40,2% realiziranih prihodkov 

občin in 2,37% BDP. Povprečni dolg na prebivalca je bil 409 EUR. V strukturi skupne zadolžitve so 

78% predstavljali dolgovi občin in 22% dolgovi pravnih oseb v občinah. 

V letu 2012 je MF izdalo 82 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg nove zadolžitve na podlagi soglasij je 

znašal 96,6 mio EUR. Povprečna zadolženost lani obravnavanih občin je bila 5,7% njihovih v 

predhodnem letu realiziranih prihodkov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, 

predvidene v občinskem proračunu, le šest občin se je zadolžilo za sredstva sofinanciranja investicije 

iz proračuna Evropske unije. Večina skupne zadolženosti občin, skoraj 61,7%, je bila koncentrirana v 

treh statističnih regijah: Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski. 

Kljub rahlemu povečanju skupne zadolženosti lokalnih skupnosti v preteklem letu, obseg njihove 

zadolženosti na globalni ravni ni kritičen. Kritična pa je prezadolženost nekaj posameznih občin, ki 

imajo neporavnane dolgove že več let, in jim to povzroča velike težave. Ministrstvo za finance jih pri 
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sanaciji razmer lahko usmerja, nima pa možnosti ukrepanja. Enako kot odgovornost za zadolžitev 

mimo zakonskih okvirov, je namreč tudi odgovornost za sanacijo proračuna v celoti na občinah. 

Veljavne pravne podlage sankcij za odgovorne ne predvidevajo. (Vir: Vlada RS, ur) 

RAZVOJNO STRATEGIJO SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 

RS 

Vlada RS se je seznanila z Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Sklad je v 

skladu z 11. členom Statuta sklada sprejel čistopis Razvojne strategije sklada, ki je bila potrebna zaradi 

uskladitve z novim Zakonom o dedovanju kmetijskih gospodarstev. V njem se spreminja določba, kaj 

se šteje za 1 ha primerljive kmetijske površine, ki ga je sklad na podlagi prej veljavnega zakona povzel 

v svojih internih predpisih, tudi v razvojni strategiji. Sprememba se nanaša na točko - "Agrarna 

struktura", kjer se je osmi odstavek spremenil tako, da se po novem glasi: "V lasti države dolgoročno 

ostanejo strnjene obdelovalne površine, ki obsegajo vsaj 5 ha kmetijskih površin ali gozda, pri čemer 

se za 1 ha te površine šteje: 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot 

kmetijska zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje 

nepremičnin, od 50 do 100; 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot 

kmetijska zemljišča z boniteto od 1 do 49; 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru 

evidentirana kot gozdna zemljišča. (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  

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 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1004
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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.  

NOVICE DRUGIH 

ODLOČITEV EVROPSKE KOMISIJE O STOPNJEVANJU UKREPANJA V 

NEKATERIH OKOLJSKIH ZADEVAH 

Evropska komisija je na svoji novinarski konferenci medije obvestila, da bo stopnjevala ukrepanje na 

nekaterih odprtih kršitvenih zadevah RS. Vložila bo tožbo zoper Slovenijo zaradi kršitev v zadevi 

»obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanja obveznosti v skladu z določenimi členi okvirne Direktive 

o odpadkih ter nekaterih členov Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih in Prilog I, II in III. – 

nelegalna odlagališča na območju Celja in neprimerna obdelava odpadkov povezana z območjem 

opuščene stare Cinkarne Celje«. Gre za prvi sodni ukrep po vrsti, v katerem sodišče ugotavlja obstoj 

kršitve in lahko potrdi ali ovrže tožbo. Šele v drugem sodnem postopku, ki sledi po določenem času, 

če država ne odpravi kršitve, se sodišče opredeli do višine plačila kazni. Zato bo morala Slovenija za 

odpravo teh kršitev pospešiti aktivnosti odstranitve nevarnih odpadkov iz obeh odlagališč. (Vir: 

MKO)  

EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGA MINIMALNA NAČELA ZA PLIN IZ 

SKRILAVCA  

Danes je Evropska komisija sprejela priporočilo s ciljem zagotavljanja ustrezne zaščite okolja in 

podnebja pri obsežnem hidravličnem lomljenju, torej tehniki, ki se uporablja pri pridobivanju plina iz 

skrilavca. Priporočilo bi moralo biti v pomoč vsem državam članicam, ki želijo uporabljati to tehniko, 

in sicer pri obravnavi zdravstvenih in okoljskih tveganj ter izboljšanju preglednosti za državljane. 

Prav tako ustvarja temelje za enake konkurenčne pogoje v industriji in vzpostavlja jasnejši okvir za 

investitorje. 

Priporočilo spremlja sporočilo, ki obravnava priložnosti in izzive, ki jih prinaša hidravlično lomljenje 

pri pridobivanju ogljikovodikov. Oba dokumenta sta del širše pobude Komisije, ki želi oblikovati 

integriran podnebni in energetski okvir za obdobje do leta 2030. (vir: eu) 

KAJ SE NE UREJA NA GURS 

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo GURS s seznamom podatkov registra nepremičnin, ki jih 

ni mogoče urejati ali spreminjati na geodetski upravi ter da jih je potrebno urediti neposredno pri 

organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc. Sporočilo je bilo objavljeno tudi na 

spletni strani GURS, na tej povezavi.  Ta informacija je namenjena lastnikom nepremičnin, ki se bodo 

ob prejemu informativnega obvestila v primeru, da se s takimi prevzetimi podatki ne bodo strinjali, 

obrnili neposredno na vas (organe pristojne za vodenje in vzdrževanje teh evidenc). V ta namen je 

potrebno objaviti konkretne kontaktne podatke. Če menite, da informacija ni zadostna, vas prosimo, 

da jo dopolnite  - dodate podrobnosti kje urejat podatke ali pa morebitno povezavo na spletno stran, 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=729
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_sl.htm
http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/4971/5529/10b81b9243ddc1586a511e368e8b5fe1/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/PLAKAT_kaj_se_ne_ureja_na_GU-kj.doc
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kje se nahajajo ti konkretni podatki. Za morebitne dopolnitve vas prosimo, da jih pošljete do srede, 

22.1.2014 do 12.00 na naslov ema.pogorelcnik@gov.si. (Vir: gurs) 
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