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NOVIČKE SOS  

POSNETEK TISKOVNE KONFERENCE OB VLOŽITVI USTAVNE PRESOJE 

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.  

Posnetek tiskovne konference si lahko ogledate s klikom 

TUKAJ. (sk) 

DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH  2014 

Skupnost občin Slovenije se je v preteklih nekaj letih na občine članice že obračala s pobudo, da na 14. 

februar, rojstni dan SOS, v občinah po Sloveniji organizirate Dan odprtih vrat. S prikazom pozitivnih 

dosežkov občin smo želeli praznovati to pomembno obletnico za Skupnost. Naša želja je bila, da bi bil 

dogodek – Dnevi odprtih vrat – tradicionalen, da bi na ta dan občine svojim občankam in občanom 

prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij. Tako smo tudi letos na vas naslovili 

pobudo in nekaj občin nam je že sporočilo željo po sodelovanju, kar nas iskreno veseli. Tiste, ki se še 

niste opogumile, da bi storile ta korak pa vabimo, da se nam v letu 2014 pridružite v akciji: DAN 

ODPRTIH VRAT V OBČINAH, 14. februar 2014.  

Občine vabimo, da na ta dan izvedete dogodek poimenovan – ODPRTA VRATA in občanke in občane 

povabite na ogled nekega prostora, že končane investicije ali načrtovane investicije projekta ali 

primera dobre prakse, kjer bi jim županje in župani ter ostali predstavniki občin pokazali, tako 

občankam in občanom kot medijem, kaj ste v preteklem mandatnem obdobju dobrega naredili. Še 

posebej priporočamo takšno akcijo v manjših lokalnih okoljih, vabilo na ogled dosežkov pa lahko 

posredujete tudi pristojnemu ministru za lokalno samoupravo ali drugemu ministru, državnim 

sekretarkam, sekretarjem, v pristojnosti katerih je izvedena investicija. S tem bi pristojnim lahko 

približali pomembnost ohranjanja tudi manjših lokalnih okolij. 

Posredovali smo vam že pobudo z nekaj predlogi za odprta vrata ter, kot vsa leta doslej, tudi vzorec 

vabila občankam in občanom in vzorec vabila za lokalne medije. 

Prosimo vas, da nas do 11.2.2014 obvestite o vaši nameri sodelovanja v skupni akciji občin ter vsebini 

na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. (bh) 

 

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
http://www.youtube.com/watch?v=7tYcPrdcRSs&feature=youtu.be
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Druzabni_dogodki_SOS/Dan_odprtih_vrat/Poziv_k_organiziranju_akcije_-dan_odprtih_vrat_-_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Druzabni_dogodki_SOS/Dan_odprtih_vrat/Vabilo_obcankam_in_obcanom-DAN_ODPRTIH_VRAT_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Druzabni_dogodki_SOS/Dan_odprtih_vrat/Vabilo_obcankam_in_obcanom-DAN_ODPRTIH_VRAT_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Druzabni_dogodki_SOS/Dan_odprtih_vrat/Vabilo_lokalnim_medijem-ODPRTA_VRATA_2014.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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KONFERENCA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU SLOVENIJA – AVSTRIJA 

V sredo 29. januarja je MGRT organiziral konferenco o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in 

Avstrijo. Na konferenci je bilo predstavljeno, da je za čezmejno sodelovanje v naslednji finančni 

perspektivi 2014-2020 na voljo 47,9 milijona evrov, ter da bodo projekti sofinancirani v višini 85%. V 

skladu z evropsko zakonodajo se bo 80% razpoložljivega denarja razporedilo na 4 prioritete in sicer: 

 Krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij 

 Povečanje konkurenčnosti MSP 

 Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite in trajnostne rabe virov 

 Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

Glede na to, da na MGRT še nimajo pripravljenega osnutka programa o čezmejnem sodelovanju 

Slovenija - Avstrija, ki ga mora odobriti še Evropska komisija najkasneje do 22. septembra 2014, 

pomeni da v letošnjem letu še ne bo razpisa iz navedenega programa. Prvi razpis se pričakuje konec 

leta ali še bolj verjetno v začetku prihodnjega leta. Več o tem najdete tukaj. (MM) 

PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ 

V Bruslju je v času od četrtka 30. januarja do petka 31. januarja potekalo 105. plenarno zasedanje 

Odbora regij. Zasedanja se je udeležila tudi slovenska delegacija, ki so jo sestavljali: dr. Ivan Žagar, 

Jasna Gabrič, Andreja Potočnik, Peter Bossman, Mitja Meršol, Anton Kokalj in Robert Smrdelj. Na 

zasedanju so članice in člani obravnavali spremembe delovanja Odbora regij, da bo le-ta bolje 

izpolnjeval naloge iz Lizbonske pogodbe. V nadaljevanju so razpravljali o gozdarski strategiji EU, o 

okvirju podnebne in energetske politike 2030 ter o enotnem trgu elektronskih komunikacij. (MM) 

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA 

KRIMINALITETE  

Na podlagi sklepa Vlade o ustanovitvi medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad 

izvajanjem resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 

2012-2016 je bil sklican 3. sestanek delovne skupine. Sestanka se je dne, 28.1.2014 udeležil tudi gospod 

Herak, predstavnik SOS v delovni skupini. Na sestanku so nosilci nalog skladno z Resolucijo podali 

informacijo o izvajanju nalog in težavah, ki so nastopile. Opozorjeno je bilo, da se v izvedbenem 

načrtu pojavljajo nekatere napake in neskladja, zato ga je potrebno popraviti.  

IZPLAČILO PLAČNIH NESORAZMERIJ V OSNOVNIH IN GLASBENIH 

ŠOLAH 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani občine članice opozorilo, da je Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport letos prvič šolam poslalo IOP obrazce na stanje 31.12.2013, v katerem 

pa ni izkazanih sredstev za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. V kolikor šole v ta obrazec ne 

bodo dodatno dopisale sredstev potrebnih za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ne bodo 

imele možnosti ta sredstva terjati od MIZŠ. Na podlagi navedenega je SOS posredovala občinam le-to 

obvestilo. Naknadno smo prejeli odziv Ministrstva za finance, kjer navajajo, da je tako MF kot MIZŠ 

http://www.si-at.eu/start_sl/
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posredovalo pojasnila vsem proračunskim uporabnikom (tukaj se najdete pojasnila). V nadaljevanju 

razlagajo, da posredni proračunski uporabniki (javni zavodi, v vašem primeru šole) NE smejo 

evidentirati v svoje poslovne knjige, pod obdobje 31.12.2013, terjatev do financerja iz naslova odprave 

plačnih nesorazmerij, brez verodostojne knjigovodske listine. V kolikor bi torej financer imel zato 

predvidena sredstva znotraj svojega finančnega načrta in bi torej javnemu zavodu odobril ta sredstva 

bi javni zavodi smeli imeti v poslovnih knjigah evidentirane terjatve, financer (MIZŠ) pa bi v tem 

primeru imel obveznost do javnih zavodov. Ker financer nima vzpostavljene obveznosti iz tega 

naslova do javnih zavodov, javni zavodi ne morejo izstavljati zahtevkov ministrstvu. V zgoraj 

priloženih navodilih so tudi usmeritve, kako se bodo urejale zadeve v letu 2014.   

Skupnost občin Slovenije pa podaja mnenje (prejeto s strani člana komisije za proračun in javne 

finance SOS), da je:  

a. IOP obrazec, prejet od MISŽ pravočasno oz. takoj zavrniti, 

b. izpodbijati izkazano stanje obveznosti MIŠZ do JZ, 

c. v ustrezno polje IOP obrazca je potrebno vpisati vsebino izpodbijanja (= 

neupoštevanje obveznosti iz naslova izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij) in 

točen znesek, če je že izračunan. 

Takoj, ko bodo JZ izračunali točne zneske obveznosti iz naslova izplačila tretje četrtine plačnih 

nesorazmerij do svojih uslužbencev in izračunali zanesljivo točen znesek terjatev do MISŽ, v deležu 

po Zakonu o načinu izplačila razlike v plači … (UL, 100/13), pripravijo in pošljejo na MISŽ obrazec 

»Vloga«. 

Predlog je, da terjatev v znesku, ki temelji na določbah navedenega zakona in na zanesljivo točnem 

izračunu in je navedena na »Vlogi«, poknjižijo med terjatve na dan 31.12.2013 do MISŽ. 

JZ morajo iz svojih računovodskih evidenc pripraviti svoj IOP obrazec na dan 31.12.2013, v katerem 

so izkazane vse odprte terjatve do MIZŠ, vključno znesek izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij 

in ga takoj (morda kar hkrati z »Vlogo«) poslati na MIZŠ. (ur) 

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI  

Komisija SOS za e-poslovanje je med drugim na 6. seji, ki je bila 22.01.14 v Ljubljani spoznala tudi 

prenovljen Pravno informacijski sistem - PIS, znotraj njega pa nastajajoč Register predpisov lokalnih 

skupnosti. Register lokalnih skupnosti se šele vzpostavlja je povedala Almira Turk iz Uradnega lista, 

kjer skrbijo za ta register. Povedala je, da so v zadnjih mesecih uredili 60.000 predpisov. Zaradi 

omejenih kadrovskih virov in predvsem dostopnosti predpisov so pregledali in uredili predpise občin, 

ki so objavljeni v Uradnem listu, Register lokalnih skupnosti Uradnega lista RS  je po uredbi o PIS v 

upravljanju na Uradnem listu in na voljo vsem lokalnim skupnostim. Z Inštitutom Lex Localis, kjer je 

objavljeno veliko občinskih predpisov so se pogovarjali o povezovanju, konkretno pa se o prenosu 

predpisov niso dogovarjali. Tako Lex Localis, kot Uradni list sta ponudnika na trgu. V sekretariat SOS 

smo prejeli dopis uradnega lista, s povabilom občinam o vključitvi v register, ki smo ga tudi poslali 

občinam. (sk) 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/URADNI_LIST_-_Povabilo_obcinam_k_sodelovanju.pdf
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ODGOVOR MiZP GLEDE BODOČIH RAZPISOV  

Prejeli smo odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor na vprašanje o bodočih razpisih za 

energetsko sanacijo stavb, DOLB in  KNLB. Odgovor je tukaj. (sk)  

POJASNILA 

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO  

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je sprejet Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano 

med delom, objavljen v Uradnem listu št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014. Na podlagi sklepa znaša regres za 

prehrano med delom od 1.1.2014 dalje 3,61 EUR. 

DAVEK NA NEPREMIČNINE - DELEŽ ZEMLJIŠČ POD GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani GURS dokumente vezane na določitev deleža zemljišč pod 

gospodarsko javno infrastrukturo, ter vodenje in vzdrževanje teh podatkov s posebno spletno 

aplikacijo. (uvodno besedilo najdete tukaj.  

GURS je izvedla vzpostavitev inicialnega stanja podatkov o deležu zemljišča pod gospodarsko javno 

infrastrukturo (podrobnejši opis izdelave sloja najdete tukaj) in izdelala posebno spletno aplikacijo za 

namene vodenja in vzdrževanja grafičnega sloja raba, ki je izvorni podatek za določitev deleža 

površine zemljišča pod GJS. Uporaba spletne aplikacije je možna samo ob predhodni registraciji 

uporabnikov - navodila za izvedbo registracije najdete tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN 

ODPADNO EMBALAŽO  

Obveščamo vas, da je MKO objavilo Uredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in 

odpadno embalažo, saj je treba zagotoviti prenos Direktive 2013/2/EU v pravni red RS. Glavna 

sprememba je nadomestilo Priloge 1 z novo Prilogo 1, ki je vključena v predlog uredbe. 

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete do ponedeljka, 3. februarja 2014 na e-

naslov barbara.horvat@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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/MZIP__Levicar__bodoci_razpisi__6.12.2013-ODGOVOR_MIZP.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Ugotovitveni_sklep_o_visini_regresa_za_prehrano-31.1.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Ugotovitveni_sklep_o_visini_regresa_za_prehrano-31.1.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/spremni_dopis_35351_7_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/dopis_obcine_30012014__PRILOGA_1.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/dopis_obcine_30012014__PRILOGA_2.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/2014/Uredba_o_spremembah_Uredbe_o_ravnanju_z_embalazo_in_odpadno_embalazo-2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/2014/Uredba_o_spremembah_Uredbe_o_ravnanju_z_embalazo_in_odpadno_embalazo-2014.doc
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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.  

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH 

Na spletni strani MKO smo zasledili objavo Osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

vodah; Predlagani zakon se v glavnem nanaša na področji izdaje vodnega soglasja in vodne pravice. 

Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.  

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

OHRANJANJU NARAVE 

Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o ohranjanju narave; prinaša spremembe na področju vožnje v naravnem okolju, dodaja člen: dogovor 

o izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena s strani lokalne skupnosti, 

drugo…Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov 

sasa.kek@skupnostobcin.si.  

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.  

Rok za pripombe je bil podaljšam. Tako lahko vaše pripombe, stališča in mnenja posredujete do 

10.2.2014 na naslov ursa.rupar@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.  

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zakon_vode_s2.doc
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mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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OSNUTEK UREDBE O POSEGIH V OKOLJE,  ZA KATERE JE TREBA 

IZVESTI PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE 

Na spletnih straneh MKO je objavljen Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje. S sprejemom te uredbe se pričakujejo ugodne finančne posledice tako za 

zasebne investitorje kot za občino in državo. Številni projekti, za katere do sedaj ni bila izvedena niti 

presoja vplivov na okolje niti predhodni postopek ugotavljanja, ali bi lahko imeli pomembne vplive na 

okolje, do sedaj niso bili upravičeni do črpanja teh sredstev. V primeru neupravičene dodelitve in 

ugotovljenih nepravilnosti pa bi EK lahko tudi terjala vračilo že dodeljenih sredstev. Gre za projekte, 

za katere presoja vplivov na okolje v skladu z veljavnimi predpisi RS ni bila izvedena, vendar ni bila 

izdana odločba pristojnega organa, da v skladu z merili iz Direktive zanje ni treba izvesti presoje 

vplivov na okolje. 

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 20.2.2014. 

OSNUTEK UREDBE O VRSTI DEJAVNOSTI IN NAPRAV, KI LAHKO 

POVZROČAJO ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA  

MKO je objavilo Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje 

okolja večjega obsega. 

Uredba navaja nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega: 

uplinjanje in utekočinjanje premoga in drugih goriv, proizvodnja magnezijevega oksida, nekatere 

dejavnosti odstranjevanja ali predelave nevarnih odpadkov, sežiganje in sosežiganje nenevarnih 

odpadkov, nekatere dejavnosti odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov, proizvodnja lesnih 

kompozitov, zajemanje tokov CO2 z namenom geološkega shranjevanja, zaščita in ohranjanje lesa in 

gozdno lesnih proizvodov (sortimentov) s kemikalijami ter samostojna neodvisno upravljana 

obdelava odpadne vode. Uredba navaja tudi naloge upravljavca. To so zlasti obveznost izdelave 

izhodiščnega poročila, izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja o njegovih rezultatih, ter 

obveznost izbire najboljših razpoložljivih tehnik pri načrtovanju naprave in njene večje spremembe. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge za spremembo uredbe posredujete na 

naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 26.2.2014.  

POVPRAŠEVANJA  

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

PONOVITEV -NEPROFITNA NAJEMNIŠKA STANOVANJA IN 

ZDAVNEPR 

Skupnost občin Slovenije odpira ponovno vprašanje občine članice SOS vezano za ZDavNepr in 

postopke glede neprofitnih najemniških stanovanj. Občine, ki ste že odgovorile na vprašanje se vam 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Uredba_o_posegih_v_okolje__za_katere_je_treba_izvesti_presojo_vplivov_na_okolje-2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Uredba_o_posegih_v_okolje__za_katere_je_treba_izvesti_presojo_vplivov_na_okolje-2014.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Uredba_o_vrsti_dejavnosti_in_naprav__ki_lahko_povzrocajo_onesnazevanje_okolja_vecjega_obsega-29.1.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Uredba_o_vrsti_dejavnosti_in_naprav__ki_lahko_povzrocajo_onesnazevanje_okolja_vecjega_obsega-29.1.2014.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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zahvaljujemo, radi bi prejeli večje število odgovorov zato naprošamo občine, ki še niste odgovorile, da 

v največji možni meri odgovorite na zastavljeno vprašanje: 

»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 

srede, 5.2.2014. Odgovore bomo združili in jih posredovali vsem, ki boste odgovorili. 

POTRDILA ZA SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po pridobitvi informacij oziroma izkušenj 

drugih občin vezano na izdajo potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč. Občino zanima v zadevi izdaje 

potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč na primer na dan 20.7.2004, kako občine pripravljate ta potrdila. 

Sklad namreč zahteva, da se pri opredelitvi da gre za stavbno zemljišče dopiše, ali gre za zazidano oz. 

nezazidano stavbno zemljišče. Sama občini je vpogledala v kartografski del plana, ki je veljal v letu 

2004, vendar iz le tega ne izhaja ali so na neki parceli objekti ali ne. Zato občina sprašuje kako ravnajo 

druge občine.  

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše informacije posredujete do četrtka, 6.2.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

SOFINANCIRANJE KINOLOŠKIH DRUŠTEV  

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje vezano na sofinanciranje kinoloških društev. Občina 

članica naproša za posredovanje informacij s strani občin. V občini imajo registrirano kinološko 

društvo, ki se želi prijaviti na katerega izmed javnih razpisov, ki jih občina objavlja. Občino zanima na 

katere razpise se prijavljajo kinološka društva v ostalih občinah?  

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do četrtka, 6.2.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 
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ZDRUŽENJE KMETOV OZ. FINANCIRANJE OB NESREČI NA 

KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za pomoč. Vljudno vas naprošamo k 

sodelovanju. Občino zanima ali imate v kateri izmed občin ustanovljeno posebno združenje kmetov, 

oziroma imate posebno postavko (ne rezerva) za pomoč posameznim kmetijskim gospodarstvom ob 

nesrečah. Pa ne ob poplavi ali suši ali toči ali kakšni drugi vremenski ujmi. V  mislih imajo nesreče kot 

so požar (pogori gospodarsko poslopje) ali se zgodi nesreča s katerim od kmetijskih strojev. Kmetje v 

občini razmišljajo v smeri združevanja, občino pa zanimajo zakonske podlage za tako združenje 

oziroma financiranje. 

Vaše odgovore nam lahko posredujete do četrtka, 6.2.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA 

VZPOSTAVITVE TERJATEV ZA SOCIALNE POMOČI  

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

skladu s predpisi o socialnem varstvu. 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 je zanimala praksa vzpostavitve terjatev v preostalih občinah, glede na to, da je zakonodaja na 

tem področju za vse enaka. Odgovore sodelujočih občin lahko preberete tukaj. 

EVIDENTIRANJA 

ŠIRŠA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA  

Skupnost občin Slovenije bo na novo imenovala predstavnika v širšo vladno pogajalsko skupino, ki v 

skladu z usmeritvami ožje vladne pogajalske skupine, izvaja aktivnosti, vezana na pogajanja o 

Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za skupno metodologijo in kolektivnih 

pogodbah dejavnosti in poklicev v javnem sektorju, ter pogajanja o stavkovnih zahtevah Koordinacije 

stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. 

Tukaj najdete spremni dopis in obrazec za evidentiranje kandidatke/kandidata. Imenovan bo tisti, ki 

bo prejel s strani predsedstva SOS najvišje število glasov. 

Evidentiranje je odprto izključno do ponedeljka, 3.2.2014. Vloge (obrazce) posredujte pisno na 

Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na 

metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.  

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/Obrazec_za_evidentiranje-Vladna_pogajalska_skupina.pdf
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

3.2. -5.2./ COVENANT CAPACITY WEBINAR 

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  

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. 
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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. 

SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO  

V sredo 5. februarja bo potekal 7. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo. Prisotni se bodo na 

sestanku seznanili s postopkom vpisa SOU v register proračunskih uporabnikov, s spremembami 

sporočanja zahtevkov na CURS, o stanju izmenjave podatkov tujih državljanov ter o posvetih za 

občinska redarstva na Policijskih upravah. Na sestanku komisije bo predstavljena tudi problematika 

uničevanja cest zaradi prekoračitve dovoljene teže vozil.  

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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7.2. / SESTANEK VODSTEV ZBORNICE KOMUNALNEGA 

GOSPODARSTVA IN ZDRUŽENJ OBČIN  

Sestanek med vodstvi Zbornice komunalnega gospodarstva in združenji občin bo potekal 7.2.2014 ob 

10.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Sestanek bo služil predstavitvi načrtovanih 

aktivnosti, pregledu aktivnosti doslej ter načrtovanju skupnih ciljev. Sestanka se bodo udeležili tudi 

predsednik in podpredsedniki SOS. 

7.2. / SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

Seja Glavnega odbora SOS bo potekala 7.2.2014 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije ob 12.00 

uri. Na seji Glavnega odbora se bo obravnavalo menjavo predsedniškega mesta SOS, pravilnik o 

vrtcih ter druge tekoče zadeve.  

12.2. / PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA URBANE, MESTNE IN 

VAŠKE VRTOVE  

1. sestanek Delovne skupine za urbane, mestne in vaške vrtove bo potekal v sredo, 12. 2. 1014 v občini 

Trzin, Mengeška cesta 22, od 10.00 ure dalje. Na srečanje vabimo članice in člane delovne skupine ter 

vse zainteresirane občine članice, ne glede na članstvo v DS. Kljub temu pa vas, zaradi omejenih 

prostorskih kapacitet prosimo, da nam vašo prisotnost sporočite sodelavki Metki Lašič na 

metka@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 7.2.2014. 

18.2. / LOKALNI KULTURNI PROGRAMI 

Državni zbor RS je konec decembra lani sprejel novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo, po kateri 14. člen zakona zavezuje občine, da oblikujejo in sprejmejo lokalne kulturne 

programe za obdobje štirih let, mestne kot samostojne dokumente, druge pa kot samostojne ali kot 

sestavne dele drugih občinskih razvojnih dokumentov, smiselno upoštevaje Nacionalni program za 

kulturo. 

Ker bi želeli oblikovalcem lokalnih politik na področju kulture približati predmetno tematiko 

organizirata Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo za vas posvet z naslovom LOKALNI 

KULTURNI PROGRAMI -Novosti Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Posvet bo 

potekal v torek, 18.2.2014 od 10.00 ure dalje v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 

10, 1000 Ljubljana. Vabilo s prijavnico  

Pripravili smo tudi vprašalnik, ki bo koristil kot opora predstavnikom Ministrstva za kulturo za 

boljšo pripravo vsebin, ki vam bodo kar najbolj koristile. Prijave so možne do 17.2.2014 na naslov 

metka@skupnostobcin.si ali preko faksa na 02 234 15 03. Kotizacije ni! 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_s_prijavnico_-_Lokalni_kulturni_programi-novosti_ZUIJK-18.2.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vprasalnik_za_posvet_ZIJIK.doc
mailto:metka@skupnostobcin.si
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DOGODKI DRUGIH 

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.  

12.2. / Z LOKALNIMI PARTNERSTVI DO REŠITVE PROBLEMOV V 

LOKALNI SKUPNOSTI 

Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem sodelujejo predstavniki vseh 

treh sektorjev in skupaj najdejo probleme, ki jih bodo reševali, si razdelijo 

odgovornosti in aktivnosti, skratka, delujejo kot partnerji za rešitev problema. Načelo 

partnerstva je glavno načelo Evropske unije pri reševanju ekonomskih, socialnih in 

političnih izzivov. Poseben poudarek se lokalnim partnerstvom daje 

tudi v prihodnji evropski finančni perspektivi. S povezovanjem 

različnih partnerjev je mogoče hitreje, racionalneje in učinkoviteje reševati probleme in hkrati krepiti 

medsebojno sodelovanje. Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem 

sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni (nevladni). Predstavniki vseh treh sektorjev skupaj 

najdejo probleme, ki jih bodo reševali, si razdelijo odgovornosti in aktivnosti, skratka, delujejo kot 

partnerji za rešitev problema. 

Predstavitveni dogodek bo potekal 12. februarja 2014 ob 16. uri v prostorih CAAP, Valvasorjeva ulica 

42, Maribor. 

Program: 

 Predstavitev dogodka in udeležencev, motivacijski nagovor o pomenu medsektorskega 

povezovanja 

 Za in proti sodelovanju s percepcije posameznega sektorja 

 Primeri uspešnih partnerskih projektov doma in v tujini 

 Seznam lokalnih problemov, ki se lahko rešujejo partnersko in prioretiziranje 

 Seznam lokalnih problemov, ki se lahko rešujejo z okviru socialnega podjetništva 

 Analiza 3 top prioritet 

 Akcijski načrt za posamezni problem 

 Pregled dela in dogovor za naprej 

Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebno vašo udeležbo na dogodku potrditi na 

info@nevladna.org.  

http://www.projectcec5.eu/
mailto:iva@umanotera.org
mailto:info@nevladna.org
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11.2. – 12.2. / REVITALIZIRANO POST-SOCIALISTIČNO MESTO: 

KONKURENČNO IN PRIVLAČNO  

Zaključna konferenca projekta ReNewTown z naslovom Novo post-socialistično mesto: Konkurenčno 

in privlačno bo potekala 11. in 12. februar 2014 v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani. Namen 

zaključne konference projekta ReNewTown (http://konference.ef.uni-lj.si/renewtown/) je kritično 

ovrednotiti alternativne pristope k izboljševanju konkurenčnosti in privlačnosti post-socialističnih 

mest Srednje in Vzhodne Evrope. V diskusiji bodo sodelovali akademski raziskovalci, prostorski 

načrtovalci, odgovorni za trženje mest, predstavniki kreativnih industrij in oblikovalci relevantnih 

razvojnih politik.  

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca. Kotizacije ni. Morebitna vprašanja naslovite na prof. dr. 

Ireno Ograjenšek, sopredsedujočo Programskega odbora in predsedujočo Organizacijskega odbora 

(irena.ograjensek@ef.uni-lj.si). 

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. 

43. SEJA VLADE 

JAMSTVO ZA MLADE 

Na Vladi je bilo sprejeto Jamstvo za mlade – izvedbeni načrt 2014- 2015.  

Izvedbeni načrt mora opredeliti način izvajanja Jamstva za mlade, vlogo javnih organov in drugih 

organizacij, način financiranja, način spremljanja napredka in časovni okvir. S sprejetjem dokumenta 

se je torej zagotovil izvedbeni načrt za slovensko Jamstvo za mlade, vključno z ukrepom, ki bo 

sofinanciran v okviru evropske Pobude za zaposlovanje mladih. 

http://konference.ef.uni-lj.si/renewtown/registration-and-submissions/registration/
http://www.kulturnibazar.si/domov/
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Skupno bo za izvajanje Jamstva za mlade namenjenih: 

 v letu 2014 74 milijonov evrov za 63.000 vključitev,  

 v letu 2015 83 milijonov evrov za več kot 63.000 vključitev.  

Gre za 36 različnih ukrepov, ki so razporejeni v štiri stebre: 

 prvi steber (preventivni ukrepi): štipendiranje, napovedovanje potreb na trgu dela, praktično 

usposabljanje že v času izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija, itd., 

 drugi steber (ukrepi takoj po nastanku brezposelnosti): priprava individualnega načrta, 

svetovanja, vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, nacionalne poklicne 

kvalifikacije, projektno učenje za mlade, itd., 

 tretji steber (po treh mesecih brezposelnost):, mentorske sheme, podjetniško svetovanje, 

oprostitve plačil prispevkov, pri tretjem stebru gre za bolj ciljane ukrepe, od poglobljenega 

svetovanja, do vključevanja v dodatne ukrepe APZ za povečanje zaposljivosti, 

 četrti steber (po štirih mesecih brezposelnosti): vključevanje v dodatne ukrepe APZ, 

sofinanciranje pripravništva, javna dela in drugo. 

S sprejetjem Jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let  

ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno 

izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja, v štirih mesecih po 

prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. (Vir: Vlada RS, ur)  

RAZVOJ AKVAKULTURE V RS ZA OBDOBJE 2014 – 2020 

Vlada je sprejela Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 

2014 – 2020, katerega namen načrta je podati temeljne usmeritve, ki bodo spodbujale razvoj trajnostne, 

konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture v Sloveniji. Priprava in predložitev načrta je tudi ena 

izmed specifičnih predhodnih pogojenosti za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo v obdobju 2014-2020.  

Konkretni ukrepi v skladu z usmeritvami strateškega načrta bodo določeni v Operativnem programu 

za razvoj ribištva v RS v obdobju 2014-2020. (Vir: Vlada RS, ur) 

OGROŽENE PROSTO ŽIVEČE ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE 

Sprejeto je stališče k Predlogu sklepa Sveta o pristopu EU h Konvenciji o mednarodni trgovini z 

ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Slovenija v načelu podpira ta 

sklep. 

Slovenija je zadržana do predlagane dvojne pravne podlage za sklep Sveta. Bolj je naklonjena izboru 

enojne pravne podlage, in sicer okoljske, tako da bi sklep temeljil le na členu 192 (okolje) v povezavi s 

členom 218, Pogodbe o delovanju EU. Prav tako Slovenija meni, da mora biti pred pristopom EU h 

Konvenciji CITES razrešeno vprašanje, ali bo plačevanje prispevka EU in posameznih držav članic 

pomenilo dvojno plačevanje držav članic, kar Slovenija ne podpira. (Vir: Vlada RS, ur) 
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ODSTOTEK VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

Vključenost stvarnega premoženja v načrte ravnanj je formalni pogoj za pričetek izvedbe kateregakoli 

postopka pridobivanja oziroma razpolaganja. Izjemoma pa lahko upravljavci stvarnega premoženja 

države pravne posle razpolaganja oziroma pravne posle pridobivanja stvarnega premoženja sklepajo 

tudi izven navedenih načrtov, v okviru odstotka, ki ga znotraj zakonske omejitve vsako leto določi 

vlada v roku 30 dni po sprejemu proračuna. 

Zato je Vlada določila kvote, znotraj katerih lahko upravljavci stvarnega premoženja države v letu 

2014 sklepajo pravne posle pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem za potrebe državnih 

in pravosodnih organov ter pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila država. (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 

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.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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IZBOR OPERACIJ S PODROČIJ SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH 

KOMPETENC MLADIH 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju namenjenih 

razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko 

utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij - širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, 

vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje 

nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov 

posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje.  

Na razpis se lahko prijavi organizacija v mladinskem sektorju, ki je pravna oseba zasebnega prava in 

ima na dan objave razpisa status delovanja v javnem interesu po Zakonu o javnem interesu v 

mladinskem sektorju oziroma, Mladinski svet Slovenije oziroma mladinski svet lokalne skupnosti, 

vpisan v register Mladinskih svetov pri URSM. Več o tem na strani MIZS. Rok za oddajo vloge je 

11.02.2014 do 12. ure.  

NOVICE DRUGIH 

SLOVENSKI TURIZEM NA SEJMU ALPE ADRIA 

Od 29. januarja, bo za štiri dni na Gospodarskem razstavišču svoja vrata odprl sejem Alpe Adria: 

Turizem in prosti čas, vodilni turistični dogodek v regiji Alpe–Jadran. Sektor za turizem SPIRIT 

SLOVENIJA predstavlja na stojnici v Marmorni dvorani Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo 

destinacijo.  

V okviru tematike trajnostnega razvoja in trženja naše turistične ponudbe se na osrednji slovenski 

stojnici predstavljajo ponudniki, ki nosijo naziv Evropske destinacije odličnosti – EDEN in ponudniki 

po Poti miru, ki se navezuje na obeležitev 100-letnice prve svetovne vojne – Po Poti miru od Alp do 

Jadrana ter drugi izbrani ponudniki slovenskega turizma, ki jih odlikuje trajnostni razvoj produktov.  

Celoten program sejma in obsejemskega dogajanja je voljo tukaj. 

KOOPERATIVNI BISER V SRCU AMERIKE 

Prav neverjetno zveni zgodba mesta Medison, Wisconsin na severu Združenih držav Amerike. 

Madison je ameriški Galapagos, na katerem uspevajo samoupravno gospodarstvo, javne storitve, 

neprofitne organizacije, parole o solidarnosti. Fenomen, ob katerega se spotakneš na vsakem koraku, 

je kooperativa (cooperative ali coop), to je naša zadruga –gre za idejo o institucijah, podjetjih, obrteh 

ali kakršnih koli organizacijah, ki so v lasti zaposlenih oziroma uporabnikov ter služijo narodu, ne pa 

profitu. Zveni povsem idealistično – in vendar deluje. Preberite več o kooperativnem biseru v srcu 

Amerike s klikom tukaj. (Vir: Iva Kosmos, Dnevnik)  

EU ZA BOLJŠO ZAŠČITO OSEBNIH PODATKOV  

Evropska komisija je pozvala k posodobitvi pravil o varstvu podatkov iz leta 1995, da bi izboljšali 

varstvo osebnih podatkov na spletu in pomagali podjetjem. S prenovo veljavnih pravil bi v EU 

standardizirali in poenostavili predpise iz leta 1995, ki so jih države doslej izvajale neusklajeno. 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1329
http://www.slovenia.info/?eden_project=0&lng=1
http://www.slovenia.info/?tlab_soca_povej=0&lng=1
http://www.slovenia.info/?tlab_soca_povej=0&lng=1
http://www.alpeadria-tip.si/za-obiskovalce/obsejemsko-dogajanje/
http://www.dnevnik.si/kultura/v-srcu-amerike-v-oazi-socializma
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Po novem bi imeli državljani lažji dostop do svojih podatkov in pravico do pozabe, kar bi jim 

omogočilo izbris svojih podatkov, če za njihovo shranjevanje ne bi bilo legitimnega razloga. 

Nacionalni organi za varstvo podatkov bi lahko oglobili podjetja, ki kršijo pravila, osebni podatki, ki 

jih zbirajo organi kazenskega pregona, bi bili bolje zaščiteni. 

Več kot 90 % Evropejcev je zaskrbljenih, ker mobilne aplikacije brez izrecne privolitve uporabnikov 

zbirajo njihove podatke. Približno 70 % jih skrbi, kaj bodo z njihovimi podatki storila podjetja. 

Izboljšanje varstva osebnih podatkov bi pomirilo državljane in povečalo njihovo zaupanje. Evropska 

komisija je osnutek predpisa predstavila že januarja 2012, vendar ga morata najprej odobriti Evropski 

parlament in Evropski svet, kar naj bi se zgodilo še pred koncem letošnjega leta. (vir: EK)  

O IZVAJANJU ZAKONODAJE EU ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO  

Evropska komisija je včeraj objavila poročilo študije Evalvacija zakonodaje EU o ekološkem kmetijstvu 

(Evaluation of the EU legislation on organic farming). Zajema celotno EU, v trinajstih državah pa so 

potekale tudi podrobnejše raziskave. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je raziskavo opravil Inštitut za 

trajnostni razvoj. Poročilo je na voljo tukaj v angleškem jeziku. Javna predstavitev in razprava o 

rezultatih študije bo potekala na kongresu sejma Biofach v Nürnbergu (13. februar 2014, od 12. – 13. 

ure, prostor Kopenhagen). (Vir: Inštitut za trajnostni razvoj, sk) 

KOHEZIJSKE NOVIČKE ZA JANUAR  

Na spletnih straneh MGRT lahko najdete januarsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli 

informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/news/justice/140128_sl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm
http://

