
 

 

 

 

7.2.2014 – 14.2.2014    TN št. 7 

ČESTITAMO 

V TEM TEDNU OBČINSKI PRAZNIK PRAZNUJE OBČINA ČRNOMELJ. ISKRENE ČESTITKE!  

Sekretariat SOS 

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN 

 

 

TOR    Lokalni kulturni programi -Novosti Zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo vabilo s prijavnico 

 Sestanek DS SOS za boljše črpanje EU sredstev 

KAZALO 
NOVIČKE SOS .........................................................................2 

DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH 2014 ......................2 

POPISOVANJE ŠKODE .....................................................2 

SESTANEK DS ZA URBANE VRTOVE ...........................3 

POSVET: RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA ....3 

ŽUPANI PODRAVJA IN ENERGETSKE IZKAZNICE .4 

ENERGETSKE IZKAZNICE ..............................................4 

PROBLEMATIKA LESENEGA PLAVJA .........................4 

ŠIROKOPASOVNA INFRASTRUKTURA .......................5 

SESTANEK PREDSTAVNIKOV OBČIN IN ZKG...........5 

STROKOVNA RAZPRAVA – VODA IN ENERGIJA .....6 

POJASNILA ..............................................................................6 

MESEČNI PRISPEVKI ZA SOBODAJALCE ....................6 

IZPLAČILO SOLIDARNOSTNE - V PRIMERU 

NARAVNE NESREČE ........................................................6 

ODLOČITEV USTANOVITELJA – IZPLAČILO TRETJE 

ČETRTINE ...........................................................................7 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ...................................7 

VMESNI PRERAČUN IN IZDELAVA OBVESTIL .........7 

STATISTIČNI PODATKI O POSAMEZNIH 

NAROČILIH ........................................................................7 

OSNUTEK UREDBE O POSEGIH V OKOLJE – 

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE ....................................8 

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE ..............................8 

ZAKON O VODAH ............................................................8 

 ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA .......9 

OSNUTEK OPERATIVNEGA PROGRAMA 

ZMANJŠEVANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINO ...9 

OSNUTEK SLAVC ..............................................................9 

POVPRAŠEVANJA................................................................10 

ODPRTA POVPRAŠEVANJA .........................................10 

POTRDILA O NAMENSKI RABI  ..................................10 

ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA ...............................10 

KINOLOŠKO DRUŠTVO IN JAVNI RAZPISI ..............10 

ZDRUŽENJE KMETOV ...................................................10 

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS .....................................11 

18.2. / LOKALNI KULTURNI PROGRAMI ...................11 

18.2. / SESTANEK DS SOS ZA EU SREDSTVA .............11 

24.2. / USKLAJEVALNI SESTANEK - AS ......................11 

24 - 25.2 / DS ZA ENAKOST SPOLOV IN MLADE ..... 11 

4.3. / SEJA PREDSEDSTVA SOS ..................................... 12 

5.3. / UPORABA POROČILA O STANJU PROSTORA 12 

5.3. / SOCIALNO PODJETNIŠKA INICIATIVA 2020 . 12 

11.3. / OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH 

USLUŽBENCEV V LETU 2014 ....................................... 12 

DOGODKI DRUGIH ............................................................ 13 

21.2. / SEMINAR – KOLESARSTVO IN TURIZEM ..... 13 

13.3. / ENER. UČINKOVITOST V J. STAVBAH ........... 13 

26.03. / KULTURNI BAZAR ........................................... 13 

45. SEJA VLADE.................................................................... 14 

POGAJANJA O SOC. SPORAZUMU ZA USPEŠNO 

SLOVENIJO ...................................................................... 14 

UREDBA O NAČINU PRIPRAVE KADROVSKIH 

NAČRTOV ZA LETI 2014 IN 2015 ................................. 15 

ENOTNA METODOLOGIJA IN OBRAZCI ZA 

OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ ................................ 15 

UREDBA O DOLOČITVI BOLNIŠKEGA 

NADOMESTILA ZA SAMOZAPOSLENE V KULT. ... 16 

UREDBA O DOPOL. DEJAVNOSTIH NA KMETIJI ... 16 

KONČNA OCENA NEPOSREDNE ŠKODE V 

KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI SUŠE ................. 16 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA 

UPRAVLJANJA Z MORSKIM GOSPODARSKIM ....... 17 

SPREMEMBA NAČRTA ZA IZVAJANJE UKREPOV 

AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ...................... 17 

VLADA SPREJELA MNENJE O ZAHTEVI ZA OCENO 

USTAVNOSTI ZDN ......................................................... 17 

STALIŠČE DO OBVEZNOSTI IZTOVARJANJA ......... 18 

PREDLOG UREDBE O NAJVIŠJIH DOVOLJENIH 

STOPNJAH RADIOAKTIVNEGA ONESNAŽENJA .. 18 

AKTUALNI RAZPISI ........................................................... 19 

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM ....................... 19 

 IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2014 ... 19 

NOVICE DRUGIH ................................................................ 19 

MLADIM PRIJAZNA OBČINA NA DELU .................. 19 

ELEKTRONSKE OBRATNE DRAŽBE .......................... 20 

 ............................................................................................ 20 

VOHUNJENJE ZDA ........................................................ 20 

DROE BODO MORALE IZPOLNITI OBVEZNOSTI  .. 21 

vabilo%20s%20prijavnico


 

 

 

 

7.2.2014 – 14.2.2014    TN št. 7 

NOVIČKE SOS 

DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH 2014  

Skupnost občin Slovenije je v preteklih nekaj letih z občinami članicami že organizirala Dan odprtih 

vrat v občinah. Ta zdaj že tradicionalno poteka na 14. februar, dan ustanovitve SOS, v mnogih občinah 

po vsej Sloveniji. S skupno akcijo občin in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre 

in uspešne projekte slovenskih občin ter tako pokazati očiten napredek, kateremu smo priča v letih od 

reforme lokalne samouprave v številnih lokalnih okoljih. Občine so tiste, ki vodijo in usklajujejo 

lokalni razvoj, ki skrbijo za večino zadev, pomembnih za občanke in občane. V časih, ko smo 

obkroženi z negativnimi novicami, je po našem prepričanju čas za pregled in ogled dobrih in uspešnih 

lokalnih projektov in dobrih praks. Zato smo na dan odprtih vrat v sodelujočih občinah povabili 

ministra dr. Viranta, državno sekretarko mag. Zatler, vodjo sektorja za lokalno samoupravo dr. 

Lavtarja, vse poslanke in poslance ter državne svetnice in svetnike. Seveda smo na dogodke v občinah 

povabili tudi predstavnice in predstavnike medijev. Naša skupna želja je, da bi Dan odprtih vrat 

občankam in občanom prikazal uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij, da bi prebivalke 

in prebivalce, njihove želje in potrebe, približal lokalnim odločevalcem ter, da bi jih še trdneje povezal, 

saj gre za skupno ustvarjanje spodbudnega lokalnega okolja. Tako smo tudi letos na občine 

posredovali pobudo in veseli nas, da so v akciji sodelovale naslednje občine: OBČINA LJUBNO, 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, MO NOVA GORICA, OBČINA ŠENTJUR, OBČINA SLOVENSKE 

KONJICE, OBČINA RADENCI, OBČINA KRŠKO, OBČINA SEVNICA, OBČINA NAZARJE, 

OBČINA DOBRNA, OBČINA RADOVLJICA, OBČINA TRBOVLJE, MO VELENJE, OBČINA 

TREBNJE, OBČINA VOJNIK, OBČINA CERKVENJAK, OBČINA VODICE, OBČINA ŠTORE in MO 

NOVO MESTO. Program dogodkov občin lahko preberete tukaj. Vsem sodelujočim se iskreno 

zahvaljujemo!  

POPISOVANJE ŠKODE NASTALE ZARADI NARAVNIH NESREČ 30.1 -

10.2.2014 

Danes, 14.2.2014, je v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje potekal sestanek glede izvedbe 

ocenjevanja škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda. Sestanek je bil namenjen 

razčlenitvi nalog in pristojnosti posameznih deležnikov ter predlogom in pripombam glede izvedbe 

ocenjevanja škode.  

Predstavnica URSZR je izpostavila nujnost čim hitrejšega popisa škode, saj mora RS v roku 100 dni 

Evropski komisiji sporočiti višino nastale škode, zaradi česar bi, v kolikor ta presega 200 mio. €, RS 

dobila 2,5% prepotrebnih sredstev za sanacijo škode s tega naslova. Na sestanku je bila ponovno 

izpostavljena potreba po dobrem sodelovanju vseh deležnikov, predvsem pa hitrem pričetku dela z 

vnosom podatkov v aplikacijo Ajda – rok za vnos podatkov je 14. marec 2014.  

Na URSZR so še povedali, da boste občine vse potrebne informacije in navodila za delo prejeli 

tukaj
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neposredno s strani URSZR, saj ne želijo, da bi pri obveščanju iz različnih straneh prišlo do 

nesporazumov. (MM) 

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA URBANE VAŠKE IN MESTNE 

VRTOVE  

V občini Trzin se je v sredo, 12. 2.2014 sestala Delovna skupina za urbane vaške in mestne vrtove. 

Skoraj dvajset prisotnih predstavnic in predstavnikov občin je na sestanku predstavilo dosedanje 

izkušnje na področju vzpostavljanja in delovanja urbanih vaških in mestnih vrtov ter oblikovala načrt 

dela za letošnje leto. Med drugim bodo aktivno delovali na področju modelov vzpostavljanja 

podpornega okolja, pregledali obstoječe uspešne modele organiziranja in delovanja teh vrtov v 

občinah ter pripravili priporočila za delovanje občin na tem področju.  Prav tako pa bodo aktivno 

delali na zakonodajnem področju (kadar se bo za to pojavila potreba) ter skupaj oblikovali možne 

modele delovanja občin na tem področju. Naslednji sestanek Delovne skupine bo v Mestni občini 

Kranj v mesecu marcu. Zainteresirane občine, ki v skupine še ne sodelujejo vabimo, da svoj interes za 

sodelovanje v delovni skupini posredujejo na elektronski naslov: jasmina.vidmar@skupnostobcin.si 

.(jv)  

POSVET: USTVARJANJE PODPORNEGA OKOLJA V OBČINAH ZA 

RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  

V torek, 11. 2. 2014 je Skupnost občin Slovenije v partnerstvu s Forumom socialnega podjetništva 

uspešno izvedla delovni posvet o socialnem podjetništvu in drugih kreativnih oblikah ustvarjanja 

novih delovnih mest.  

Socialno podjetništvo in zadružništvo v najrazvitejših državah članicah Evropske unije ustvarjata med 

10 in 15% družbenega bruto proizvoda teh držav in predstavljata pomemben korektiv prevladujočim 

dobičkonosnim gospodarskim oblikam organiziranja, prav tako pa ustvarjata pogoje za zaposlovanje 

težje zaposljivih kategorij prebivalstva (mladi brez ustreznih izkušenj, starejši, manjšine, osebe s 

posebnimi potrebami,…). Ob tem pa posegata na področja in ponujata storitve in proizvode, ki za 

dobičkonosne gospodarske subjekte niso zanimiva. Z delovnim posvetom je Skupnost občin Slovenije 

želela 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. Tako so v prvem delu 

sodelovali: Tadej Slapnik  iz Foruma socialnega podjetništva, Alenka Hren iz Agencije Spirit, Mojca 

Ulaga iz Zavoda RS za zaposlovanje in Jasmina Vidmar iz SOS, ki je predstavila vlogo lokalnih 

skupnosti na tem področju.  V drugem delu pa so  uspešne modele predstavili: Rupert Gole, župan 

občine Šentrupert, ki je predstavil  Turistična kooperativa kot sestavni del medgeneracijskih 

kooperativ, Tomaž Zver iz Sončne Zadruge, Blanka Kovačič, ki je predstavila Socialno podjetje 

Kooperativa Konjice, Sebastjan Pikl, ki je predstavil začetke ter delovanje Zadruge Dobrote, Luka 

Piškorič, eden izmed soustanoviteljev Coworkinga v Sloveniji je predstavil uspešno delo na tem 

področju ter prisotnim razjasnil pomene coworkinga in crowdfundinga ter Lenka Puh iz podjetja 

Jazon, ki je predstavila model socialne franšize za lokalne skupnosti. (jv) 
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ŽUPANI PODRAVJA IN ENERGETSKE IZKAZNICE  

V sredo, 12. februarja 2014 je v Mariboru, potekalo srečanje županov občin Podravja. Srečanja, ki ga je 

organizirala Energetska agencija za Podravje Energap, se je udeležil tudi mag. Hinko Šolinc, 

predstavnik sektorja URE in OVE pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Na srečanju je bila 

prisotna tudi predstavnica SOS. Po uvodnem pozdravu direktorice Energetske agencije za Podravje, 

dr. Vlaste Krmelj in župana MO Maribor, dr. Andreja Fištravec, je predstavil okvirje Energetske 

politike z novim Energetskim zakonom, smernice nove finančne perspektive na področju trajnostne 

energije in energetske izkaznice. Energap je na srečanju štirim občinam podelil tudi prve energetske 

izkaznice za javne stavbe. Prejeli so jih župani Maribora, Miklavža na Dravskem polju, Ruš in Poljčan. 

Izkaznice poleg obstoječega stanja vsebujejo tudi konkretne usmeritve, kako lahko v prihodnosti 

posamezne stavbe prihranijo še več energije z določenimi izboljšavami. Župani so v razpravi izrazili 

zaskrbljenost nad Energetskim zakonom, ki ureja tudi področje energijskih izkaznic. Z razumevanjem, 

da mora Slovenija spoštovati evropske direktive in tudi z razumevanjem smiselnosti energijskih 

izkaznic so župani vendarle izrazili bojazen, da bi to prineslo s seboj dodatne stroške občankam in 

občanom pa tudi samim občinam in birokratske obremenitve. Zato velja poziv pripravljavcem zakona, 

da poiščejo takšne rešitve, da Slovenija ne bo spet označena z vse prevečkrat uporabljeno prispodobo, 

da smo »bolj papeški od papeža«. V razpravi so župani tudi dobili odgovor mag. Šolinca na vprašanje, 

ali v so programskih dokumentih za novo finančno obdobje za sanacijo stavb res predvidene le 

državne stavbe in ne javne, ki zajemajo tudi občinske, torej šole, vrtce, kulturne domove,… odgovor je 

bil žal pritrdilen. (SK) 

PROŠNJA ZA SESTANEK NA TEMO ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Ministra za infrastrukturo in prostor smo zaprosili za urgentni sestanek v zvezi z predlogom 

Energetskega zakona oz. energetskih izkaznic. Zaradi informacij, ki jih dobivamo iz občin, lokalnih 

energetskih agencij, energetskih strokovnjakov in medijev, izražamo skrajno zaskrbljenost nad 

sedanjim besedilom še nepotrjenega Energetskega zakona, ki ureja področje izdaje energetskih 

izkaznic in nad dejstvom, da zakonodaja prepušča trgu, da v celoti ureja cenovno politiko. Ministra 

smo ob tej priložnosti še pozvali, da v programskih dokumentih za novo obdobje ne izključi možnosti 

za sofinanciranje sanacije stavb v lasti občin. (SK) 

PROBLEMATIKA LESENEGA PLAVJA 

Pretekli dogodki ob poplavah v Sloveniji so pokazali, da se pojavlja škoda tudi zaradi zamašitev 

pretočnih profilov na vodotokih, predvsem zaradi zamašitve premostitev. Velike količine lesenega 

plavja ali veliki posamezni kosi lahko namreč znatno vplivajo na zmanjšanje pretočnosti vodotokov in 

na zmanjšanje funkcionalnosti določenih varovalnih objektov v strugi ter posledično na večji obseg 

škod. S strani Hidrotehnika, ki na podlagi odredbe poveljnika Civilne zaščite RS, usmeritev ARSO in v 

koordinaciji z lokalnimi skupnostmi, že od četrtka 06.02.2014 z vsemi razpoložljivimi kapacitetami 

odstranjujejo leseno plavje iz vodotokov, smo bili na SOS opozorjeni na obširnejšo objavo prispevka, 

ki zajema tudi priporočila vsem, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem posledic naravne nesreče. 

Izpostavljamo: 

1. pri povečanem obsegu poseka in spravila lesa se lahko pričakuje, da bo prišlo tudi do povečanja 

števila lokacij bolj ali manj začasnih deponij hlodovine, delov drevnine in sečnih ostankov (ob gozdnih 
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cestah, poteh, ob travnikih …). Zelo je pomembno, da se te deponije (čeprav so začasne) nahajajo 

izven dosega vpliva visokih voda, kajti v nasprotnem primeru so lahko take deponije dodatni vir 

lesenega plavja v strugi. 

2. priporočilo pa velja za dosledno upoštevanje načel preventivnega protierozijskega ukrepanja v 

primeru popravil in izdelav gozdnih vlak, zlasti tistih, ki imajo lahko neposredni vpliv na hidrološki 

režim vodotokov.  

POZIV VLADI - ŠIROKOPASOVNA INFRASTRUKTURA  

Skupnost občin Slovenije je pozvala Vlado Republike Slovenije, da v programskih dokumentih za 

novo finančno obdobje med prioritete zapiše tudi izgradnjo širokopasovne infrastrukture. Slovenija 

pri razvoju širokopasovne infrastrukture v zadnjih letih zaostaja v primerjavi z EU. V preteklosti je 

sicer bil razvojni napredek, ki je temeljil na razvoju optičnih omrežij, ki nas je tedaj postavil med 

razvojno najuspešnejše države, vendar le pri gradnji optičnih priključkov v večjih mestih, kjer je bilo 

zasebnim investitorjem najlažje oblikovati investicijske projekte s pričakovano donosnostjo. Dostopna 

širokopasovna infrastruktura zmanjšuje digitalno ločnico, povečuje vključenost vsakega posameznika 

v sodobne družbene tokove ter omogoča enakomeren razvoj podeželja. Študije ugotavljajo močno 

korelacijo med rastjo širokopasovnih priključkov in dvigom gospodarske rasti, ter pozitiven vpliv na 

zaposlenost in produktivnost, prav tako pa je OECD ugotovil neposredno povezanost med rastjo 

širokopasovnih povezav in BDP. Zato opozarjamo na pomen širokopasovne infrastrukture tudi izven 

večjih mest. Pomembno dejstvo, ki ga je potrebno upoštevati pri načrtovanju nadaljnjega razvoja, je 

izrazito razpršena poseljenost slovenskega podeželja. Potencialni zasebni investitorji to navajajo kot 

ključno oviro pri oblikovanju vzdržnih poslovnih modelov in zato nimajo komercialnega interesa za 

samostojna vlaganja na teh področjih. Iz tega razloga, bi morala država zagotoviti javna sredstva, s 

katerimi bo izboljšala poslovne modele zasebnih investitorjev pri bodočih vlaganjih na teh področjih 

in spodbujala naložbe v infrastrukturo. Če tega ne bomo storili, si ne bomo samo v splošnem 

poslabšali razvojnih možnosti, ampak se bomo s tem odpovedali tudi policentričnemu razvoju 

sodobne digitalne slovenske družbe, na kar opozarja tudi Evropska Komisija. 

SESTANEK PREDSTAVNIKOV OBČIN IN ZBORNICE KOMUNALNEGA 

GOSPODARSTVA 

V Ljubljani je 7. februarja 2014 potekal sestanek med predstavniki občin (SOS, ZOS, ZMOS) in 

zbornico komunalnega gospodarstva z namenom dogovora o možnostih sodelovanja in povezovanju 

vseh deležnikov na področju komunalnih dejavnosti. Predsednik ZKG, Janko Kramžar, je uvodoma 

predstavil fokusna področja zbornice v letošnjem letu. To bo predvsem področje zmanjšanja nastanka 

odpadkov, zmanjševanje porab pitne vode in podpora uporabnikom pri uvajanju malih komunalnih 

čistilnih naprav. Prisotni so kot skupne točke in prizadevanja zaznali predvsem pri problematiki 

neprevzemanja in skladiščenja ločeno zbrane odpadne embalaže, pri področju oblikovanja cen 

komunalnih storitev najkasneje do 31.2.2014, na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda oz. 

rokov ter pri pri prave primerjalne analize (benchmarkinga) kot orodja za IJS in lokalne skupnosti. 

Sklenjen je bil dogovor o sodelovanju SOS, ZOS in ZMOS ter ZKG na teh področjih, medsebojnem 

obveščanju, usklajevanju stališč in skupnem nastopu v korist javnega interesa. (bh) 
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STROKOVNA RAZPRAVA – VODA IN ENERGIJA 

SOS se je strokovne razprave, ki jo je organiziral Inštitut za vode Republike Slovenije v sklopu 

aktivnosti mednarodnega projekta Območje Alp v gibanju – krepitev povezovanja področij voda in 

energija (Alpine Space in Movement targeted to water and energy capitalization; AIM). Organizirali 

so strokovni posvet oz. interaktivno delavnico, na kateri so različni deležniki skušali določiti skupne 

prioritete in usmeritve programa Območje Alp na področjih voda in energija v obdobju 2014-2020. 

Strokovna razprava je potekala v četrtek, 13. februarja v Ljubljani, v prostorih Gospodarskega 

razstavišča. Projekt AIM deluje na področju povezave (nexus) voda-energija, ene izmed vodilnih tem 

upravljanja naravnih virov v alpskem in tudi najširšem evropskem prostoru. Obravnava šest 

evropskih projektov Območja Alp iz iztekajoče se finančne perspektive 2007 - 2013, katerih tema je 

optimizacija usklajevanja doseganja ali ohranjanja dobrega stanja voda in rabe vodnih virov za 

proizvodnjo električne energije in vrednoti notranjo usklajenost šestih raziskav skozi prizmo 

evropskih direktiv o vodah in o rabi trajnostnih virov energije. Iz projektov bo artikuliral dobre 

prakse, tako z vidika uspešnosti usklajevanja sektorskih ciljev kot tudi iz vidika uporabnosti 

metodologij, tehnologij in orodij, ki so bila razvita v sklopu teh projektov. Dobre prakse bodo nato 

diseminirane ključnim deležnikom v prostoru programa Območje Alp in seveda tudi ključnim 

slovenskim deležnikom. Projekt opredeljuje potrebe alpske georegije, ki bodo podlaga za ocenjevanje 

projektov in identifikacijo prioritetnih tem ter področij, ki bodo določene za program Območje Alp v 

naslednjem finančnem obdobju 2014 - 2020. Določene bodo tudi možne sinergije med evropskimi, 

regionalnimi, transnacionalnimi in nacionalnimi finančnimi programi, ki bodo med drugim tudi 

kartografsko evidentirane.  

V sekretariatu imamo za vse zainteresirane na voljo gradiva z delavnice, ki jih dobite na 

sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK) 

POJASNILA 

MESEČNI PRISPEVKI ZA SOBODAJALCE PO 55.A ČLENU ZZVZZ  

Na podlagi pobud občin članic, ki so se soočale z dilemo glede plačila prispevkov sobodajalcev po 55.a 

členu ZZVZZ, je Skupnost občin Slovenije posredovala tako na Ministrstvu za zdravje kakor tudi na 

DURS. Po več dnevnih naporih smo prejeli pojasnilo s strani zakonodajalca, v katerem predlaga, da se 

plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za sobodajalce uredi na način, da se mesečni prispevek 

zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen ter prispevek zavarovanca po drugi alineji 

prvega odstavka 55.a člena ZZVZZ pomnoži s petimi mesci. Tako dobljen skupni znesek prispevka pa 

se delil na 12 mesecev. Celotno besedilo najdete tukaj. Prav tako smo prejeli mnenje ZZZS - priloga, 

najdete tukaj.  

IZPLAČILO SOLIDARNOSTNE POMOČI IN ODSOTNOST Z DELA V 

PRIMERU NARAVNE NESREČE  

Ministrstvo za notranje zadeve je glede na več prejeti vprašanj posredovalo pojasnilo glede izplačila 

solidarnostne pomoči in odsotnost z dela v primeru naravne nesreče, in sicer v primeru zadnjih 

http://www.aim2014.eu/
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
tukaj
tukaj
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dogodkov, ko so vremenske razmere prizadele območje celotne države. Besedilo pojasnila najdete 

tukaj.  

ODLOČITEV USTANOVITELJA – IZPLAČILO TRETJE ČETRTINE 

PLAČNIH NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH  ZA ZAPOSLENE V 

OSNOVNIH ŠOLAH 

V skladu s prejetimi navodili MIZŠ, kjer navajajo, da v kolikor financer posrednemu proračunskemu 

uporabniku (šolam) ne bo odobril sredstev za izplačilo razlike zaradi odprave plačnih nesorazmerij, le 

te ne bodo morale evidentirati terjatev, temveč bodo morale šole sredstva za kritje stroškov poplačila 

tretje četrtine plačnih nesorazmerij zagotoviti same iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 

ter iz razpoložljivih sredstev za izvajanje dejavnosti za leto 2014. 

Presežek prihodkov nad odhodki šole večinoma ustvarjajo z oddajanjem telovadnic in z ustvarjanjem 

dodatnih prihodkov iz šolskih kuhinj. Pomeni, da nastajajo iz naslova občinskega premoženja. 

Nekateri ustanovitveni akti osnovnih in glasbenih šol vsebujejo določilo, da o razporejanju presežkov 

prihodkov nad odhodkih, ki jih zavodi dosežejo pri opravljanju svoje dejavnosti, odloča po 

predhodnem soglasju ustanovitelj. Podlaga je 19. člen Zakona o računovodstvu. Pri tem gre opozoriti, 

da odločitev sprejme na podlagi sklepa občinski svet, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 

okviru pravic in dolžnosti občine, razen če imate občine v svojih občinskih pravnih aktih določeno 

drugače.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

VMESNI PRERAČUN IN IZDELAVA OBVESTIL OBČINE  

GURS naproša lastnike nepremičnin, da v kolikor želite, da bodo spremenjeni podatki o namenski 

rabi in zemljiščih za gradnjo stavb upoštevani v ponovno izdelanem informativnem izračunu davka, 

da posredujete najkasneje v ponedeljek 24.2.2014 oziroma v ponedeljek 10.3.2014, vmesne spremembe 

podatkov o namenski rabi zemljišč in podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb. Celotno besedilo poziva 

najdete tukaj.  

STATISTIČNI PODATKI O POSAMEZNIH NAROČILIH, ODDANIH NA 

PODLAGI OKVIRNIH SPORAZUMOV IN EVIDENČNIH NAROČILIH ZA 

LETO 2013 

Obveščamo vas, da je z letošnjim letom bil spremenjen način sporočanja statističnih podatkov o 

posameznih naročilih, oddanih na podlagi okvirnih sporazumov. V preteklih letih so se podatki o 

oddaji posameznih naročil sporočali preko spletne aplikacije, podatke o posameznih naročilih, ki so 

bila na podlagi okvirnega sporazuma oddana v letu 2013, pa morajo naročniki sporočiti z objavo 

Obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma iz 13. točke prvega odstavka 

57. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 - UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2), 14. točke 

prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 

področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11 - UPB3, 43/12 - odl. US in 90/12; v 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/izredne_razmere-nadoemstila___solida_podpisano.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Dopis_skrbnikom_podatkov_obcine_5.2.2014.pdf
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nadaljevanju: ZJNVETPS) ali 8. točke prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju na 

področju obrambe in varnosti (Ur. l. RS, št. 90/12; v nadaljevanju: ZJNPOV). Omenjeni obrazci bodo 

vzpostavljeni v nekaj dneh. Registrirani uporabniki portala javnih naročil bodo o vzpostavitvi obrazca 

Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma po ZJN-2, ZJNVETPS in 

ZJNPOV obveščeni preko elektronske pošte. 

Organi Republike Slovenije, vključno z upravnimi enotami, lahko podatke o t. i. evidenčnih naročilih, 

oddanih v letu 2013, sporočajo od 12.2.2014, in sicer preko spletne aplikacije na portalu javnih naročil 

v zavihku »Statistika 2013«. 

Glede na spremenjen način sporočanja statističnih podatkov o posameznih naročilih, oddanih na 

podlagi okvirnega sporazuma, bo letos sporočanje navedenih statističnih podatkov in statističnih 

podatkov o t. i. evidenčnih naročilih, tj. naročilih, ki jih glede na vrednosti iz 12. člena ZJN-2, 17. člena 

ZJNVETPS oz. 7. člena ZJNPOV ni treba objaviti na portalu javnih naročil, omogočeno do 31. 3. 2014.  

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. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

OHRANJANJU NARAVE-PODALJŠAN ROK  

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 21. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.  

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH-

PODALJŠAN ROK  

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 21. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.  

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.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zakon_narava.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zakon_narava.doc
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zakon_vode_s2.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zakon_vode_s2.doc
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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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.  

OSNUTEK OPERATIVNEGA PROGRAMA ZMANJŠEVANJA EMISIJ 

TOPLOGREDNIH PLINOV DO LETA 2020 

MKO je na spletni strani ministrstva objavil Osnutek operativnega programa zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2020. Ker gre za operativni program, ki določa ukrepe in finančne vire 

zanje vas prosimo, da osnutek skrbno pregledate in nam predloge ter pripombe prosimo pošljete na 

sasa.kek@skupnostobcin.si do 8. marca 2014.  

OSNUTEK PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O SLOVENSKEM 

AVDIOVIZUALNEM CENTRU - SLAVC 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen osnutek predloga novega 

zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije. Predlog zakona 

temelji na vključitvi vseh deležnikov iz celotnega filmskega, kinematografskega in avdiovizualnega 

področja (produkcije, promocije, distribucije, prikazovanja, filmske vzgoje, izobraževanja, filmske 

stroke) v sistem posameznih podpor oz. spodbud, dodeljenih prek javnih razpisov ter v sestavo sveta 

agencije, zagotovitvi preglednega in utemeljenega črpanja zunajproračunskih sredstev, namenjenega 

sofinanciranju programov in projektov iz celotnega področja kinematografske, filmske in 

avdiovizualne dejavnosti ob upoštevanju javnega interesa pri spodbujanju razvoja in ustvarjanja na 

področju filmske kulture, racionalni in učinkoviti organizaciji javne službe na področju zagotavljanja 

javnih sredstev in pogojev za izvedbo programov in projektov, ki so prepoznani v javnem kulturnem 

interesu na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti ter ustvarjanju ukrepov za povečevanje 

dostopnosti kvalitetnih filmov in avdiovizualnih projektov ter za dolgoročni razvoj celotnega 

filmskega in avdiovizualnega sektorja. V kolikor bi želeli na predlog zakona podati pripombe in 

predloge, lahko to strite do četrtka, 20.3.2014 na naslov 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
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/OP_zmanjsevanje_tgp_2020.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/OP_zmanjsevanje_tgp_2020.docx
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2014/SLAVC/ZSLAVCJA_o.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2014/SLAVC/ZSLAVCJA_o.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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POVPRAŠEVANJA  

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

POTRDILA O NAMENSKI RABI IN MNENJA GLEDE DOLOČITVE 

PRIPADAJOČIH ZEMLJIŠČ  

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas s prošnjo po posredovanju informacij na vprašanji, ki smo 

jih prejeli s strani občine članice. 

Vprašanji se glasita: 

 Prvo se nanaša na potrdila o namenski rabi za raznovrstne pretekle presečne datume, ki jih 

dobivamo od raznoraznih pravnih in fizičnih subjektov (DARS, DRSC, Dravske elektrarne, 

…) za primere odkupa in cenitve zemljišč za ceste ali pa za kakšne druge namene. Za 

izdajanje tovrstnih potrdil v zakonih namreč nimamo pravne podlage. Potrdilo iz uradne 

evidence je namreč dokument, ki temelji na podatkih iz trenutno veljavnih uradnih evidenc, 

ne pa iz preteklih in trenutno neveljavnih evidenc. Zanima nas, kako druge občine ravnajo v 

takšnih primerih. 

 

 Naslednje vprašanje pa se nanaša na mnenja v zvezi z določitvijo pripadajočih zemljišč po 

Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o 

določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Zanima nas, kako postopajo občine v 

primerih, ko jih sodišče pozove, da se opredelijo do nekega predloga za določitev 

pripadajočih zemljišč? 

Vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 19.2.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA 

KINOLOŠKO DRUŠTVO IN JAVNI RAZPISI  

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

članica je zaprosila 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 je 

zanimalo na katere razpise se prijavljajo kinološka društva v ostalih občinah? Odgovore občin lahko 

preberete tukaj.  

ZDRUŽENJE KMETOV  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za pomoč. Občino je zanimalo 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 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
tukaj
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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. Odgovore 

občin članic lahko preberete tukaj.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

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! 

18.2. / SESTANEK DS SOS ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV  

Sestanek komisije SOS za boljše črpanje EU sredstev bo potekal v prostorih MO Celje, v torek, 

18.2.2014 ob 10.00 uri in bo namenjen pregledu pripomb in predlogov sprememb na Prvi osnutek 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Udeležba je 

možna tudi za nečlane delovne skupine, potrebne so predhodne prijave na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 17.2.2014.  

24.2. / USKLAJEVALNI SESTANEK NA TEMO AGRARNIH SKUPNOSTI  

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na usklajevalni sestanek v zvezi s poslanimi pripombami v 

fazi javne obravnave na Predlog zakona o agrarnih skupnostih, ki bo potekal v ponedeljek, 24.2.2014 

ob 11.30 uri, na MKO. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS.  

24 - 25.2 / PRVO SREČANJE DELOVNE SKUPINE ZA ENAKOST SPOLOV 

IN MLADE PRI NALAS 

Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope (NALAS) je nedavno v sodelovanju z nemško organizacijo 

GIZ ustanovila novo delovno skupino mreže NALAS, ki se bo posvečala aktivnostim za večanje 

enakosti spolov v regiji ter vključevanju mladih v lokalno življenje. Prvo konstitutivno srečanje bo 

potekalo 24. in 25. februarja 2014 v Carigradu. Sestanka se bosta udeležili Jasmina Vidmar, generalna 

tukaj
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
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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sekretarka SOS in Barbara Horvat, upravljavka z znanjem za NALAS pri SOS. O delovnih aktivnostih 

in načrtih nove DS vas bomo sproti obveščali.  

4.3. / SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V torek, 4. Marca 2014 bo potekala seja predsedstva SOS, na kateri bo predsedstvo organizacije 

dosedanji predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, predal novemu predsedniku iz sekcije mestnih občin, g. 

Antonu Štihcu, županu MO Murska Sobota. Vabilo in gradiva bomo članicam in članom predsedstva 

posredovali v kratkem, prosimo pa za rezervacijo termina.  

5.3. / UPORABA POROČILA O STANJU PROSTORA NA REGIONALNI IN 

LOKALNI RAVNI  

Objavljamo najavo delavnice »Uporaba poročila o stanju prostora na regionalni in lokalni ravni«, ki bo 

v sredo, 5. 3. 2014, ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1. 

Delavnica je organizirana v okviru projekta Attract-SEE katerega pridružen član je tudi SOS. Vljudno 

vas vabimo, da se delavnice udeležite in aktivno prispevate k soočenju pogledov, izkušenj, mnenj in 

predlogov različnih ključnih deležnikov. Posebej lepo vabljeni predstavniki različnih oddelkov 

občinske uprave obravnavanega območja. Vaše izkušnje in predlogi so še zlasti dobrodošli, da bo 

predlagano poročilo čim bolj uporabno in da bo ustrezalo vašim potrebam. Vabilo  

Za lažjo organizacijo delavnice vas prosimo, da se prijavite na e-naslov:mateja.sepec@rec-lj.si. 

5.3. / SOCIALNO PODJETNIŠKA INICIATIVA 2020: SI -UK PESPEKTIVA  

Skupaj s Slovenskim forumom socialnega podjetništva, katerega pridružena članica je tudi SOS, vas 

vabimo k udeležbi na mednarodni konferenci: Socialno podjetniška iniciativa 2020: SI-UK (slovensko-

britanska) perspektiva, ki predstavlja eno od mnogih vezi med Slovenijo in Veliko Britanijo, na 

politični, ekonomski in kulturni ravni. Konferenca je partnerski projekt Slovenskega foruma 

socialnega podjetništva, British Councila, britanskega veleposlaništva v Ljubljani in partnerskih 

organizacij iz Slovenije in Velike Britanije. Potekala bo v sredo 5. marca, s pričetkom ob 8.30 uri v 

kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5 v Ljubljani. 

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev, je potrebna predhodna 

prijava TUKAJ. Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov E: sanda.velic@britishcouncil.si, 

najkasneje do 1.3.2014.  

11.3. / OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V  

LETU 2014 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Mojco Ramšak Pešec, generalno direktorico 

Direktorata za organizacijo in kadre na Ministrstvu za javno upravo, organizira delovni posvet 

OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2014. Posvet bo potekal v 

torek, 11. marca 2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska c. 154, 

Ljubljana. Vabilo in prijavnica  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DOGODKI/Attract-SEE_najava_3._delavnice.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ocvglc0ugrgeBtge/nl0uk');
https://docs.google.com/forms/d/1tYqo1m27vKDaXxC6brlyAIQDoEVMJgXMVRq9kISL4Oo/viewform?utm_source=SFSP+Mailing+lista&utm_campaign=3b78b30b08-Prof.+Ronnie+Lessem&utm_medium=email&utm_term=0_140a7dd8bc-3b78b30b08-50929305
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-ocenjevanje_in_napredovanje_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_ocenjevanje_in_napredovanje_2014.pdf
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Vljudno vas naprošamo, da prijavnice posredujete v čim krajšem času. Zaradi zagotovitve posveta, je 

potrebna prijava do torka, 4.3.2014. Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov 

metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, 

Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.  

DOGODKI DRUGIH 

21.2. / SEMINAR O CELOSTNEM NAČRTOVANJU IN PROMOCIJI 

UPORABNEGA KOLESARSTVA IN KOLESARSKEGA TURIZMA 

REC Slovenija v sodelovanju z Zavodom Ekohumanitas, Kolesarsko mrežo obale in Slovensko kolesarsko 

mrežo organizira v Kopru, v petek, 21. 2. 1014, seminar Celostno načrtovanje in promocija 

uporabnega kolesarstva in kolesarskega turizma. Udeležba na seminarju je brezplačna, a jo je 

potrebo do 18. 2. 2014 prijaviti na info@rec-lj.si. Več o seminarju na: spletni strani.  

13.3. / KAKO DOSEČI ENERGIJSKO UČINKOVITOST V JAVNIH 

STAVBAH 

Umanotera organizira mednarodno konferenco Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah, 

ki bo 13. marca od 9. do 16. ure na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Program najdete na tem 

spletnem naslovu, v angleščini na tem naslovu, prijavnico pa tu. Kotizacije ni. Nizkoenergijska 

gradnja in obnova (energijska sanacija) stavb v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel 

trajnostne gradnje znatno prispevajo k doseganju cilja 20 % energijske učinkovitosti do leta 2020. 

Zainteresirani strokovni javnosti bomo tako na mednarodni konferenci predstavili številne konkretne 

ideje in že izpeljane rešitve, s katerimi bi lahko javne stavbe postavili za zgled na področju energijske 

sanacije, predvsem z opredelitvijo metod in sistemov trajnostnega vrednotenja stavb. Udeležba na 

dogodku z vključenim kosilom je brezplačna. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, predavanja 

ne bodo prevajana. Prijave so mogoče do 6. marca 2014 s spletno prijavnico, za dodatne informacije je 

na voljo Iva Gruden iz Umanotere na tem e-naslovu (iva@umanotera.org) in telefonu +386 (0)1/43-97-

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 

mailto:info@rec-lj.si
spletni%20strani.
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_SLO_kor7.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_SLO_kor7.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_SLO_kor7.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_ANG_kor6.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1IOd9Qu4YHPvnqYf2Ckyd--TbQt7XkV8FYJ5YK6H7up0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1IOd9Qu4YHPvnqYf2Ckyd--TbQt7XkV8FYJ5YK6H7up0/viewform
mailto:iva@umanotera.org
http://www.kulturnibazar.si/domov/
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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. 

45. SEJA VLADE 

IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O SOCIALNEM SPORAZUMU ZA 

USPEŠNO SLOVENIJO  

Zaradi padca gospodarske aktivnosti v času krize, je Vlada RS sprejela Izhodišča za pogajanja o 

socialnem sporazumu. Socialni sporazum opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve delodajalcev, 

sindikatov in Vlade RS za izvajanje aktivnosti v letih 2014 in 2015, ki bodo izboljšale dejavnike 

konkurenčnosti in dviga produktivnosti gospodarstva ter izboljšale možnosti izhoda Slovenije iz 

krize.  

Cilji socialnega sporazuma so:  

 nov razvojni zagon temelječ na znanju in inovativnosti za nova kakovostna delovna mesta, 

višjo dodano vrednost in trajnostni razvoj v gospodarstvu in v javnem sektorju; 

 priprava in izvedba potrebnih sprememb sistemske zakonodaje in optimizacija javnega 

sektorja;  

 zmanjšanje finančnih in normativnih obremenitev gospodarstva s povečanjem njegove 

izvozne konkurenčnosti v tržnih nišah na globalnih trgih; 

 uvedba aktivnosti za odpravo krize vrednot v naši družbi, ki se kaže v korupciji, 

neupravičenem bogatenju posameznikov, posameznic in vedno večji neenakosti, načrtnem 

uničevanju podjetij, prenašanju denarja v davčne oaze, izogibanju plačevanja davkov in 

prispevkov za socialno varnost ter  nespoštovanju zakonov in predpisov;  

 doseganje visoke ravni ekonomske in socialne varnosti ter učinkovitega sistema socialnega in 

zdravstvenega varstva in 

 razvijanje ekonomske demokracije.  

Ključni cilji ekonomske politike države: 

 Postopna javnofinančna konsolidacija z uveljavljanjem ukrepov za vzdržnost javnofinančnih 

izdatkov in sprejem izvedbenih ukrepov za uveljavitev fiskalnega pravila za celoten sektor 

države; 

 sanacija bančnega sistema; 

 učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti in smiselna privatizacija in 

 razdolževanje podjetij. (Vir: Vlada RS, ab)  
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UREDBA O NAČINU PRIPRAVE KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH 

UPORABNIKOV PRORAČUNA IN METODOLOGIJI SPREMLJANJA 

NJIHOVEGA IZVAJANJA ZA LETI 2014 IN 2015  

Kadrovske načrte morajo posredni uporabniki proračuna sprejeti ob sprejetju programa dela in 

finančnega načrta v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 

2015 (ZIPRS1415).  Predstojniki neposrednega uporabnika proračuna države morajo posrednim 

uporabnikom posredovati izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov na način, da se bo skupno število 

zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz pristojnosti neposrednega uporabnika proračuna 

države v obdobju januar 2014 – januar 2015 znižalo za 1 %. Določiti morajo tudi odstotek dovoljenega 

števila oziroma dovoljeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta glede na stanje števila 

zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta. To bo moral storiti na način, da se bo skupno število 

zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz njegove pristojnosti zmanjšalo za 1%, tudi za 

zaposlene, katerih plače se financirajo iz sredstev Evropske unije, sredstev od prodaje blaga in storitev 

na trgu,  nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev za financiranje javnih del in 

namenskih sredstev, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih (mladih 

raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in 

zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih pri raziskovalnih projektih).  

Neposredni proračunski uporabnik posreduje izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov posrednim 

uporabnikom proračuna, ti pa morajo najkasneje do 18. dne v mesecu poročati o stanju števila 

zaposlenih na dan prvega aprila, prvega julija, prvega oktobra in prvega januarja. Predstojniki uprave 

lokalne skupnosti najkasneje do konca meseca, v katerem so prejeli posamezno poročilo, prejeto 

poročilo posredujejo resorno pristojnemu ministrstvu. Le-ti na podlagi prejetih poročil pripravijo letno 

poročilo in ga najkasneje 31. januarja posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo, ki vladi 

najkasneje do 28. februarja posreduje v obravnavo skupno poročilo o realizaciji kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna. Z dnem uveljavitve Uredbe v Uradnem listu, bo prenehal veljati 

sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20.6.2013, razen 4. in 9. točke. (Vir: Vlada RS, ab) 

ENOTNA METODOLOGIJA IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO 

PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

Glavni namen predlagane uredbe je spremljanje in ugotavljanje izdatkov za celoten javni sektor, kot so 

npr. prevoz, prehrana, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, o katerih se doslej ob poročanju o 

plači ni poročalo. Do sedaj so bili uporabniki proračuna na podlagi Zakona o državni upravi (ZDU) 

dolžni posredovati podatke le Agenciji RS za javno pravne evidence in storitve (AJPES). (Vir: Vlada 

RS, ab) 
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UREDBA O DOLOČITVI VIŠINE DNEVNEGA NADOMESTILA ZA ČAS 

ZADRŽANOSTI OD DELA ZARADI BOLEZNI ZA SAMOZAPOSLENE V 

KULTURI  

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi 

bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014, ki bo začela veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu RS. Uredba določa višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi 

bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni. Samozaposleni v kulturi lahko prejme dnevno nadomestilo 

za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni. Nadomestilo lahko prejme največ za enkratno 

zadržanost od dela zaradi bolezni v posameznem letu. Dnevno nadomestilo v višini 20,00 evrov 

dodeli ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi vloge samozaposlenega v kulturi, ki jo poda 

najkasneje 90. dan po nastopu zadržanosti od dela. 

Z navedenimi ukrepi se skuša omiliti slab ekonomski položaj samozaposlenih v kulturi in njihov 

položaj približati položaju zaposlenih v kulturi. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O VRSTAH, OBSEGU IN POGOJIH ZA OPRAVLJANJE 

DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH NA KMETIJI  

Ker je na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006), Geodetska uprava 

RS z 31. 12. 2013 iz zemljiškega katastra po uradni dolžnosti izbrisala podatke o vrstah rabe zemljišč in 

o katastrskih kulturah ter katastrskih razredih, je  5. člen Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za 

opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/2005 in 45/2008-Zkme-1) s tem 

postal neizvedljiv in posledično upravne enote niso mogle izdajati dovoljenj za opravljanje 

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je zato pripravilo novo uredbo, 

ki daje upravnim enotam pravno podlago za izdajo dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 

kmetiji. Na MKO je že pripravljen tudi predlog nove Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki 

bo celostno uredila področje dopolnilnih dejavnosti. (Vir: Vlada RS, ab) 

KONČNA OCENA NEPOSREDNE ŠKODE V KMETIJSKI PROIZVODNJI 

ZARADI SUŠE V LETU 2013  

Na seji Vlade RS, 13. februarja, je bila podana končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski 

proizvodnji zaradi suše v letu 2013. Prizadela je 185.465,32 ha površine in znaša 106.152.002,81 evra ter 

jo je 1. decembra 2013 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih 

nesrečah. Škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2013 

(2.425.104,17 evra) in je tako dosežen limit za pomoč skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih 

nesreč. 

Naloga Ministrstva za kmetijstvo in okolje je pripraviti program za odpravo posledic škode in v roku 

6 mesecev dopolniti Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo z 

vidika primernosti gojenja posameznih kultur za posamezne tipe tal ter pripraviti načrt ukrepov za 

razvoj namakanja v okviru Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja 

slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Prav tako bo Uprava RS za zaščito in reševanje, 
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Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zapisniško predala dokumentacijo o oceni škode v tekoči kmetijski 

proizvodnji. Vlada RS je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi suše v letu 2013, ki so jo opravile 

občinske komisije ter Uprava RS za zaščito in reševanje v skupni višini 51.484 evrov, ki jo bodo krili iz 

tekoče proračunske rezerve. (Vir: Vlada RS, ab) 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA UPRAVLJANJA Z MORSKIM 

GOSPODARSKIM RIBIŠTVOM V TERITORIALNIH VODAH SLOVENIJE 

Predlagane spremembe in dopolnitve že sprejetega dokumenta Načrt upravljanja z morskim 

gospodarskim ribištvom v teritorialnih vodah Republike Slovenije (sklep Vlade številka 34200-

3/2013/4) se vnašajo na zahtevo Evropske Komisije. V načrt upravljanja dodatno vnašajo le nekaj zavez 

glede nadzora, spremljanja in poročanja, poleg tega pa je vnesenih še nekaj redakcijskih popravkov. 

Spremembe se nanašajo zgolj na dve zahtevi Slovenije za odstopanja: da se ji dovoli uporabljati 

pridnene vlečne mreže v pasu 1,5-3 milj od obale ter da lahko uporablja zaporne plavarice za ribolov 

cipljev katerih padec v globino je večji od tega,kot je ta predpisan v skladu z določili Uredbe Sveta 

(ES) št. 1967/2006, poleg tega pa je vnesenih še nekaj redakcijskih popravkov. (Vir: Vlada RS, ab) 

SPREMEMBA NAČRTA ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE POLITIKE 

ZAPOSLOVANJA 

Vlada RS je na seji sprejela Spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

(načrt APZ)  za leti 2013 in 2014. Predlog spremembe načrta APZ za leti 2013 in 2014 je pripravljen na 

podlagi spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in določa okvir razpoložljivih sredstev 

za izvajanje programov in aktivnosti v okviru petih ukrepov APZ (usposabljanje in izobraževanje, 

nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje 

delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja). 

V okviru spremembe načrta APZ za leti 2013 in 2014 bo za izvajanje ukrepov APZ namenjeno skupaj 

198.747.079 evrov, od tega 81,4 milijona evrov iz integralnega proračuna in 117,3 milijona evrov iz 

sredstev Evropskega socialnega sklada, tako se bodo sredstva namenjena izvajanju programov APZ v 

letu 2014 povečala v višini 44,3 milijona evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

VLADA SPREJELA MNENJE O ZAHTEVI DRŽAVNEGA SVETA RS IN 

SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O 

DAVKU NA NEPREMIČNINE  

Mnenje Vlade RS je, da je zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) bil sprejet na podlagi 

ekonomskih ocen stanja v Sloveniji, ki so za zagotovitev in vzpostavitev finančnih in gospodarskih 

razmer zahtevale sprejetje ustreznih ukrepov tudi na področju premoženjskih davkov, saj je bil 

dosedanji sistem obračunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremičnin v Sloveniji zastarel, 

neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. S sprejemom 

zakona bi se naj dosegla javna korist, ki je sprejem tega zakona tudi zahtevala. 

Izpostavili so cilje sistemskega zakona, ki ureja obdavčevanje nepremičnin: 
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 nadomestiti obstoječi neenotni sistem dajatev, vezanih na posedovanje nepremičnine z 

enotnim davkom na nepremičnine; 

 posodobiti sistem s poenotenim načinom določanja posplošene tržne vrednosti nepremičnine 

kot davčne osnove; 

 povečati sprejemljivost in pravičnost obdavčitve z razširitvijo davčne obveznosti na vse vrste 

nepremičnin; 

 administrativno poenostaviti sistem odmere davka na nepremičnine z vezavo odmere na 

enovito evidenco – register nepremičnin; 

 ohraniti občinam vsaj sedanji obseg prihodkov iz tega vira; 

 kratkoročno doseči cilje javnofinančne konsolidacije s povečanjem pomena davka na 

premoženja v strukturi javnofinančnih prihodkov; 

 del prihodka nameniti integralnemu proračunu države in s tem del prihodka iz tega naslova 

nameniti zagotavljanju virov za financiranje splošnih javnih koristi, ne le koristi lokalne 

skupnosti.  

Vlada je podala mnenje, da ni nobenega dvoma, da je institut obdavčenja nepremičnin v skladu s 146. 

členom Ustave RS legitimen instrument za pridobivanje sredstev za uresničevanje nalog države in 

lokalnih skupnosti, ki se izvajajo v javno korist in da sta zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije 

in Skupnosti občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine neutemeljeni. 

Vlada RS zato predlaga Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da ju zavrne, poleg tega pa ocenjuje, 

da ni utemeljenega razloga za začasno zadržanje izvajanja zakona ali zadržanje izvajanja njegovih 

posameznih členov. (Vir: Vlada RS, ab) 

STALIŠČE DO PREDLOGA UREDBE EU GLEDE OBVEZNOSTI 

IZTOVARJANJA 

Predlog uredbe je namenjen uskladitvi nekaterih uredb z novimi obveznostmi, ki so stopile v veljavo z 

reformo skupne ribiške politike. Vlada RS je sprejela stališče do Predloga Uredbe Evropskega 

Parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) 

št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1434/98 glede obveznosti iztovarjanja. Slovenija sicer ne nasprotuje predlogu te uredbe, vendar meni , 

da je v postopku obravnave predloga uredbe nujno zagotoviti, da se držav članic in ribičev ne bo 

obremenilo z dodatnimi administrativnimi ali finančnimi obremenitvami, ki bi presegale zahteve, ki 

izhajajo iz veljavne zakonodaje EU na področju skupne ribiške politike. Poleg tega se bo Slovenija v 

pogajanjih o predlogu uredbe zavzemala za to, da se zagotovi proporcionalnost, še posebej v povezavi 

z značilnostmi slovenskega ribiškega sektorja. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG UREDBE SVETA O NAJVIŠJIH DOVOLJENIH STOPNJAH 

RADIOAKTIVNEGA ONESNAŽENJA ŽIVIL IN KRME  

Slovenija podpira Predlog uredbe Sveta o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja 

živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku, saj so 

revidirane najvišje dovoljene stopnje, rezultat znanstvenega in tehničnega napredka na področju 

radioaktivnega onesnaženja živil in krme, predlog uredbe pa prav tako določa postopke za uveljavitev 

najvišjih dovoljenih stopenj radioaktivnega onesnaženja živil in krme. (Vir: Vlada RS, ab) 
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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. Opozorilo - sredstva so že skoraj v celoti porabljena, zato 

časa ni več veliko! 

NOVICE DRUGIH 

MLADIM PRIJAZNA OBČINA NA DELU  

Občina Sevnica, prejemnica certifikata mladim prijazna občina, se zaveda, da so mladi temelj za 

graditev razvoja in prihodnosti občine kot družbeno-socialne skupnosti, zato izvaja ukrepe, ki 

prispevajo k prijaznejšemu okolju za mlade v občini. Trenutne gospodarske, socialne in družbene 

razmere so za mlade izjemno težke, zato si pri svojem delovanju Občina Sevnica želi prisluhniti 

potrebam in željam mladih ter jim po svojim močeh pomagati. V ta namen Občina Sevnica izvaja 

aktivnosti in ukrepe iz področij, ki terjajo prednostno obravnavo ter pri tem sodeluje z vsemi 

ustanovami v občini, ki oblikujejo programe za mlade. Tako Mladinski svet občine Sevnica organizira 

srečanje mladih Sevničanov in Sevničank in vseh, ki imajo predloge, kam naj se usmeri Sevnica, da 

zagotovi boljšo prihodnost mladih. Predloge bodo skušali oblikovati v Strategijo za mlade in jo 

posredovali županu. Srečanje bo v soboto, 15.2.2014 ob 11. uri, v prostoru Socialnega inkubatorja 

KNOF na bazenu Sevnica. (Vir: Knof, bh) 

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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USPEŠNO IZVEDEN PRVI POSTOPEK ELEKTRONSKE OBRATNE 

DRAŽBE V OBČINI KRŠKO  

Občina Krško je z uporabo elektronske obratne dražbe uspešno izvedla nabavo električne energije za 

leto 2014 za vse javne zavode in upravne organe v občini. 

Občina je postopek pričela z objavo namere o nabavi električne energije na portalu javnih naročil z 

navedbo, da se bo v zaključni fazi postopka uporabila elektronska obratna dražba v skladu z ZJN. Do 

roka so dostavila začetno ponudbo z zahtevano referenčno dokumentacijo štiri elektro-distribucijska 

podjetja. Vsa štiri podjetja so izpolnjevala kriterije razpisa in bila povabljena k naknadnemu znižanju 

najugodnejše prejete ponudbe z uporabo elektronske obratne dražbe na portalu Optiprocure.com. 

Nižanje cene na portalu sta nadaljevali dve podjetji. Dosežena končna cena električne energije je bila 

nižja od najugodnejše ponudbe, katero je občina prejela v prvi fazi postopka. 

V Občini Krško so izrazili zadovoljstvo z uporabo elektronske obratne dražbe in menijo, da je dražba 

primerna in učinkovita metoda za doseganje najnižje cene. (Vir: Inštitut za javne službe, sk)  

ZBIRANJE VIŠKOV HRANE ODSLEJ TUDI V GLAVNEM MESTU  

Zavod Pod strehco začenja z projektom zbiranja viškov hrane za socialno ogrožene v Ljubljani. 10. 

Februarja so tako v Ljubljani organizirali prvo izobraževanje za prostovoljce o zbiranju viškov hrane, 

ob robu izobraževanja pa je potekala tudi novinarska konferenca, ki se je je udeležil tudi minister za 

kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Minister Židan je pozdravil projekt zbiranja viškov hrane in 

mu izrazil svojo polno podporo. Poudaril je, da ne glede na dejstvo, ali gre državi dobro ali manj 

dobro, vedno bodo med nami ljudje, ki jim je potrebno pomagati Takrat so potrebni skupna vizija, 

združevanje moči, energije, znanja in ideje. Prostovoljci, ki so se udeležili včerajšnjega izobraževanja, 

so s pristopnico prevzeli odgovorno nalogo zbiranja, varnega transporta, higienskega ravnanja in 

delitve živil. Pooblaščenci za zbiranje viškov hrane so zato povsem formalno registrirani in opremljeni 

z identifikacijskimi izkaznicami. V Zavodu Pod strehco si mesečno želijo zbrati za 300 paketov viškov 

hrane v vrednosti po 30 evrov vsak. Poleg delitve hrane neposredno socialno ogroženim bodo del teh 

viškov uporabili tudi za pripravo toplih obrokov v okviru ljudske kuhinje, ki jo želijo odpreti že v 

marcu. Projekt se sicer v praksi eno leto že odvija v Celju, praksa pa se je razširila tudi v Trbovlje, 

Zagorje, v Maribor in sedaj tudi v Ljubljano. (Vir: MKO, bh)  

VOHUNJENJE ZDA: KATERE UGOTOVITVE SO PRINESLA ZASLIŠANJA 

V OKVIRU PARLAMENTARNE PREISKAVE 

Potem ko so mediji pred meseci začeli razkrivati obseg dejavnosti ameriške obveščevalne agencije 

NSA v Evropski uniji, se je Parlament odločil zagnati preiskavo množičnega nadzora nad državljani 

EU. Odbor za državljanske svoboščine bo 12. februarja glasoval o končnem poročilu, ki povzema 

ugotovitve 15 zaslišanj v zvezi z vohunskimi dejavnostmi tajnih služb v uniji. Poslanci so govorili s 

predstavniki ustanov EU, držav članic, medijskih hiš in podjetij, ki razvijajo spletne tehnologije. 

V okviru preiskave so mnogi izrazili mnenje, da vohunske dejavnosti ZDA kršijo nekatere sporazume 

med ZDA in EU. Gre predvsem za sporazum o izmenjavi finančnih podatkov s ciljem boja proti 

http://optiprocure.com/
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terorizmu (TFTP) in sporazum o varnem pristan (Safe Harbour), ki ameriškim podjetjem nalaga 

spoštovanje zakonodaje EU o varstvu podatkov državljanov unije, četudi se ti nahajajo zunaj njenega 

ozemlja. 

Predstavnike ameriških podjetij Microsoft, Google in Facebook so poslanci spraševali, ali ameriškim 

oblastem res omogočajo dostop do svojih sistemov, kjer se hranijo podatki uporabnikov. Strokovnjaki 

so ob tem predlagali vzpostavitev evropskega računalniškega oblaka, kjer bi bili osebni podatki 

uporabnikov varni. Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (vir:EP) 

DRUŽBE ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO BODO MORALE 

IZPOLNITI OBVEZNOSTI IZ LANSKEGA LETA 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je danes, 14.2.2014, posredovalo Inšpektoratu RS za kmetijstvo in 

okolje podatke o količini odpadne embalaže, skladiščene pri izvajalcih javne službe (IJS) na dan 31. 12. 

2013, ki jo morajo prevzeti posamezne družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) v skladu z 

objavljenimi deleži. Inšpektorat bo vsaki posamezni DROE izdal odločbo o tem, koliko odpadne 

embalaže, skladiščene pri IJS na dan 31. 12. 2013, mora še prevzeti pri posameznem IJS. Ministrstvo je 

k temu izračunu pristopilo na podlagi sklepa 10/8, ki je bil soglasno sprejet na decembrski razširjeni 

seji Komisije za embalažo in odpadno embalažo, katere članica je tudi SOS, ki v skladu z Uredbo o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo deluje kot posvetovalno telo ministrstva.  

Poleg razširjene seje Komisije za embalažo in odpadno embalažo je imelo ministrstvo konec lanskega 

leta tudi več pogovorov z vsemi gospodarskimi subjekti, ki sodelujejo pri ravnanju z embalažo in 

odpadno embalažo. Zaradi trenutnih razmer, zaradi nerednega prevzemanja ločeno zbrane odpadne 

embalaže oz. zavračanja prevzema od izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (IJS) in 

posledično kopičenja teh odpadkov v zbirnih centrih, je edini možen kratkoročni ukrep zaostritev 

nadzora in dosledno izrekanje inšpekcijskih ukrepov, prednostno usmerjenih v nepravilnosti glede 

prevzemanja odpadne embalaže od IJS s strani DROE. Dolgoročno pa je edini možen ukrep 

sprememba predpisov, v katerih bo treba rešitve iskati v drugačnem načinu izvajanja Direktive 

94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, ker očitno prihaja do kršitev trenutne zakonodaje na vseh 

stopnjah sistema ravnanja z odpadno embalažo. (Vir: MKO, bh)  

 


