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NOVIČKE SOS  

LOKALNI PROGRAMI ZA KULTURO 

Ministrstvo za kulturo in Skupnost občin Slovenije sta v torek, 18. 2. 2014, v prostorih Ministrstva za 

kulturo organizirala posvet, namenjen predstavitvi novosti Zakona o uresničevanju javnega interesa 

za kulturo, predvsem z vidika obveznosti občin, da izdelajo in uresničujejo lokalne programe za 

kulturo.  

Na posvetu, ki je bil namenjen zaposlenim v občinskih upravah na področju kulture ter vsem, ki so pri 

nastajanju lokalnih kulturnih programov udeleženi, je minister za kulturo, dr. Uroš Grilc, uvodoma 

predstavil osnovne težnje uvedbe obveznosti lokalnih kulturnih programov. Na posvetu je nastopil 

tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar. Poudaril je, da je v kulturi potrebno poleg 

modernim trendom slediti tudi tradicionalni slovenski kulturi. Dodal je, da morajo biti strategije 

postavljene v kontekst z ostalimi dokumenti, ki jih morajo pripraviti občine, saj izolirane strategije na 

posameznem področju ne pomagajo, če jih ne moremo uresničevati in bi lahko pomenile le 

birokratske ovire namesto da bi omogočale boljši razvoj kulture v lokalnih okoljih. Gospa Metka 

Šošterič z ministrstva za kulturo je predstavila za občine pomembne novosti novele zakona, zlasti 

obveznost lokalnih programov za kulturo. Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v 

Ljubljani gospod Igor Teršar je orisal predloge za oblikovanje lokalnih kulturnih programov. 

Sodelavec kabineta ministra gospod Matic Zupan je predlagal, da se naj občine glede strukture 

samega dokumenta lokalnih kulturnih programov v občinah zgledujejo po strukturi Nacionalnega 

programa za kulturo. Na posvetu je gospod Marjan Gujtman predstavil predvidene spremembe 

zakona o knjižničarstvu, zlasti določbe za transparentno dolgoročno nabavno politiko knjižničnega 

gradiva. V enourni razpravi so bili podani odgovori na določena vprašanja, zato vas vabimo, da 

preberete celotno poročilo posveta na spletni strani SOS. (bh, Mk)  

SUBVENCIONIRANJE VRTCEV 

Skupnost občin Slovenije je na Direktorat za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti naslovila urgentni poziv po rešitvi že dlje časa aktualne zadeve glede 

zagotavljanja sredstev znižanega plačila vrtca, v primeru, ko imajo starši predšolskega otroka 

prijavljeno stalno prebivališče na različnih naslovih. Pozvali smo k ureditvi vse potrebne zakonodaje 

tako, da je plačnik vrtca tista občina, v kateri ima otrok (in eden izmed staršev) stalno prebivališče, saj 

ta občina tudi prejema povprečnino za tega otroka. Da se v ZUPJS jasno določi, kdo je lahko vlagatelj 

vloge za znižano plačilo vrtca.  

Zaradi nujnosti rešitve tozadevne problematike, smo pozvali pristojne na Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k čim 

hitrejši rešitvi in sklicu urgentnega sestanka s predstavniki Skupnosti občin Slovenije. (ur) 

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/porocilo-posveta-lokalni-programi-za-kulturo/396/index.html?cHash=a8579889f3458973736a8d4c59c2ea1a
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TEŽAVE Z ISARR  

Iz občine članice SOS smo prejeli vprašanje, ali ima še katera občina težave z delom v programu 

ISARR in distribucijskemu modulu? Sami se namreč srečujejo s težavo pri dostopu do tehničnega 

osebja in ocenjujejo, da je tehnična podpora programov neustrezna oz. je sploh ni. Občina izpostavlja, 

da pogrešajo telefonski kontakt. V občini predvidevajo, da so vzdrževalno pogodbo za ta dva modula 

prekinili in je sedaj vzdrževanje programov nazaj prevzelo samo ministrstvo, ob tem pa ugotavljajo, 

da njihovi delovni procesi stojijo zaradi pomanjkanja tehnične podpore. SOS je povprašal tudi druge 

občine, ali so njihove izkušnje podobne in prejeli tako odgovore, ki temu pritrjujejo, kot tiste, ki 

pravijo, da se s težavami ne srečujejo. SOS je zato na Ministrstvo za notranje zadeve naslovil pobudo, 

da proučijo razloge za nastale težave v občinah in sporočijo kontaktno osebo za program ISARR in 

distribucijski modul. 

POZIV K TESTNI VERZIJI ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA O DOLOČANJU 

ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO  

Sprejeta določila Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo je skoraj nemogoče izvajati v praksi, saj ne 

določa enotnih in jasnih pravil, ki bi omogočala enostavno določanje ZGS, kar pa je v nasprotju z 

načelom določnosti. V skladu z navedenim je Skupnost občin Slovenije pozvala Ministrstvo za 

infrastruktur in prostor, da pripravi in javno objavi testni primer pravilnega določanja zemljišč za 

gradnjo stavb v manjšem naselju, ki so določena skladno z določili Pravilnika o določanju zemljišč za 

gradnjo (Uradni list RS, št. 66/13), s čimer se naj na primeren način seznani vse občine v Sloveniji. Prav 

tako smo pozvali, da na spletni strani ministrstva nemudoma javno objavijo vsa vprašanja v zvezi z 

izvajanjem pravilnika, vključno s podanimi pojasnili ministrstva. (ur)  

SKLEP O OPROSTITVI PLAČILA UPRAVNE TAKSE ZARADI ŽLEDA  

Na pobudo občine članice je Skupnost občin Slovenije naslovila na Vlado RS pobudo, da se na podlagi 

drugega odstavka 23. člena ZUT s sklepom Vlade določi oprostitev plačila upravnih taks pri zaporah 

cest in v drugih primerih, kjer gre za neposredno odpravo posledic škode v gozdovih in na drugih 

zemljiščih, nastalih zaradi naravne nesreče.  

Vlada je na svoji 46. redni seji, dne 20.2.2014 sprejela Sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi 

žleda med 30.1.2014 in 10.2.2014 letos. Sprejeti sklep med drugim določa, da se upravne takse oprosti 

izdaja dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na 

njih za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej, popolno zaporo javne ceste zaradi 

izvajanja del na njej in za izredni prevoz po javni cesti.  

USPOSABLJANJE OBČINSKIH REDARJEV 

Policijska akademija prosi za povratno informacijo ali načrtujete prijavo zaposlenih na strokovno 

usposabljanje ali obdobno izpopolnjevanje? V Policijski akademiji namreč do sprejetja novega 

pravilnika ne nameravajo izvajati strokovnega usposabljanja in obdobnega usposabljanja občinskih 

redarjev.  
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V kolikor bi v letošnjem letu želeli usposobiti občinske redarje to prosim sporočite Policijski akademiji 

na naslov pa@policija.si najkasneje do 21.3.2014.  

V kolikor imate na občini občinske redarje, ki morajo opraviti obdobno usposabljanje ali strokovno 

usposabljanje, bomo na Skupnosti občin vztrajali, da Policijska akademija navedena izobraževanja 

izvede. Zato se v navedenem primeru obrnite na miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM) 

PRAVILNIK O UNIFORMI OBČINSKIH REDARJEV  

V torek 18. februarja je v prostorih MNZ potekal sestanek na temo Pravilnika o enotni uniformi 

občinskih redarjev. MNZ je v obravnavo posredoval predlog spremembe pravilnika, v skladu s 

katerim želi v pravilniku omogočiti nošenje uniforme vodjem notranjih organizacijskih enot. 

Navedena delovna mesta bodo lahko sistemizirana v uradniške nazive. Ker je sprememba nujna za 

delo v večjih redarstvih, smo opozorili na težave v manjših okoljih, v katerih nimajo vodij notranjih 

organizacijskih enot. Na sestanku smo izpostavili vprašanje, ali lahko zaposleni, ki so sistemizirani na 

uradniška delovna mesta uporabljajo pooblastila občinskih redarjev? Prav tako smo predstavnike 

MNZ prosili, da nam obrazložitev posredujejo pisno, da jo lahko posredujemo občinam. (MM)  

POJASNILA 

POROČANJE PREJEMKOV  

V sekretariatu Skupnost občin Slovenije smo prejeli pojasnilo MNZ v zvezi z obveznim poročanjem 

prejemkov po 17. členu Zakona o državni upravi v skladu z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih 

za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Spremembe se začno uporabljati 1. aprila 2014, iz česar 

izhaja, da proračunski uporabniki navedeno spremembo že upoštevajo pri posredovanju podatkov o 

plačah za mesec marec.  

ZEMLJIŠČA JAVNEGA DOBRA POD INFRASTRUKTURNIMI OBJEKTI  

Geodetska uprava RS je na Portalu Prostor objavila informacije glede vodenja in vzdrževanja 

podatkov o zemljiščih javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti. S klikom na povezavo najdete 

Spremni dopis, kjer so objavljene vse povezave glede aplikacije.  

SOBODAJALCI – IZRAČUN DURS  

Skupnost občin Slovenije je občinam v tem tednu posredovala tabelo DURS skladno z navedenim 

stališčem MZ izračunani podatki o višini mesečnega in letnega zneska navedenih prispevkov, ki 

veljajo od februarja 2014 dalje, za sobodajalce – fizične osebe: 

Znesek povprečne bruto 

plače za oktober preteklega 

leta (PP) 

Znesek prispevka za poškodbe 

pri delu in poklicno bolezen 

(0,53% od PP * 5 mes./12) 

Znesek prispevka po 55.a členu 

ZZVZZ (6,36% od 0,25 PP * 

mes./12) 

PP oktober 2013: 1.526,11 

EUR 

Mesečni znesek od februarja do 

decembra 2014: 3,37 EUR 

Mesečni znesek od februarja do 

decembra 2014: 10,11 EUR 

mailto:pa@policija.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
pojasnilo%20MNZ%20v%20zvezi%20z%20obveznim%20poročanjem%20prejemkov
pojasnilo%20MNZ%20v%20zvezi%20z%20obveznim%20poročanjem%20prejemkov
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Dopis_GU_35351_7_2014_2_z_dne_17_02_2014.pdf
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Letni znesek 2014: 40,45 EUR Letni znesek 2014: 121,35 EUR 

Mesečni znesek prispevkov zavezanci sobodajalci – fizične osebe plačujejo do 15. v mesecu za pretekli 

mesec. Po pojasnilu MZ navedeni zavezanci, če se odločijo za plačilo prispevkov v letnem znesku, ta 

znesek plačajo do 31.1. v koledarskem letu, na katerega se prispevki nanašajo, oziroma v roku 30 dni 

od vpisa v PRS. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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 

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
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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.  

POVPRAŠEVANJA  

ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA 

UPRAVLJANJE JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV 

Občina članica Skupnosti občin Slovenije je zaprosila za informacije glede sledečih vprašanj. Vprašanji 

se glasita: 

1. 19. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) pravi, da »objekte in naprave 

javnega vodovoda, ki so v lasti občine, občina na predpisan način prenese v upravljanje izvajalcu 

javne službe, razen če je sama upravljavec javnega vodovoda in javno službo izvaja v obliki režijskega 

obrata«. Jasno je tudi to, da je upravljavec javnega vodovoda lahko le pravna oseba. Občina je za 

upravljanje enega od vodovodov pooblastila ožji del občine, ki je pravna oseba javnega prava in kot 

upravljavec vodovoda zatorej lahko nastopa. Znotraj krajevne skupnosti kot upravljavca pa je 

formiran še vodovodni odbor, ki dejansko vodi vse dejavnosti, vezane na predmetni vodovod (ima 

tudi svoj podračun pri UJP). Ker pa vodovodni odbor nima pravne subjektivitete, občina upravljanje 

nanj ne more prenesti, čeprav bi bila to z vidika realne situacije na terenu najbolj primerna in ustrezna 

rešitev. Ker se do sedaj še nismo srečali s primerom, kako reševati problem glede organiziranja 

vodovodnih odborov v pravne osebe, ki prevzemajo funkcijo upravljanja vodovoda, nas zanima, kako 

ostale občine rešujejo tovrstne probleme. Želeli bi izvedeti, če že obstajajo primeri uspešnih praks v 

smeri, da se npr. vodovodni odbor organizira kot društvo/zadruga/zavod ali kakšna druga pravna 

oseba, ki ji je nato s strani občine poverjeno upravljanje vodovoda.  

2. Naslednje vprašanje se nanaša na prenos upravljanja javnega vodovoda z ožjega dela občine na 

komunalno podjetje, ki ga pogodbeno izvede občina. Sklepamo, da je za to potrebna tripartitna 

pogodba, v ostalih podrobnostih pa nam praksa oziroma način prenosa javnega vodovoda iz okrilja 

upravljanja krajevne skupnosti na javno komunalno podjetje nista poznana. Prosimo vas za 

informacije, kaj točno je potrebno za izvedbo takega prenosa, in za usmeritev na relevantno 

zakonodajo, ki ta vprašanja ureja in predpisuje. Odgovore občin članic lahko preberete tukaj.  

POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ IN DOLOČITVI 

PRIPADAJOČIH ZEMLJIŠČ  

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine s prošnjo po posredovanju informacij na vprašanji, ki 

smo jih prejeli s strani občine članice. Vprašanji sta se glasili: 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Upravljanje_JVS-_SOS.pdf
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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? Prejete 

odgovore lahko preberete tukaj.  

IMENOVANJA 

IMENOVAN NOVI ČLAN V ŠIRŠO VLADNO POGAJALSKO SKUPINO  

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na novo predlagalo in imenovalo člana v širšo vladno 

pogajalsko skupino. Katera 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. Evidentirana s strani občin 

članic sta bila dva kandidata, med tema je bil imenovan s strani predsedstva SOS gospod Slavko 

Režonja, župan Občine Turnišče. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

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.  

24.2 / SESTANEK GLEDE OBLIKOVANJA PRIMERLJIVIH OBMOČIJ IN 

IZRAČUNOV POVPREČNIH CEN STORITE GJS  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vabilo na sestanek z MKO na temo poročanja o izvajanju 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2013 in standardih opremljenosti 

za leto 2013 ter oblikovanju primerljivih območij in izračunu povprečnih cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb. Sestanek bo potekal 24.2.2014 v prostorih MKO, SOS pa bosta 

zastopala podpredsednik, Leo Kremžar ter predsednik komisije za GJS, Vili Eisenhut. 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/SOS_-_namenska_raba.pdf
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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 

sekretarka SOS in Barbara Horvat, upravljavka z znanjem za NALAS pri SOS. O delovnih aktivnostih 

in načrtih nove DS vas bomo sproti obveščali.  

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.  

10.3. / SEJA PREDSEDSTVA SOS – sprememba termina 

Zaradi neodložljivih obveznosti vodstva SOS je prišlo do spremembe temina za sejo predsedstva SOS. 

Seja bo potekala v ponedeljek, 10. marca 2014. Na seji 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.  

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
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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  

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.  

11.3. / VLOGA OBČIN NA PODROČJU ZAGOTAVLJA PRIMERNIH 

STANOVANJSKIH POGOJEV 

Skupnost občin Slovenije napoveduje delovni posvet glede vloge občin na področju zagotavljanja 

primernih stanovanjskih pogojev. Na posvetu, ki bo predvidoma potekal v torek, 11. marca 2014 v 

prostorih Knjižnice Domžale, bodo predavali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, 

predstavnik Stanovanjskega sklada RS in predstavniki Mreže za prostor, Inštitut za politike prostora. 

Vsem zainteresiranim naprošamo, da si rezervirajo termin. Naknadno vam bomo posredovali tudi 

vabilo s programom in prijavnico.  

DOGODKI DRUGIH 

27.02. / ENERGETSKO UČINKOVITO JAVNO NAROČANJE  

Vabimo vas na brezplačno Informativno srečanje ob zaključku mednarodnega projekta EFFECT, ki bo 

namenjeno predstavitvi smernic za energetsko učinkovito javno naročanje. Srečanje bo potekalo 27. 

februarja od 10.30 do 12.30 na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, v dvorani B. 

Srečanje je namenjeno občinam, upravnim enotam in drugim javnim ustanovam. V kolikor uradnega 

vabila in programa še niste prejeli, ga najdete na povezavi 

http://www.pozitivnaenergija.si/energetsko-ucinkovito-javno-narocanje. Prosimo vas, da udeležbo 

potrdite na e-naslov info@informa-echo.si  

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. 

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
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://www.pozitivnaenergija.si/energetsko-ucinkovito-javno-narocanje
mailto:info@informa-echo.si
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
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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 

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. 

46. SEJA VLADE 

ODPRAVA POSLEDIC ŽLEDA  

Vlada je sprejela Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.1. in 10.2.2014, s katerim 

se želi doseči čimprejšnja izvedba obnove gospodarske infrastrukture in gozdov ter čim prejšnja 

povrnitev škode upravičencem. Za izvedbo le tega je treba zagotoviti proračunska sredstva ter 

odpraviti ovire v postopkih, ki bi lahko oteževale izvedbo nujnih ukrepov. Iz državnega proračuna bo 

13 milijonov zagotovljenih takoj, za ostala sredstva pa bo zaprosila iz solidarnostnega sklada EU, eden 

od virov pa bodo zavarovalni zneski ter ugodni krediti Evropske investicijske banke (EIB). Vlada je 

ustanovila Delovno skupino za odpravo posledic  poplav, visokega snega in žleda pod vodstvom 

MzIP, ki je pripravila osnutek zakona.  

Delovna skupina je ugotovila, da je potrebno dopolniti sistemsko zakonodajo, nato pa določila, kaj 

mora reševati interventni zakon. Vsebina zakona obsega področja, ki jih sistemski zakon o odpravi 

posledic naravnih nesreč ne ureja, in sicer:  

 zagotovitev sredstev v državnem proračunu za odpravo posledic žleda; 

https://docs.google.com/forms/d/1IOd9Qu4YHPvnqYf2Ckyd--TbQt7XkV8FYJ5YK6H7up0/viewform
mailto:iva@umanotera.org
http://www.kulturnibazar.si/domov/
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  omogočanje povrnitve škode, ki je nastala zaradi nujnih intervencijskih ukrepov; 

 poenostavitev postopkov na področju prostorskih in gradbenih ukrepov, ki omogočajo 

hitrejšo obnovo objektov; 

 določitev nekaterih prilagojenih programov APZ in poenostavitev pravil v zvezi z njihovo 

implementacijo; 

 posebna ureditev za določanje katastrskega dohodka; 

 pospešitev vseh upravnih in drugih postopkov v zvezi z izvedbo ukrepov, saj se določa, da se 

morajo vsi postopki za odpravo posledic žleda, tako upravnih organov kot Državne revizijske 

komisije voditi prednostno; 

  urejanje problematike v zvezi z obračunom energije v okoliščinah, ko je bila oskrba z 

električno energijo motena; 

  izvedbo nujnih ukrepov za vzpostavitev gozdnih prometnic in gozdnih vlak; 

 izvedbo nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivcev v gozdovih. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC 

NARAVNIH NESREČ  

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s 

katerim se bo zagotovila izvedba ukrepov za odpravo posledic, ki jih je povzročil žled na 

stanovanjskih stavbah, kulturnih spomenikih ter na gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, 

v gozdovih, in na stvareh, za katerih obnovo je do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu 

upravičen državni organ ali občina. (Vir: Vlada RS, ab) 

SKLEP O OPROSTITVI PLAČILA UPRAVNE TAKSE ZARADI ŽLEDA  

Na podlagi drugega odstavka 23. člena ZUT je vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o 

oprostitvi plačila upravne takse zaradi žleda, ki se je na območju Republike Slovenije zgodil med 30. 

januarjem in 10. februarjem 2014. Na ta način se bo znižala ali določila oprostitev plačila upravnih taks 

tudi v primerih, ki jih zakon posebej ne opredeljuje. 

ZUT ne določa takšne oprostitve za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo 

javnih listin, prav tako tudi ne določa taksne oprostitve za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih 

dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in promet na njih za delno zaporo javne ceste 

zaradi izvajanja del na njej, popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej in za izredni prevoz 

po javni cesti, zato je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se plačila taks oprosti tudi za ta 

dejanja in dokumente. Takšni zavezanci bodo oproščeni plačila upravne takse še za druge dokumente 

in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki se bodo vodile v postopkih v zvezi z 

odpravo posledic naravne nesreče v obliki žleda. 

Zaradi zagotavljanja enake obravnave se zavezancem, ki so do uveljavitve tega sklepa že plačali 

upravno takso, ki je v skladu s tem sklepom ne bi bili dolžni plačati, plačana upravna taksa vrne. (Vir: 

Vlada RS, ab) 



 

14.2.2014 – 21.2.2014  TN št. 8 

ZA ZAGOTAVLJANJE POTREB OSNOVNE PRESKRBE Z ELEKTRIČNO 

ENERGIJO SEDEM AGREGATOV 

Nedavna snegolom in žledolom sta na električnem omrežju na območju Republike Slovenije 

povzročila hude motnje z oskrbo električne energije. Vlada Republike Slovenije je zato na seji sklenila, 

da se za pomoč iz državnih blagovnih rezerv uporabi 7 agregatov. Za izvedbo sklepa je vlada 

zadolžila Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, v sodelovanju z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje. (Vir: Vlada RS, ab) 

OPERATIVNA POSLOVNA ORGANIZIRANOST V ČASU KRIZE V 

SLOVENSKEM GOZDU 

Zavod za gozdove Slovenije je ocenil, da bo v 40% gozdnih površin, ki jih je poškodoval žled, za 194 

milijonov evrov škode ter da bo treba posekati okoli 7 milijonov m3 poškodovanega lesa. Da se bo ta 

les lahko koristno uporabil, bi bilo potrebno čimprejšnje spravilo lesa iz poškodovanih gozdov. 

Stroškovno učinkovita, racionalna, transparentna in hitra sanacija gozdov, prav tako odpira možnosti 

za nova delovna mesta in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v lesno predelovalni panogi, 

obravnavanje lesa, kot strateške surovine Slovenije, razvijanje in vpeljavo sodobnih tehnologij z visoko 

dodano vrednostjo, povezovanje institucij znanja in podjetniškega sektorja, pridobivanja evropskih 

nepovratnih sredstev na javnih razpisih, večanja izkoristka lesa, kot strateške surovine in možnost 

predelave lesnih ostankov v lesno bio maso (sekance, pelete, brikete, polena in v žagan les ter les za 

celulozo in plošče). (Vir: Vlada RS, ab) 

NOVELA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU  

Ob upoštevanju pravil in načel notranjega trga, ki izhajajo iz Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o 

delovanju Evropske unije je vlada Republike Slovenije z novelama obeh zakonov poenostavila in 

enotno uredila oddajo javnih naročil. 

Doslej obvezna soglasja nadzornega organa oziroma vlade so nadomestili z obveznim obveščanjem, 

pri nujnih javnih naročilih pa se omogoča hitrejša sklenitev in izvedba tovrstnih javnih naročil. 

Gospodarnejše in učinkovitejše javno naročanje se zagotavlja tudi z uvedbo instituta spremembe 

ponudbe. Do zdaj je veljalo, da so morali naročniki ponudbe kot nepopolne izločiti. S to pomembno 

spremembo zakona pa se omogoča, da ponudniki napake iz ponudb, ki ne vplivajo na razvrstitev 

ponudbe glede na merila za izbor in se ne vežejo na predmet ponudbe oziroma tehnične specifikacije, 

ne le dopolnijo, temveč tudi spremenijo. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG PRIPOROČILA ZA ČIMPREJŠNJO ODPRAVO POSLEDIC 

LEDENE UJME 

12. februarja 2014 je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim poslancem  Jožetom Tankom, 

predložila državnemu zboru Republike Slovenije svoje mnenje glede Predloga priporočila za 

čimprejšnjo odpravo posledic ledene ujme.  
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Vlada RS je predlagala, da se priporočila poslancev ne sprejmejo. Glede predloga priporočila 

poslancev v delu, ki vsebuje predlog zakona o interventnih ukrepih zaradi oprave posledic ledene 

ujme v Republiki Sloveniji, je vlada ugotovila, da predlog zakona, ni primeren za nadaljnjo 

obravnavo, ker ne vsebuje vseh poslovniško predvidenih sestavin, to je , da določbe priloženega 

predloga zakona niso obrazložene in predvideni ukrepi niso finančno ovrednoteni, niti omejeni glede 

na razpoložljiva finančna sredstva ter višino nastale škode. (Vir: Vlada RS, ab) 

NOVELA ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN  

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin jasno 

omejuje status javnega dobra le na nepremičninah, na katerih dejansko obstaja pravica splošne rabe, 

kar je skladno z Ustavo RS in stvarnim pravom. Javno dobro se tako omeji le na nepremičnine z 

dejansko lastnostjo javnega dobra in izključi iz tega statusa nepremičnine, ki so morda evidentirane v 

zemljiški knjigi kot javno dobro, vendar nimajo lastnosti za tako opredelitev, s čimer se bo zagotovila 

tudi enakopravna obravnava nepremičnin v enakem dejanskem položaju.  

Jasneje se določajo zemljišča za gradnjo stavb, ki jih je kot posebno kategorijo namenske rabe zaradi 

potreb množičnega vrednotenja uvedel Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin leta 2011. Zato 

se že v zakonu določa umestitev postopka v okvir prostorskega načrtovanja in glavna merila za 

opredelitev zemljišč, določa se obveznost občin, da razvrstitev zemljišč v zemljišča za gradnjo stavb 

javno razgrnejo in nalaga ministrstvu, pristojnemu za infrastrukturo in prostor, da nad temi nalogami 

izvaja nadzor.  

Z novelo zakona se tudi dopolnjuje postopek ugovora na posplošeno tržno vrednost, določeno 

nepremičnini z modelom vrednotenja, določa kdo bo lahko podal predlog za spremembo vrednosti in 

kdo bo lahko ocenil velikosti vpliva posebne okoliščine.  

Razširja se tudi vsebina dosedanjega 22. člena zakona, ki ureja evidenco trga nepremičnin tako, da se 

opredelitev vrst kupoprodajnih in najemnih pravnih poslov, ki so bili do sedaj urejeni s 

podzakonskim aktom, prenaša v zakon, določa se obvezno elektronsko sporočanje podatkov v 

evidenco trga nepremičnin in ureja merilo za določanje tržne najemnine za namene določitve 

najemnih poslov, ki se štejejo za oddajanje na prostem trgu. (Vir: Vlada RS, ab) 

DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU  

Vlada Republike Slovenije je ministrstvom in vladnim službam, ki so izvajalci nalog, določenih v 

državnem načrtu, naložila, da v šestih mesecih po sprejetju načrta izdelajo oziroma uskladijo priloge 

in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti, ter jih dostavijo Upravi Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje. Vlada Republike Slovenije nalaga nosilcem načrtovanja tudi, da 

uskladijo svoje načrte oziroma dele načrtov zaščite in reševanja ob potresu z Državnim načrtom 

zaščite in reševanja ob potresu, in sicer v dvanajstih mesecih po sprejetju državnega načrta. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

 



 

14.2.2014 – 21.2.2014  TN št. 8 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI 

ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH  

Vlada je sprejela novo Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

na odlagališčih, ki se vsebinsko razlikuje od prejšnje v razdelitvi zbrane okoljske dajatve z odlagališč.  

V novi uredbi je okoljska dajatev prihodek proračuna občine, na območju katere izvajalec javne službe 

obremenjuje okolje z odlaganjem odpadkov. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov na odlagališčih je v občinah predstavljala enega od virov financiranja regijskih 

centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki (Kohezijski projekti). S spremembo uredbe bodo do 

okoljske dajatve upravičene le še tiste občine, na območju katerih izvajalec javne službe obremenjuje 

okolje z odlaganjem odpadkov. Višina okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov na odlagališčih pa ostaja nespremenjena. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, DELOVNIH 

MESTIH IN NAZIVIH  

Spremenjena Uredba bo omogočila organiziranje samostojnega urada (izven direktorata ali 

sekretariata) v ministrstvu, katerega področje dela bo obsegalo izvedbo projektov, financiranih iz 

evropskih sredstev, in sicer, če bo za področje dela urada sistemiziranih najmanj 30 delovnih mest. 

Znotraj urada bo možno oblikovati ožje notranje organizacijske enote, za katere prav tako veljajo 

omejitve glede števila sistemiziranih delovnih mest, kot jih uredba določa za notranje organizacijske 

enote v ministrstvu. Z organizacijo urada glede na stanje pred reorganizacijo pa ne smejo nastati 

finančne posledice v breme proračuna RS. 

S spremembo uredbe se nadalje usklajuje organizacijska struktura Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo. Uredba prav tako spreminja naziv direktorata v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje iz 

naziva »Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje« v naziv »Direktorat za vode in 

investicije«. Ta sprememba pa se začne uporabljati 1. aprila 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O IZVAJANJU UREDBE (EU) O DRAŽBI PRAVIC DO EMISIJE 

TOPLOGREDNIH PLINOV 

Vlada RS je izdala Uredbo na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, 

št. 24/2005, 109/2008, 38/2010) kot predpis za izvajanje drugega odstavka 18. člena Uredbe 

1031/2010/EU. S to uredbo se pooblašča Agencija za trg vrednostnih papirjev, da kot pristojni organ 

izdaja pooblastila drugim osebam, ki so upravičene do predložitve vloge za dostop do licitiranja na  

dražbi emisijskih kuponov, in za opravljanje nadzora nad njihovim ravnanjem. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG NOVELE ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE  

Skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Jožetom Horvatom, je Državnemu zboru Republike 

Slovenije predložila v obravnavo Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o davku na nepremičnine 

(ZDavNepr). Predlagali so, da se med oprostitve davka na nepremičnine v 8. člen izrecno umestijo 

tudi nepremičnine v lasti gasilskih organizacij, saj je gasilstvo humanitarna dejavnost. Vse gasilske 

organizacije pa nimajo statusa humanitarne organizacije, katere so oproščene tega davka, saj je le-tega 
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namreč treba pridobiti po predhodnem izvedenem postopku v skladu z Zakonom o humanitarnih 

organizacijah.  

Na podlagi 50. člena ZGas, ki v prvem odstavku določa, da se od gasilskih domov davki ne plačujejo, 

ZDavNepr izvaja na način, da se na nepremičnine za stavbe ali dele stavb, ki so v registru 

nepremičnin evidentirane pod šifro dejanske rabe 1242005 – garaža (gasilski dom), davek na 

nepremičnine ne plačuje.  

Na podlagi določbe ZGas bodo torej tudi vsi gasilski domovi, ne glede na to, ali so v lasti 

prostovoljnih gasilskih društev ali drugih gasilskih organizacij, davka na nepremičnine oproščeni.  

Vlada Predloga ni podprla, saj je predlagatelj izhajal iz napačnega tolmačenja predpisov in namena 

razširitve statusa humanitarne organizacije tudi na poklicne gasilske organizacije. Zato predlog, da se 

v ZDavNepr v 8. členu doda določba, s katero se oprostitev davka na nepremičnine podeli za vse 

nepremičnine v lasti gasilskih organizacij, ki imajo tak status po zakonu, ki ureja gasilstvo, vlada 

ocenjuje kot neutemeljen in mu nasprotuje. (Vir: Vlada RS, ab) 

STRATEŠKI SVET ZA VPRAŠANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVA  

V novo ustanovljeni Strateški svet za vprašanja na področju zdravstva, so bili za štiri leta imenovani 

Darko Jazbec, dr. med., predsednik sveta, prim. Andrej Možina, dr. med., dr. Erik Brecelj, dr. med., 

Igor  Muževič, dr. med., doc. dr. Valentina Prevolnik Rupel ter izredni prof. dr. Bojana Beović, dr. 

med.  

Naloga sveta je svetovanje predsednici vlade glede strategije razvoja zdravstvenega varstva v 

Sloveniji, organizacije sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji in identifikaciji prioritet primarne, 

sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti in vodenja javnozdravstvenih zavodov, 

reševanja likvidnostnih težav izvajalcev zdravstvene dejavnosti in zdravstvenih storitev, 

prestrukturiranja vodenja in upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stabilizacije za 

vzdržen javnozdravstveni sistem, uvajanja sprememb zakonodaje na področju zdravstvenega varstva 

in zdravstvenega zavarovanja, ureditve področja dolgotrajne oskrbe z medsektorskim povezovanjem, 

prednostnih ukrepov za izboljšanje zdravja populacije na področju javnega zdravja, razvojnih 

vprašanj v smislu sekundarnega zdravstvenega varstva in specializacije bolnišnic, povezovanja 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti z drugimi deležniki pri zagotavljanju ugodnih pogojev za izvajanje 

čezmejnega zdravstvenega varstva in »uvozom« zdravstvenih storitev ter drugih zdravstveno-

razvojnih vprašanj nacionalnega pomena zdravstvenega varstva. Analitične in informacijske podlage 

za delo sveta bodo zagotavljali njegovi člani, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije in zunanji strokovnjaki, ki so 

povabljeni k pripravi strokovnih gradiv. Za obravnavo posameznih vprašanj lahko svet oblikuje tudi 

tematske delovne skupine iz članov sveta in drugih strokovnjakov. (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 

DRŽAVLJANSKA POBUDA PRAVICA DO VODE: »VODA NI TRŽNA 

DOBRINA, AMPAK DEL NAŠE DEDIŠČINE.«  

Ista voda za vse, nasprotovanje liberalizaciji oskrbe z vodo in odločen ne privatizaciji vodo: to so 

glavni cilji evropske državljanske pobude Right2Water, ki je v državah Evropske unije zbrala skoraj 

dva milijona podpisov. Organizatorji pobude na čelu z Anne-Marie Perret so 17. februarja v odboru za 

okolje, ki mu predseduje nemški poslanec Matthias Groote (S&D), predstavili svoje predloge za 

pravno ureditev vodne oskrbe v EU. 

Organizatorji so tako Evropsko komisijo pozvali, naj pravico do čiste vode in ustreznih sanitarnih 

storitev omogoči vsem Evropejcem ter se zaveže, da storitve oskrbe z vodo v EU ne bodo 

liberalizirane. 

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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Državljane bi morali informirati o tem, kakšne možnosti jim ponuja evropska državljanska pobuda, je 

menila Perretova. A brez težav ni šlo. »Nekateri državljani niso hoteli podpisati naše pobude, ker bi 

morali dati številko osebnega dokumenta. Velike probleme smo imeli z zbiranjem podpisov preko 

spleta,« je razložila. Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (vir: EU) 

PREPREČEVANJE ČEZMEJNIH GOLJUFIJ Z DDV  

Evropska unija se v boju proti davčnim utajam loteva tudi goljufij z davkom na dodano vrednost in se 

pri tem nadeja sodelovanja z drugimi državami. Davek na dodano vrednost se obračunava na 

prodano blago in storitve in je med glavnimi viri davčnega prihodka države. Državam EU vsako leto 

prinese več kot 700 milijard evrov. Toda v Evropski uniji se prav tako vsako leto izgubi skoraj petina 

potencialnega prihodka iz DDV. Ocenjujejo, da leta 2011 ni bilo plačanih okoli 193 milijard evrov DDV 

(oziroma 1,5 % BDP), deloma prav zaradi goljufij in utaj DDV. Kako se bo EU lotila davčnih utaj si 

lahko preberete tukaj. (vir: EP) 

KOALICIJO ZA GOZD SKRBIJO POZIVI PO HITREM IN OBSEŽNEM 

UKREPANJU ZA »SANIRANJE KATASTROFE«  

Neustrezna sanacija žledoloma lahko povzroči dodatno ekosistemsko in gospodarsko škodo, so 

prepričani v Koaliciji za gozd. Ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana so zato z odprtim 

pismom opozorili na grožnje v primeru pretirane zagnanosti za t.i. sanacijo gozdov po vremenski 

ujmi. Njihovi pomisleki so predvsem: 

 če bo odstranjeno vse polomljeno drevje, posebej v javnih gozdovih, bodo vrste, ki so odvisne 

od odmrlega lesa, močno prizadete – ne le trenutno, pač pa za desetletja vnaprej; zaradi tega 

bo zmanjšana tudi odpornost gozda na prihodnje motnje; 

 da bodo nekateri poskušali izrabiti ujmo za subvencionirano gradnjo novih gozdnih 

prometnic v redke preostale neodprte in posledično najbolj ohranjene gozdove v Sloveniji, ki 

so doslej nudili zatočišča za vrste, odvisne od odmrle lesne biomase; gre povečini za gozdove, 

kjer se gospodarjenje z gozdom brez subvencij ne izplača, so pa ključni za ohranjanje teh vrst; 

 obstaja nevarnost, da bi bili sanacijski načrti sprejeti brez preverjanja njegovih vplivov na 

naravo, kar lahko povzroči uničujoče vplive na nekatere varovane vrste v območjih Natura 

2000; 

 če se bo žledolom izrabilo kot izgovor za nakup velikega števila težke gozdarske 

mehanizacije, bo to imelo za posledico obsežne poškodbe gozdnih tal in fine visokokraške 

geomorfologije; po zaključeni sanaciji pa bo presežek velike mehanizacije pomenil pritisk na 

še intenzivnejše izkoriščanje gozdov. 

Celotna vsebina pisma, vključno s predlogi za preprečevanje nepotrebnega dodatnega uničevanja 

narave, je na tem spletnem naslovu. Dodatne informacije: Iva Gruden, 01 439 71 00, 

iva@umanotera.org. 

 

http://www.rtvslo.si/sport/oi-2014/alpsko-smucanje/v-zivo-shiffrinova-suvereno-prevzela-vodstvo-tina-tretja/330360
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20140217STO36262/html/Pobuda-Pravica-do-vode-%C2%BBVoda-ni-tr%C5%BEna-dobrina-ampak-del-na%C5%A1e-dedi%C5%A1%C4%8Dine.%C2%AB
http://www.rtvslo.si/sport/oi-2014/alpsko-smucanje/v-zivo-shiffrinova-suvereno-prevzela-vodstvo-tina-tretja/330360
http://www.rtvslo.si/sport/oi-2014/alpsko-smucanje/v-zivo-shiffrinova-suvereno-prevzela-vodstvo-tina-tretja/330360
http://www.umanotera.org/upload/files/KZG___ledolom.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/KZG___ledolom.pdf
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=18247a63e9&e=26910acce2
mailto:iva@umanotera.org

