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NOVIČKE SOS
SESTANEK PREDSTAVNIKOV OBČIN Z MINISTROM VIRANTOM
V Ljubljani je 10.12.2013 potekal sestanek predstavnikov občin (SOS, ZOS, ZMOS) z ministrom za
notranje zadeve, dr. Gregorjem Virantom. Sestanek je bil namenjen izmenjavi mnenj glede predloga
dopolnjene novele zakona o financiranju občin in izhodišč za pripravo strategije lokalne samouprave,
pogovor pa je bil posvečen tudi odprtim vprašanjem in težavam na področju lokalne samouprave.
Minister Virant je prisotnim predstavil ključne teme, s katerimi se ukvarja MNZ na področju lokalne
samouprave in sicer sprejem izhodišč za pripravo strategije lokalne samouprave, prav tako je v
pripravi osnutek strategije razvoja lokalne samouprave, predlagane so manjše spremembe Zakona o
financiranju občin. Ker smo v SOS ministrstvo že večkrat pozvali (in na ministrstva posredovali tudi
predloge) za nižanje stroškov občinam (t.i. ZUJFO) smo na sestanku izpostavili tudi nujnost premikov
na tem področju, ne nazadnje to točko vsebuje tudi dogovor o povprečnini. Minister Virant je povedal,
da lahko spremembe na področju standardov in normativov pričakujemo šele leta 2015, saj bodo
potrebna intenzivna pogajanja s sindikati. Dogovorjeno je bilo, da združenja občin ponovno
posredujejo nabor predlogov z možnostmi za nižanje stroškov občinam. Po prejemu predlogov naj bi
stvari pregledali v okviru posebne delovne skupine, vendar sprejema posebnega zakona ni za
pričakovati, pač pa bo šlo za spremembe področnih predpisov, zakonov in uredb. Glede priprave
Strategije razvoja lokalne samouprave je minister Virant pristal na zgodnejšo vključitev predstavnikov
občin v pripravo strategije.
Prav tako je bilo na sestanku dogovorjeno, da se bo oblikovala posebna delovna skupina ministrstva
in predstavnikov združenj občin, ki se bo ukvarjala s spremembami ZFO.
Na srečanju so predstavniki občin izpostavili tudi nekatera druga področja, kjer občine zaznavajo
ovire pri delovanju, predvsem pri črpanju evropskih sredstev in omejitvah, ki jim jih pri tem nalaga
zakonodaja, o ZIPRO in ZDN, ki občinam odnašata zajetno količino finančnih sredstev (tudi za
investicije). Minister Virant je napovedal tudi v bodoče srečanja s predstavniki občin z namenom
izmenjave informacij in razreševanja ključnih problematik na področju lokalne samouprave. (bh)

JAVNA PREDSTAVITEV ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE IN
IZRAČUNOV FINANČNIH UČINKOV ZA OBČINE
Dne, 11. 12.2013 je v dvorani Državnega sveta RS potekala javna predstavitev Zakona o davku na
nepremičnine in izračunov finančnih učinkov za občine. Dogodka se je udeležilo več kot 120
predstavnikov občin, na katerem so predavali predstavniki Ministrstva za finance, Geodetske uprave
RS, predstavnik Urada za prostor MO Novo mesto in predstavnik podjetja Terragis informacijske
rešitve, d.o.o.
Ministrstvo za finance je v predstavitvi povzelo določila Zakona o davku na nepremičnine in ob tem
izpostavilo ključne določbe, ki se nanašajo in zadevajo občine. Ob tem so prikazali seznam občin z
manj prihodka v letu 2014 in sledečih letih, na podlagi obdavčitve nepremičnin. V nadaljevanju je
GURS izpostavila, da je davčni zavezanec za nepremičnine v lasti Republike Slovenije ali občine
upravljavec vpisan v register nepremičnin in da bodo le ti vpisani pri vseh nepremičninah, izbris ni
možen. Upravljalec, ki je vpisan, pa je zavezan predlagati novega upravljalca. GURS je potrdila
pripravo inicialnega zajema in spletne aplikacije za pridobitev podatkov o deležu površine zemljišča
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pod gospodarsko javno infrastrukturo. Na podlagi tega bodo lastniki nepremičnin zahtevali
spremembo podatkov o zemljiščih pri organu pristojnemu za posamezno gospodarsko javno
infrastrukturo. Predstavnik GURS je izpostavil pojem in določbe zakonov, ki urejajo in definirajo
javno dobro – predvsem zaradi tega, ker so nekatere občine na primer vrtce in šole opredelile kot
grajeno javno dobro. Predstavili so tudi terminske roke priprave podatkov in poročanja. S
predstavitvijo je nadaljeval predstavnik Urada za prostor MO Novo mesto, ki je na podlagi dodelane
prezentacije opozoril na nesprejemljive učinke, ki jih prinaša uvedba davka na nepremičnine. Posebej
je bil izpostavljen problem posebne kategorije nepremičnin, to so »zemljišča za gradnjo stavb« in
predloge, ki se nanašajo spremembo in dopolnitev Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo stavb, in
sicer tako, da bo izločitveni kriterij tudi evidenca dejanske rabe pozidanih zemljišč. Geodet podjetja
Terragis d.o.o., ki po naročilu na terenu raziskuje, kje v resnici leži javno dobro, ugotavlja, da ceste v
naravi pogosto vijugajo daleč od tras, ki jih kažejo katastri, posebno težavno je zaradi načrtovane
visoke obdavčitve, vprašanje (nepozidanih) zemljišč za gradnjo in pri tem je največja težava čas. Med
predstavitvijo so udeleženci zastavili vprašanja kot: kateri podatek bo pomemben za določitev
prihodkov na podlagi davka za občine od davka v letu 2014, saj so zneski analize MF veliko nižji od
podatkov o odmerjenem NUZS, posredovanih s strani davčne uprave. Po zagotovitvi predstavnice
ministrstva je vedno pomemben podatek o odmeri. Zastavilo se je tudi vprašanje, kdaj bo država prvič
nakazala davek na nepremičnine za leto 2014, glede na to, da ga bo davčna uprava prvič odmerila
maja 2014, potema bo prišel še čas za pritožbe. V razpravi so bila zastavljena vprašanja, ki so odražala
zaskrbljenost občin zaradi uvedbe davka in neurejenega stanja. Na povabilo pa so se tudi prijazno
odzvali in se udeležili dogodka predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, predstavnica
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, predstavnik Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje
zadeve in predstavnica Računskega sodišča. (ur)

POBUDA GURS-U GLEDE JAVNEGA DOBRA
Predsedstvo SOS je na svoji 16. redni seji obravnavalo predlog Geodetske uprave RS za pridobitev
podatkov o deležu površine zemljišča pod gospodarsko javno infrastrukturo, ki je bil predstavljen na
sestanku s predstavniki institucij, dne 29.11.2013. Sprejet je bil dogovor, da združenja občin o načinu
inicialne priprave podatkov ter o načinu kasnejšega vzdrževanja podatkov seznanijo svoje članice ter
na GURS posredujejo potrditev k predlagani rešitvi. Ta predvideva, da GURS zagotovi inicialno stanje
posebnega grafičnega sloja, izvede prvi presek z zemljiškim katastrom, zagotavlja vse nadaljnje
preseke ob spremembah posebnega grafičnega sloja oziroma zemljiškega katastra in izdelavo spletne
aplikacije, in sicer z namenom pridobitve in vzdrževanja podatkov javnega dobra pod gospodarsko
javno infrastrukturo, ki ni evidentirana v zemljiški knjigi. SOS je GURS pisno obvestil, da predsedstvo
soglaša s predlagano rešitvijo Geodetske uprave RS, ki pa predstavlja le delno rešitev, zato hkrati
poziva, da se na podlagi tega pripravi celovita rešitev za vso javno dobro. (sk)

POBUDA SOS GLEDE ENERGETSKE PRIHODNOSTI
Predsedstvo SOS je obravnavalo energetsko prihodnost Slovenije, ki jo je z vidika novosti za občine
kot posledice novele EZ predstavila mag. Mojca Vendramin iz MzIP, ter Blaž Košorok, generalni
direktor HSE. Predsedstvo je generalni direktor HSE, Blaž Košorok seznanil s prihodnostjo z vidika
zagotavljanja energetske varnosti in konkurenčnosti elektroenergetike. Z vidika reorganizacije HSE je
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predsedstvo sprejelo nekaj pomembnih sklepov, s katerimi smo seznanili predsednico Vlade RS in
resorna ministrstva. Sklepi predsedstva so:
Predsedstvo SOS ne nasprotuje racionalizaciji energetskega sistema v Sloveniji, po našem
prepričanju je edini učinkoviti ukrep racionalizacije združitev vseh posamičnih energetik pod
eno streho, hidroelektrarn, termoelektrarn in nuklearke.
Predsedstvo SOS od nekdaj podpira dekoncentracijo in meni, da je treba sedeže različnih
institucij enakomerno razporejati po Sloveniji. Večina energetskih objektov leži v SV
kohezijski regiji in številni objekti tudi degradirajo oz. negativno vplivajo na okolje
prebivalstvo, zato SOS predlaga, da je sedež novega holdinga v SV kohezijski regiji, v
Mariboru.
Predsedstvo SOS pričakuje, da bo Vlada in ključni deležniki energetskega sektorja v bodočih
razmislekih o razvoju pridobivanju energije v Sloveniji prioriteto dajali obnovljivim virom
energije in v tem kontekstu še posebej izpostavljamo hidro energijo.
Predsedstvo SOS opozarja, da je mora MKO zagotoviti večjo transparentnost pri delovanju
vodnega sklada, ter pri porabi sredstev iz vodnega sklada dosledno upoštevati že veljavne
predpise.
Predsedstvo SOS ponovno poziva MKO k preveritvi kriterijev in pogojev za zavezance
vplačevanja v sklad ter prav tako kriterije in pogoje prejemanja sredstev sklada. Sredstva
vodnega sklada morajo biti prednostno enakomerno razdeljena po Sloveniji za urejanje
vodotokov, povečevanje poplavne varnosti in izboljšave vodnega režima! (sk)

PREDSTAVITEV STRATEGIJE ZA DVIG UPRAVLJAVSKE SPOSOBNOSTI
OBČIN
V torek 10.12.2013 je v prostorih službe za lokalno samoupravo potekala predstavitev projekta “good
governance”, ki je namenjen postaviti ljudi v središče lokalne demokracije in izboljšati učinkovitost in
uspešnost lokalne samouprave.
Pri tem naj bi centralne državne oblasti predvsem poskrbele za popularizacijo strategije in približanje
ciljev reprezentativnim združenjem občin ter preko njih občinam. Deklaracija je določila 12 načel
dobrega upravljanja, ki so bila podlaga za sprejem Strategije za prenovo in dobro upravljanje na
lokalni ravni. Strategija je poseben postopkovni model za dvig upravljavske sposobnosti občin. Gre za
preverjanje občinskih aktivnosti skozi 12 načel, ki se nanašajo na administrativne in finančne
postopke, etično obnašanje, utrjevanje prava in človekovih pravic ter odgovornosti vseh nosilcev
lokalnih oblasti. Postopke ocenjevanja poteka v dveh fazah, najprej samoocenjevanje, nato strokovni
pregled za to imenovanega neodvisnega strokovnjaka. Gre za partnerski projekt države in združenj
občin. Za vstop v izvajanje strategije se država članica Sveta Evrope akreditira pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope, ta izda akreditacijo za omejen čas (4 leta). Država imenuje poseben organ za
ocenjevanje (Odbor za nacionalno platformo), ki ga vodi minister, pristojen za lokalno samoupravo,
vanj so imenovani predstavniki združenj občin in strokovne javnosti. Občine, ki izpeljejo postopka
ocenjevanja in dosežejo predpisano število točk, so nagrajene s t.i. European labeI, s kristalnim
dodekaedrom. (bh)
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AKCIJSKI NAČRT ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
Po obravnavi Akcijskega načrta za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev, za katerega je
Sekretariat SOS izvedel slučajno in ni bi uradno poslan s strani pripravljavca, je predsedstvo sprejelo
sklepe, s katerimi smo seznanili ministra za gospodarstvo v odstopu. Skupnost občin Slovenije je
namreč največje reprezentativno združenje občin v Sloveniji, ki združuje 175 občin, ki jih akcijski načrt
neposredno zadeva, in dejstvo, da dokument slučajno najdemo objavljen na spletni strani ne
ocenjujemo v duhu dobrega sodelovanja, niti korak bliže k uspešnemu črpanju EU sredstev. Vsebino
Akcijskega načrta sta predsedstvu SOS na redni seji predstavila Josip Mihalic iz Direktorata za
kohezijo in sodelavka Andreja Makuš iz Direktorata za regionalni razvoj, MGRT. SOS sicer povsem
podpira prizadevanja MGRT za črpanje vseh razpoložljivih evropskih sredstev, vendar ocenjuje
pripravljen akcijski načrt kot sporen in enostranski ukrep. Zato predsedstvo SOS nasprotuje
spreminjanju pravil črpanja evropskih sredstev iz operativnega programa in zahteva, da Vlada RS
zagotovi takšna pravila črpanja sredstev operativnih programov, ki ne bodo prikrajšale občin.
Predsedstvo tudi zahteva dva ločena operativna programa za Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo
za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014 – 2020, saj bodo v nasprotnem primeru razvojne razlike
med vzhodnimi in zahodnimi deli Slovenije še večje kot sedaj. O vsem tem je SOS zahteval nujen
sestanek s pristojnimi na MGRT, da bi lahko odprte zadeve čim prej razčistili. (sk)

POSVET NOMOTEHNIKA
V sredo, 11.12.2013 je v Ljubljani potekal delovni posvet z naslovom Nomotehnika. Na njem je Neža
Vodušek, predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem na področju delovanja občinskih
organov in priprave predpisov, predstavila pravilno pripravo predpisov. Posvet je bil namenjen
predstavitvi nomotehničnih pravil in usmeritev za oblikovanje predpisov, z namenom kako pravne
norme pravilno izraziti in določiti.
Zahvaljujemo se udeležencem in predavateljici za udeležbo in sodelovanje. (pa)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG UREDBE O NACIONALNIH ZGORNJIH MEJAH EMISIJ
ONESNAŽEVAL ZUNANJEGA ZRAKA
Obveščamo vas, da je MKO objavil Predlog Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal
zunanjega zraka, ki določa nacionalne zgornje meje emisij nekaterih onesnaževal zunanjega zraka
(žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), hlapnih organskih snovi (VOC), amonijaka
(NH3)) za leti 2010 in 2020, sprejemanje ukrepov za doseganje in način poročanja o doseganju teh mej
s ciljem omejevanja emisije onesnaževal zunanjega zraka, ki povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo,
ter predhodnikov ozona. Novo Uredbo o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij
onesnaževal zunanjega zraka je potrebno sprejeti zaradi pristopa Hrvaške v EU, ker so se spremenile
zgornje meje emisij SO(2), NO(x), VOC za EU kot celoto.
Predlagane zgornje meje emisij za SO(2), NO(x) in VOC, izražene v 1.000 ton so:
SO(2) NO(x) VOC
ES 28(*)

7902

8267 7675

06.12.2013 – 13.12.2013

TN št. 47

V primeru, da imate v zvezi z uredbo kakršnekoli pripombe ali predloge vas prosimo, da nam jih
posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 17.12.2013.

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH UREDBE O POSEBNIH
VARSTVENIH OBMOČJIH
Obveščamo vas, da je MKO objavilo Osnutek uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih
območjih (območjih Natura 2000).
S predlagano spremembo uredbe se v 8. člen dodajata dva nova odstavka, ki se nanašata na
obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti, ki sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med
prehodne določbe. Vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj
sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje. Besedilo obeh odstavkov je vsebinsko
enako obstoječemu besedilu, razen dopolnitve prvega odstavka, ki se nanaša na obveznost presoje
sprejemljivosti tistih posegov v naravo, ko gre za posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje skladno s predpisi o varstvu okolja. Ker že ZON določa v drugem odstavku 101.d
člena, da je presojo tistih posegov v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba
izvesti ne glede na to, če je bila presoja sprejemljivosti posegov v naravo že izvedena v okviru presoje
sprejemljivosti planov, tudi ta dodatna določba ne pomeni spremembe veljavne ureditve.
S predlagano spremembo uredbe so izpolnjeni pogoji za zaprtje zadeve 2013/2051 (oz. EU Pilota
2668/11), ki se nanaša na domnevno izključitev strnjeno poseljenih območij znotraj Nature 2000 iz
obveznosti presoje sprejemljivosti načrtov in posegov po členu 6(3) Direktive o habitatih.
Vljudno vas prosimo, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do srede,
18.12.2013, posredujete vaše pripombe in predloge na predlog uredbe.

PREDLOG PRAVILNIKA O RAZVRSTITVI RAZVOJNIH RE GIJ PO
STOPNJI RAZVITOSTI V OBDOBJU 2014–2020
V SOS smo s strani MGRT prejeli Predlog pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti v
obdobju 2014–2020. Pravilnik IRO, Metodologija IRO.
Pripravljen je skladno s 3. odstavkom 23. člena Zakona o spodbujanju sklad. reg. razvoja, ki določa, da
minister, pristojen za regionalni razvoj, izda pravilnik, s katerim določi za programsko odboje seznam
regij glede na stopnjo razvitosti.
Za pripravo pravilnika je bila oblikovana delovna skupina, ki je vključevala Urad RS za
makroekonomske analize in RRA vzhodne in zahodne Slovenije. Pri pripravi se je izhajalo iz analize
razpoložljivih podatkov na ravni NUTS 3. S kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti se
je želelo ustrezno pokriti vsebinska področja strategije razvoja Slovenije in strategije EU 2020.
Vljudno vas prosimo, da nam na gradivo v priponki sporočila sporočite vaše mnenje, pripombe in
želene spremembe, najkasneje do 20.12.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
PREDŠOLSKE VZGOJE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo javno razpravo Pravilnik o normativih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, s katerim se določajo normativi, ki so podlaga za
sistemizacijo delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter normativi za
oblikovanje oddelkov ter spremstvo otrok. Celotno besedilo pravilnika najdete tukaj.

06.12.2013 – 13.12.2013

TN št. 47

Vaše pripombe, stališča in predloge na Pravilnik nam posredujte najkasneje do torka, 24.12.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA
ODPRTO

UPORABA SMOLE V ŠPORTNIH DVORANAH
Skupnost občin Slovenije se na vas obrača s vprašanjem glede uporabe smole v športnih dvoranah.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete želene informacije.
In sicer občino članico SOS zanima, kako se občine ali pa upravniki športnih dvoran soočajo z uporabo
smole – pri treningih in tekmah rokometa. Ali je uporaba smole prepovedana, dovoljena?
Občina ima sicer v hišnem redu zapisano prepoved uporabe smole, vendar jih zanima kako imate to
področje urejeno ostale občine.
Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

ponedeljka,

16.12.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
18.12 / ZUP IN UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU V PRAKSI
Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo napak in kršitev
na konkretnih primerih v praksi. Ker je obnovitev znanja na področju splošnega upravnega postopka
in upravnega poslovanja v občinah še kako pomembna, organizira Skupnost občin Slovenije v
sodelovanju s predstavniki Sektorja za upravno inšpekcijo Inšpektorata za javni sektor delovni posvet
ZUP in Uredba o upravnem poslovanju v praksi. Vabilo in prijavnica
Posvet bo potekal v sredo, 18. decembra, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154,
Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri.
Prijavnice 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.

18.12. / SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO PRI SOS
3. redno sejo komisije za mladinsko politiko pri SOS bo potekala 8.12.2013, s pričetkom ob 12.00 uri na
sedežu CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše. Seja bo namenjena predvsem prihodnjim
usmeritvam komisije.

19.12. / POGOVOR O AKTUALNIH VPRAŠANJIH IZVAJANJA ALPSKE
KONVENCIJE
V četrtek, 19. decembra 2013 ob 10. uri bo v prostorih Triglavskega narodnega parka, bo potekala
predstavitev in pogovor o aktualnih vprašanjih izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni
ravni v Sloveniji ter o vključevanju Alpske konvencije v pripravo EU strategije za Alpsko regijo.
Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS.
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19.12. / DELOVNO SREČANJE - NORMATIVNE SPREMEMBE NA
PODROČJU UREJANJA PROSTORA
Dne 19.12.2013 bo v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor potekalo delovno srečanje na
temo normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov. Srečanja se bodo
udeležili predstavniki SOS.

7.1. / 17. SEJA PREDSEDSTVA SOS
17. seja predsedstva SOS bo potekala v torek, 7. januarja 2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih
Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT), Na vasi 18, 3205 Vitanje. Srečanje bo
posvečeno predstavitvi aktivnosti in možnega sodelovanja s SBRA, aktivnostim glede ustavne presoje
ZDN ter obravnavi osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

15.1. / KONFERENCA O ENAKOSTI SPOLOV
Vabimo vas k udeležbi na konferenco ENAKOST SPOLOV SE OBRESTUJE! - Si lahko privoščimo
neizkoriščen potencial žensk? Konferenca bo potekala v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, 15. in 16.
januar 2014.
Vabilo s programom

STATUS LOKALNEGA JAVNEGA DOBRA NA PRIMERU OBČINE PIRAN
- ZNIŽEVANJE DAVČNE OSNOVE
V petek, 20. decembra 2013, bo z začetkom ob 8.00 uri v prostorih GZS v Ljubljani potekal posvet z
naslovom Zniževanje davčne osnove lokalnih skupnosti pri odmeri davka na nepremičnine. Na
posvetu bosta sodelovala tudi dr. Rajko Pirnat in Janja Pavšič s primerom občine Piran.
Vabilo s prijavnico
Posvet bo postregel z uporabnimi informacijami na operativni ravni. Izbrani predavatelji in njihovi
referati zagotavljajo relevantnost posveta.

37. SEJA VLADE
KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE PRAVIC
Na seji je bilo sprejeto stališče Republike Slovenije k zadevi Predloga direktive Evropskega parlamenta
in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za
pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu - Pogojno končno kompromisno
besedilo - 15695/13, ki se glasi:Republika Slovenija podpira poenotenje ureditve področja kolektivnega
upravljanja pravic, saj meni, da je potrebno zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje kolektivnih
organizacij in v zvezi s tem pozdravlja besedilo končnega kompromisnega predloga in vključitev
besedila v uvodno izjavo 37 o nevtralnosti te direktive glede sistema predhodne izdaje dovoljenj ter
nadzora v državi članici, na podlagi katerega umika pridržek do predloga direktive.
Predlog direktive zasleduje 2 cilja:
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● oblikovanje ustreznega pravnega okvira za kolektivno upravljanje pravic, ki bo zagotovil boljše
upravljanje in večjo preglednost delovanja kolektivnih organizacij na splošno,
● spodbujanje in olajšanje izdajanja večozemeljskih licenc za spletne pravice na glasbenih delih.
Komercialnim uporabnikom bo olajšan dostop do licenc za zagotavljanje glasbenih storitev v EU,
imetniki pravic pa bi svoj prihodek povečali s širšo promocijo svojih del. Z dostopom do obsežnejših
in bolj raznolikih repertoarjev naj bi se okrepila kulturna raznolikost.

SOLIDARNOSTNI SKLAD EU ZA POPLAVE IZ LETA 2012
Vlada se je seznanila z vsebino Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev iz Solidarnostnega sklada
EU za poplave iz leta 2012 in naložila MGRT, da pripravi navodilo o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev Solidarnostnega sklada EU v Republiki Sloveniji ter koordinira izvedbo Sporazuma v
sodelovanju z MKO ter MF.
S Sklepom Komisije z dne 4. 10. 2013 so bila Sloveniji odobrena nepovratna sredstva iz
Solidarnostnega sklada EU v višini 14.081.355,00 EUR za financiranje izrednih ukrepov, sprejetih po
katastrofalnih poplavah jeseni 2012.
MGRT bo v sodelovanju z MKO in MF pripravilo Navodilo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
iz Solidarnostnega sklada EU v Republiki Sloveniji, prejetih za odpravo posledic poplav leta 2012.

INFORMIRANJE O KMETIJSKIH PROIZVODIH IN NJIHOVA PROMOCIJA
Slovenija pozdravlja Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o
kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah.
Slovenija se bo ob aktivnem sodelovanju pri razpravi in pripravi končnega predloga, zavzemala tudi
za dosego ustreznega ravnotežja pri dodelitvi pooblastil Komisiji za sprejem delegiranih in izvedbenih
aktov. Zlasti pri pooblastilu za sprejem delegiranih aktov bo zahtevala, da so ta jasno opredeljena
glede vsebine in obsega pooblastila ter da mora biti časovno omejeno. Pomembno je tudi, da se že v
času obravnave osnovne uredbe, članice seznani z načrti glede vsebine delegiranih aktov in da se k
pripravi vključi strokovnjake držav članic.
Slovenija pozdravlja tudi odprtje informacijsko/promocijske sheme tudi za nekatere živilske
proizvode iz kmetijskih proizvodov, ki so v skladu z drugimi shemami skupne kmetijske politike ter
podpira vzpostavitev novih služb za tehnično podporo za deležnike s strani Komisije, ki naj bi
spodbujale izmenjavo informacij o ukrepih za informiranje in promocijo ali dobrih praks ter
omogočale razvoj njihovega strokovnega znanja.
Slovenija podpira predlagani sistem spremljanja in primerjanja učinkovitosti posameznih programov
in še posebej uvedba enotnega okvirja ocenjevanja za merjenje uspešnosti promocijske politike s
skupnim nizom kazalnikov.

TRGOVANJE S PRAVICAMI DO EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV
Sprejeto je stališče do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi
izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz
mednarodnega letalstva od leta 2020.
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Stališče je, da mora letalski sektor v večji meri prispevati k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov
in da potrebujejo države članice jasno sliko o stališčih tretjih držav. Slovenija predlaga pripravo
podrobne informacije o morebitnih reakcijah tretjih držav, saj bo na podlagi tega možno izbrati
najustreznejšo opcijo zakonodajnega ukrepa EU.
Slovenija nadalje meni, da EU s svojim ravnanjem ne sme ogroziti dolgoročnega cilja vzpostavitve
globalnega sistema za trgovanje z emisijami v mednarodnem letalstvu. Pomembno je, da se v
vmesnem času vsi leti na isti progi obravnavajo na enak način. Mnenje je tudi, da predlog predvideva
premalo časa za sprejem in prenos spremembe direktive v nacionalni pravni red.

EVROPSKA SOCIALNA LISTINA (SPREMENJENA) – PODROČJE PRAVIC
IZ DELA
Trinajsto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene) (v
nadaljnjem besedilu: ESL) se nanaša na poročevalsko obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012.
Tokratno poročilo obsega člene s področja pravic iz dela.
EOSP v zaključkih 2010 ugotavlja, da so razmere v Sloveniji na področju pravic iz dela usklajene z
ESL v osemnajstih primerih, v enem primeru (člen 4:1 - Primerno plačilo) pa ne, saj "je minimalna
plača v Sloveniji očitno nepravična."
Republika Slovenija v svojem trinajstem poročilu predvsem podaja pojasnila in odgovore na
vprašanja, ki jih je zastavil Evropski odbor za socialne pravice k naslednjim členom ESL:
2. člen: Pravica do pravičnih pogojev dela
4. člen: Pravica do pravičnega plačila
5. člen: Pravica do organiziranja
6. člen: Pravica do kolektivnega pogajanja
21. člen: Pravica do obveščanja in posvetovanja
22. člen: Pravica do sodelovanja pri določanju in izboljševanju delovnih pogojev in delovnega okolja
26. člen: Pravica do dostojanstva pri delu
28. člen: Pravica predstavnikov delavcev do varstva v podjetju in ugodnosti, ki jim pripadajo
29. člen: Pravica do obveščanja in posvetovanja v postopkih kolektivnega odpuščanja
V odgovoru na edini negativni zaključek k členu 4 - pravica do pravičnega plačila, Republika
Slovenija pojasnjuje, da je leta 2010 zakonsko uredila minimalno plačo in jo zvišala s 593 EUR v letu
2009 na 734,15 EUR v letu 2010. Veljati je začel Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS št. 13/2010), ki
določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se lahko izplačuje prehodni
znesek minimalne plače ter način njenega določanja in objave.
Zakon o minimalni plači poleg navedenega vsebuje tudi kazenske določbe, ki določajo globe za
delodajalca, ki delavcu ne izplača plače v skladu z zakonom. Republika Slovenija EOSP nadalje
seznanja, da se je razmerje med minimalno in povprečno plačo v Sloveniji od leta 2009 dalje
poviševalo in v letu 2012 doseglo 50 %. Ciljno razmerje po interpretaciji EOSP je 60%.

ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE
PROGRAME RS V KULTURI
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi.
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Predlog zakona bi v obdobju od 2015 do 2019 predstavljal za več kot 56 mio evrov finančnih posledic
v državnem proračunu in za skoraj 5 mio evrov v občinskih proračunih. Tako zastavljen zakon glede
na trenutno javnofinančno situacijo žal ni izvedljiv. Poleg tega tak način zagotavljanja sredstev za
kulturne programe v preteklosti ni dajal optimalnih rezultatov, saj zaradi slabih finančnih zmožnosti
vsakoletnega proračuna omogoča le parcialno financiranje projektov z relativno nizkimi zneski. To se
je pokazalo za slabo predvsem pri investicijah v kulturne spomenike.
Vlada ni izrekla podpore in predlagala, da DZ RS sprejme odločitev, da predlog zakona ni primeren
za nadaljnjo obravnavo.

UREDBA O NAČINU VPISA UPRAVLJAVCEV NEPREMIČNIN V
ZEMLJIŠKI KATASTER IN KATASTER STAVB
Na seji je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev
nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb.
Zakon o evidentiranju določa, da se v zemljiškem katastru in v katastru stavb vodi tudi podatek o
upravljavcu nepremičnin v lasti Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnega
dobra.
Pogoje in način vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb podrobneje
določa Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb je bilo
treba novelirati:
● ker so se spremenile pristojnosti državnih organov - za izvajanje nalog iz drugega odstavka 7. člena
uredbe je določena pristojnost ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem
države – t.j. ministrstva za pravosodje.
● da se celostno uredi dokončen vpis upravljavcev nepremičnin - če je bila državnemu organu in osebi
javnega prava pravica upravljanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije podeljena z zakonom,
podzakonskim predpisom ali aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme Vlada RS, se z novelo uredbe
omogoča, da se ti upravljavci (ki so postali upravljavci na navedenih pravnih podlagah) vpišejo v
zemljiški kataster in kataster stavb kot »dokončni upravljavci« teh nepremičnin.
● ker se je obstoječa ureditev izbrisa upravljavca v primeru začasnega vpisa upravljavcev, ko je vpisan
samo en začasni upravljavec ali ko je začasni upravljavec vpisan na zemljiščih, ki niso v lasti
Republike Slovenije ali niso javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, izkazala za pomanjkljivo
oziroma nedodelano. Za izbris je potrebno predlagati novega upravljavca.

USKLADITEV VPISOV
Vlada je na današnji seji vlade naložila Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Geodetski upravi
Republike Slovenije, da pripravi sezname nepremičnin v lasti Republike Slovenije, ki še nimajo
vpisanega upravljavca nepremičnin v zemljiškem katastru in katastru stavb, in v njih predlaga, kateri
subjekt naj se pri posamezni nepremičnini vpiše kot začasni upravljavec nepremičnin. Te sezname bo
Geodetska uprava poslala predlaganim upravljavcem nepremičnin po elektronski poti. Po podatkih
registra nepremičnin ima Republika Slovenija v lasti 488.334 parcel in 49.810 delov stavb. Kljub
stalnim prizadevanjem Geodetske uprave za vpis upravljavcev je še vedno brez vpisanega
upravljavca 84.088 parcel in 27.885 delov stavb.
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Predlaga se takojšnja izvedbo aktivnosti za vpis upravljavcev pri vseh nepremičninah v državni lasti.
S tem se bo celostno uredil dokončen vpis upravljavcev nepremičnin in izbris upravljavcev v primeru
začasnega vpisa upravljavcev, ki sta se izkazala za pomanjkljiva in nedodelana. V zemljiškem
katastru, katastru stavb in registru nepremičnin se bodo zagotavljali bolj popolni podatki o
upravljavcih nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali so javno dobro v upravljanju
Republike Slovenije.

AKTUALNI RAZPISI
NAJEM KREDITOV EKO SKLADA
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, lahko občanom in pravnim osebam, ki načrtujejo naložbe, ki
prispevajo k zmanjšanju obremenjevanja okolja, v tem tudi k zmanjšanju rabe energije in povečanju
rabe obnovljivih virov energije, omogoči najem ugodnejših kreditov.
Nepovratne finančne spodbude so trenutno še na voljo za okolju prijaznejša vozila, in sicer občanom
in pravnim osebam za električna baterijska vozila, nepovratne finančne pomoči pa še pravnim osebam
za vozila za javni potniški promet na stisnjen zemeljski plin ali bioplin.
Več o tem preberite tukaj.

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.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE ZAGOTAVLJANJA
PRIHRANKOV ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH
Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji; zamenjava kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin; programi izvajanja energetskih
pregledov; programi informiranja in ozaveščanja. Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem
javnem razpisu lahko kandidirajo občine, podjetja in drugi subjekti (javni skladi, javne agencije,
ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti). Upravičeni stroški so
prenova sistemov javne razsvetljave ter sanacija notranje in zunanje razsvetljave. Skupna višina
sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša
400.000,00 EUR. Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posamezne investicije lahko znaša za občine 50 %. Več o projektu najdete s klikom tukaj.
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17.12.2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

ODPRT RAZPIS AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE - KULTURA
Iz avstrijske Štajerske smo prejeli obvestilo o razpisu za projekte na področju umetnosti in kulture v
okviru " komemoracija leta 2014 ". Predloženi projekti v okviru tega razpisa, se ukvarjajo z vprašanjem
razpada Donavske monarhije v širšem pomenu, propada večetnične države, v okviru svetovne vojne,
kot tudi razvoja sodobnih vprašanj prek uporabe analitičnih orodij sodobne umetnosti. Dodatna
pozornost bo usmerjena na trajnost projekta, ki naj omogoča prihodnjim generacijam dostop do
njegove vsebine. K sodelovanju v to čezmejno kulturno pobudo, s ciljem da se vzpostavi trajnostna
kulturna mreža na geografskem območju regije Alpe – Jadran, so vabljeni vsi akterji umetniške scene,
regionalne kulturne pobude in akademiki v likovni umetnosti. Avstrijski kolegi prosijo, da te podatke
posreduje ustreznim umetnikom / organizacijam itd. v vaši občini. Podrobnosti in pogoje razpisa,
kakor tudi obrazec za prijavo najdete tukaj. Rok za oddajo prijavo je 31. december 2013 . Če imate
kakršnokoli vprašanje, se lahko obrnete na gospo Christiane Kada iz Ministrstva za kulturo, Evropo in
mednarodne zadeve (tel. 43 316 877 5832 , e- mail: christiane.kada@stmk.gv.at).

MEDNARODNI RAZPIS ZA PRIJAVO LEADER PROJEKTOV:
BIODIVERZITETA & LEADER
Mednarodna študija "Biodiverziteta & LEADER" se osredotoča na trenutni status implementacije
tematik povezanih z biodiverziteto znotraj pristopa LEADER ter izpostavlja LEADER projekte, ki so
posredno ali neposredno povezani z biotsko raznovrstnostjo in kulturnimi pokrajinami. Prijavite vaš
projekt v sklopu programa LEADER, ki podpira ohranitev biotske raznovrstnosti in kulturnih
pokrajin, in lahko bo predstavljen na Mednarodni konferenci Biodiversity & LEADER, 3. aprila 2014

na Dunaju. Povzetek z opisom Leader projekta in njegov pomen za biotsko raznovrstnost in kulturne
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pokrajine pošljite na kerstin.friesenbichler@umweltdachverband.at do 20. januarja 2014. Šest izbranih
projektov bo predstavljenih na konferenci.Več tukaj.

NOVICE DRUGIH
PODATKI ZA IZDELAVO CELOVITE ANALIZE STANJA
NEDOVOLJENIH GRADENJ
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bi za izdelavo celovite analize stanja nedovoljenih gradenj
potrebovalo podatke posameznih občin, ki se s problematiko nedovoljenih gradenj srečujejo pri
pripravi občinskih prostorskih načrtov in sicer bi potrebovali s strani vsake od občin (oddelkov za
prostor) oceno stanja na tem področju, predvsem pa naslednje podatke – približne ocene:
1. ceno števila nelegalnih gradenj (zgrajenih brez gradbenega dovoljenja) in oceno odstotka nelegalnih
gradenj glede na število vseh objektov v občini ter glede na skupno število nelegalnih in neskladnih
gradenj,
2. oceno števila neskladnih gradenj (zgrajenih v nasprotju z gradbenim dovoljenjem – večji gabariti,
dodani deli objekta kot so prizidki ipd. glede na gradbeno dovoljenje) in oceno odstotka neskladnih
gradenj glede na število vseh objektov v občini ter glede na skupno število nelegalnih in neskladnih
gradenj,
3. oceno števila nedovoljenih gradenj glede na zahtevnost objekta (zahtevni, manj zahtevni,
nezahtevni enostavni objekti) in oceno odstotka posameznih kategorij glede na skupno število
nedovoljenih gradenj,
4. oceno števila ali odstotka nedovoljenih gradenj glede na vrsto objekta (stanovanjske stavbe,
nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti) in oceno odstotka posameznih kategorij glede na
skupno število nedovoljenih gradenj.
5. oceno števila ali odstotka nedovoljenih gradenj glede na lego objekta (kmetijska zemljišča,
zavarovana območja, varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in podobno) in oceno odstotka
posameznih kategorij glede na skupno število nedovoljenih gradenj.
Cilj pridobitve zgoraj zaprošenih podatkov ni pridobitev natančnih številk in statistike, temveč groba
ocena stanja nedovoljenih gradenj v posamezni občini, zato so poleg grobe ocene za zaprošene
kategorije vprašanj dobrodošli tudi kakršnikoli drugi podatki in ocena stanja, glede specifike in
prevladujočih vzorcev nedovoljenih gradenj v posamezni občini.
Na podlagi dopisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor občine vljudno naprošamo, da podatke
posredujete na naslov sabina.jereb@gov.si.
Poročilo o številu zadev v reševanju na področju gradbene inšpekcije

INNOCAT – RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA

Razpis za prijavo interesa - INNOCAT - Nabava Eko- inovativne
oskrbe s hrano - brezplačno strokovno svetovanje za lokalne
skupnosti.
ICLEI je začel projekt INNOCAT – javno naročanje eko - inovativnih gostinskih/catering storitev, kot
evropsko sodelovanje med javnimi in zasebnimi kupci, ki želijo pridobiti eko - inovativne gostinske
izdelke, storitve ali rešitve. Cilj projekta je vzpostaviti vsaj štiri ponudbe, v naslednjih dveh letih in
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pol. Glavni cilj projekta INNOCAT je pomagati vzpostavit začetni trg v Evropi z ekološko
inovativnimi rešitvami za oskrbo s hrano na daljavo. Izdelke ali storitve še niso natančno določili,
vendar bodo ti verjetno vključevali:
( 1 ) oskrba s hrano na daljavo v šolah
( 2 ) energetsko učinkoviti prodajni avtomati
( 3 ) inovativno pakiranje in rešitve odstranjevanja odpadkov
( 4 ) bolnišnična in zdravstvena oskrba s hrano na daljavo
Iščejo javne organizacije in podjetja, ki so zainteresirani za brezplačno strokovno svetovanje v okviru
projekta, in potencialno neposredno sodelovanje pri vodenih dejavnostih javnega naročanja. Za
kakršna koli vprašanja, se lahko obrnete na innocat@iclei.org.
Razpis za prijavo interesa dobite v Sekretariatu SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si) .
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