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NOVIČKE SOS
NA OKROGLI MIZI O PREDLOGU OBDAVČITVE NEPREMIČNIN
Danes, 21. 6. 2013 so se v Podčetrtku zbrali številni župani in županje na okrogli mizi, ki je bila
namenjena predlogu davka na nepremičnine v prvem delu, v drugem delu pa razmisleku o predlogih
ministrstva za notranje zadeve o korenitih spremembah na področju lokalne samouprave, kot je
populistično napovedovanje ukinjanja občin brez podatkov in analiz, o medijskem linču županj in
županov, in zares neutemeljeni »kriminalizaciji« zadolženosti občin.
Županje in župani so se strinjali, da je davek na nepremičnine ključni vir financiranja občin in tak
mora tudi ostati v celoti. Prav tako so se prisotni strinjali z ugotovitvami komisije za finance in
proračun, da bi za celovito in resno razpravo moralo ministrstvo posredovati bazo podatkov o
vrednosti nepremičnin in vsemi atributi za odmero davka. Ocene finančnih posledic uvedbe davka
podane s strani ministrstva za finance so namreč nepopolne. Poleg tega bi predlagane rešitve
pomenile kratenje lokalne avtonomije, grob poseg v njihovo suverenost. Predlog zakona namreč
zmanjšuje možnosti za aktivno vlogo občin tako pri urejanju prostorske politike občine kot pri obsegu
davčne avtonomije. Prav tako so prisotni protestirali proti predlogu v zakonu, ki lokalnim skupnostim
nalaga plačilo davka na nepremičnine, ki so v funkciji javnega interesa in izvajanja njihovih osnovnih
funkcij. Model vrednotenja (in tudi baza podatkov) ima celo vrsto lukenj in pomanjkljivosti in je
neprilagojen trenutnim tržnim razmeram, hkrati pa se gospodarstvu, ki je trenutno v slabem stanju,
neselektivno povečujejo obremenitve zaradi katerih bo marsikatero podjetje, ki se v teh razmerah
komaj drži nad vodo eksistenčno ogroženo, zakon pa povečuje tudi pritisk na posameznike s tem, ko
se obdavčitev poveča za skoraj trikratno vrednost, prav tako pa se obdavčujejo kmetijska zemljišča,
kar lahko dodatno ogrozi prehransko varnost v državi.
V drugem delu okrogle mize je bila debata posvečena napovedim za ukinjanje občin. Županje in
župani so ugotavljali perverzijo tega, da država tendira h krepitvi birokratskega aparata, namesto, da
bi se posvetila resnem razmisleku o strategiji razvoja lokalne samouprave, s katero bi trenutne
pomanjkljivosti preobširnega birokratskega aparata bilo moč odpraviti. Prav tako so poudarili, da se je
o lokalni samoupravi in spremembah v njenem sistemu potrebno pogovarjati na realnih in ne na
populističnih podatkih in domnevah, saj se vedno bolj pogosto zaznava uporaba populističnih
primerov, da bi se doseglo interese nekaterih posameznikov na ravni države. Šele na osnovi realnih
ocen in podatkov, in ne populizmov, lahko opravimo razmislek o lokalni samoupravi, ki ni namenjena
ne ministrom, ne državnim uradnikom, niti županjam in županom, pač pa občankam in občanom.
Zato lahko o tako korenitih spremembah v lokalni samoupravi kot so predlagane, odločajo le
prebivalke in prebivalci lokalnih skupnosti. (jv, sk, bh)

GLAVNI ODBOR SOS NA SESTANKU PRI MINISTRU VIRANTU
V četrtek, 20. 6. 2013 je potekal sestanek obeh vodstev združenj z ministrom za notranje zadeve dr.
Gregorjem Virantom, ki je bil namenjen noveli Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju
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občin, pa tudi varčevalnim ukrepom vlade, pripravi zakona za uravnoteženje javnih financ občin
(ZUJFO) ter napovedim ministra o zmanjševanju števila občin. O slednjem so pogovori potekali na
načelni ravni, ministrstvo predlog teritorialne reforme lokalne samouprave, kot ga sami imenujejo, še
pripravlja.
dr. Roman Lavtar je predstavil namen in vsebino predlogov sprememb Zakona o lokalni samoupravi
in Zakona o financiranju občin, katerih ttemeljni namen je razširiti nabor in oblike medobčinskega
sodelovanja in povezovanja. Sicer je Zakon o lokalni samoupravi že v postopku spreminjanja, in sicer
želijo dati prebivalcem občin možnost, da odpokličejo župana z referendumom. S tem predlogom se
strinja tudi Vlada RS. Predstavniki obeh reprezentativnih združenj pričakujeta resnega sogovornika
na strani Vlade RS in intenziven dialog. Glede zakonskih sprememb so izpostavili, da je potrebno
natančnejše določiti možnosti in način ustanavljanja zvez občin, hkrati pa vztrajata, da mora Vlada RS
z reprezentativnimi združenji občin skleniti dogovor o povprečnini. Prav tako sta izpostavili predlog
sprememb 23. člena ZFO kot neustreznega.
Reprezentativni združenji sta predlagali ohranitev zdajšnjega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki pripada občinam, država pa naj omenjeni davek na nepremičnine kot krizni ukrep uvede
samo za svoj del, vsaj začasno, dokler ne bo jasna usoda novega davka. Predsednik Skupnosti občin
Slovenije dr. Ivan Žagar je opozoril, da se najprej mora pripraviti strategija razvoja lokalne
samouprave v Sloveniji, ob čemer naj se sledi zgledu Evropske unije, ki daje velik poudarek delovanju
lokalne samouprave, in spoštuje načela Evropske listine lokalne samouprave (načelom subsidiarnosti,
solidarnosti, avtonomije...). Opozoril je, da se predlogi pripravljajo prehitro, in s tem destabilizirajo
področje lokalne samouprave. Opozoril je tudi na stigmatizacijo županov in občin skozi medije dotaknil se je tudi predloga o odpoklicu župana z referendumom in poudaril, da takšen zakonski
predlog ne bi bil potreben, v kolikor bi delovala pravna država.
Minister Virant glede predlogov sprememb zakonov pritrjuje, da ne gre za velike spremembe, zato
bodo še razmislili, ali se bo nadaljevalo z njihovim sprejemanjem. Pripravi strategije lokalne
samouprave minister ni ravno najbolj naklonjen, saj prinaša težave. Ena od njih je teritorialna mreža
občin in s tem povezana sposobnost občin za izvajanje zakonskih nalog. Razmislek o prenosu
nekaterih dodatnih pristojnosti na raven občin (npr. izdaja gradbenih dovoljenj) bo potrebno opraviti
predvsem v okviru števila občin, pravi. Glede ustanovitve pokrajin dvomi, da je mogoče v Državnem
zboru doseči dvotretjinsko večino. Glede financiranje občin je pozval, da združenja podajo predloge,
kako vidijo spremembo financiranja občin, kako zagotoviti finančno stabilnost občin, ki bo hkrati tudi
motivacija za spodbujanje gospodarskega razvoja.
Na sestanku ni bilo konkretno govora o predlogu zmanjševanjem števila občin. V pripravi je namreč
koncept, ki bo nato dan v razpravo. Ministrstvo za notranje zadeve naj bi svoj del gradiva že
pripravilo ter ga posredovalo Ministrstvu za finance, nato ga bodo poslali še združenjema. Minister
Virant je v izjavi novinarjem pojasnil, da bi elementarni prihranek prinašal okoli 10 milijonov evrov na
letni ravni za plače funkcionarjev in druga izplačila, vse ostalo pa da je stvar ocene finančnega
ministrstva.
Župani so prav tako opozorili na neuresničen dogovor o povprečnini za leti 2013 in 2014, v katerem se
je Vlada RS zavezala k sprejetju zakona za uravnoteženje javnih financ občin in s z njim k zmanjšanju
stroškov občinam. Občine so si večino prihrankov iz tega zakona obetale prav s spremembami na
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področju predšolske vzgoje. Kot je dejal minister Pikalo, se (vsaj) letos v normative in standarde ne bo
posegalo, šolsko ministrstvo pa se je zavezalo k zmanjšanju števila zaposlenih za 1%, to je za 581 oseb.
Občine so ponovno opozorile, da brez spremembe standardov in normativov ob povečevanju števila
otrok ne bo šlo. (jv, bh)

SEJA KOMISIJE ZA PRORAČUN IN FINANCE
V četrtek, 20.6.2013 je v prostorih občine Trzin potekala seja komisije za proračun in finance pri SOS,
ki je bila namenjena izdelavi strokovnih stališč do predloga Zakona o davku na nepremičnine.
Članice in člani komisije so odločno nasprotovali uvedbi davka na nepremičnine v letu 2014 v
predlagani obliki. Če država želi zagotoviti dodaten priliv na svoj račun naj predlaga lasten »krizni
davek«, ne pa, da se prikrito obesi na občinski davek. Prav tako so poudarili, da bi za konkretne ocene
vpliva zakona morajo ministrstvo posredovati bazo podatkov o vrednosti nepremičnin in vsemi
atributi za odmero davka. Ocene finančnih posledic uvedbe davka podane s strani ministrstva za
finance so namreč nepopolne. V posredovanih izračunih, kjer so zajete ocene davka po posameznih
vrstah gre za zavajajoče podatke in nerealne ocene ( zajetje s faktorjem 1,4 pri stanovanjskih objektih
pavšalno zajeme, da je 20 % stanovanj praznih, ocene v koloni zviševanje zakonskih stopenj pa
dejansko predvideva 100% zvišanje, kar ni skladno s predlogom zakona). Taki pavšalni izračuni
izhajajoči iz povprečij ne omogočajo učinkovite razprave o učinkih predlagane obdavčitve z vidika
davčnih zavezancev niti na strani realne ocene prihodkov občin niti na strani predvidene obremenitve
občin v vlogi davčnih zavezancev. Prav tako so poudarili, da bi s predlaganimi rešitvami prišlo do
bistvenega zmanjšanja avtonomije lokalnih skupnosti pri opredelitvi finančnih virov, saj predstavlja
dosedanje NUSZ še edini izvirni davčni vir o katerem lahko v pretežni meri odločajo občine.
Dosedanji način obdavčitve z nadomestilom je predstavljal tudi učinkoviti instrument prostorske
politike občin. S predlagano rešitvijo pa se krepko zožujejo možnosti za aktivno vlogo občin tako pri
urejanju prostorske politike občine kot pri obsegu davčne avtonomije. S predlagano rešitvijo občina
davčno avtonomijo pravzaprav v celoti izgubi, saj bi bila ob taki obdavčitvi nepremičnin in taki
razmejitvi pripadnosti davka le še ujetnica pritiska občanov za znižanje davka, po tem, ko si je država
svoj delež v celoti zagotovila.
Prav tako predlagatelj zakona navaja, da so davčne stopnje tega davka nizke in navaja nekaj primerov
držav, z izhodiščem, da mora biti stopnja nizka in ne sme prekomerno obremenjevati zavezancev za
plačilo davka ob tem pa mirno predlaga 2,3 do 2.4 višjo obremenitev zavezancev glede na zdajšnjo
višino, kar je v trenutni socialno-ekonomski poziciji občank in občanov nerazumljivo.

DOBRE PRAKSE ENERGETSKE SANACIJE
12. junija 2013 je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani potekal
posvet o dobrih praksah energetske sanacije z naslovom
Energetska sanacija v lokalnih skupnostih, od obnove javnih in
zasebnih stavb do celovitih sistemskih rešitev.
Na posvetu so se prisotni seznanili z dobrimi praksami energetske sanacije v lokalnih skupnosti, od
obnove javnih in zasebnih stavb do celovitih sistemskih rešitev. Posvet je organizirala Umanotera v
sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in spletnim portalom Energetika.net. Dogodek je organiziran
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v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija
za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike
Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. Sodelovanje
Skupnosti občin Slovenije na tem dogodku pa je potekalo v okviru projekta Covenant Capacity.
Udeležba je bila brezplačna in zagotovljeno je bilo tolmačenje.
Energetska sanacija stavb ima vrsto pozitivnih učinkov: dolgoročno zmanjšuje stroške bivanja,
zmanjšuje izpuste CO2 in energetsko odvisnost. Za Slovenijo predstavlja največjo priložnost za
povečanje učinkovitosti rabe energije. Investicije v učinkovito rabo energije imajo pomemben
multiplikativni učinek, saj gre za delovno intenzivne investicije, ki predstavljajo priložnosti za številna
delovna mesta v proizvodnji gradbenih materialov in elementov ter pri izvedbi del ob uporabi
domačih materialov. Večja energetska učinkovitost je ključna pri doseganju evropskega cilja
zmanjšanja celotne porabe primarne energije za
20% do leta 2020. Več o tem, kako področje stavb
vključiti v energetski načrt najdete v modulu
spletne platforme za usposabljanje občin, ki jo
gradimo na SOS v okviru projekta Covenant Capacity: http://www.covenant-capacity.eu/si. (sk)

POSLOVANJE NO S PREGLEDOM IN PRIPRAVO POSLOVNIKOV
Dne 18. junija 2013 je Skupnost občin Slovenije organizirala delovni posvet z delavnico »Poslovanje
nadzornih odborov s pregledom in pripravo poslovnikov«. Posvet je potekal v dveh delih; v prvem –
teoretičnem delu je dr. Roman Lavtar, Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve,
predstavil poslovanje nadzornega odbora, njegove pristojnosti, naloge in organizacijo dela. V drugem
– praktičnem delu je vodila gospa Neža Vodušek, predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami na
področju delovanja občinskih organov, ki je predstavila vsebino poslovnika nadzornega odbora
občine, nomotehnična pravila ter individualno svetovala, kako pravilno odpraviti morebitne
vsebinske in postopkovne nepravilnosti in pomanjkljivosti v veljavnih poslovnikih nadzornih
odborov občin. Udeleženci so predhodno posredovali poslovnike, ki jih je gospa Vodušek
individualno pregledala in tudi popravila. (ur)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance prejeli predlog Zakona o davku na
nepremičnine. Zakon uvaja nov sistem davka na nepremičnine. Prihodek od davka na nepremičnine
je deljen med občine in državo. In sicer državnemu proračunu pripada 50 % prihodka od obdavčitve
nepremičnin v višini osnovnih, z zakonom določenih davčnih stopenj, preostali prihodek pa pripada
občinam, na območju katerih se nepremičnine nahajajo. Ker se predvideva, da se bo zakon uveljavil s
1. 1. 2014, se za prvo leto uveljavitve določa posebna rešitev, po kateri bi občine imele v tem letu enake
prihodke kot v letu 2012, razlika prihodkov do polne obdavčitve ob upoštevanju osnovnih davčnih
stopenj, določenih z zakonom, pa bi pripadla proračunu države.
Zakon določa različne stopnje za različne vrste nepremičnin in sicer za stanovanjske nepremičnine
0,15 %, za poslovne in industrijske nepremičnine 0,8 % ter za druge vrste rabe (na primer za javno,
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kmetijsko ...) 0,5 %. Za zemljišča za gradnjo stavb, kot tudi vsa ostala zemljišča je določena stopnja v
višini 0,5 %. Stopnje davka se povišajo za nezasedena stanovanja na 0,45 %, medtem, ko se za
zemljišča z neizkoriščeno rabo stopnja davka poviša na 1,50 %. Poleg tega zakon daje občinam
možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 %. Celotno besedilo predloga Zakona o davku
na nepremičnine najdete s klikom tukaj. Za lažjo predstavo, kaj zakon v realnosti pomeni, lahko
pregledate še Simulacije prihodkov z upoštevanjem različnih stopenj za posamezne nepremičnine po
občinah. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša stališča na predlog zakona najkasneje do
srede, 26.06.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.
V zvezi z davkom na nepremičnine organiziramo tudi okroglo mizo, ki bo potekala 21.6.2013 v
Podčetrtku. Več o dogodku in prijavnica

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
Obveščamo vas, da smo na spletni strani Ministrstva za kulturo zasledili Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki ga najdete tukaj. Prosimo vas, da
nam do 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše predloge in pripombe.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER
ARHIVIH
Na spletni strani Ministrstva za kulturo smo zasledili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Vljudno vas prosimo, da se do
priloženega

dokumenta

opredelite

najkasneje

do

24.6.2013

na

naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPO LNITVAH ZAKONA O
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO.
Sporočamo vam, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Predlog zakona
Vljudno vas prosimo, da nam do ponedeljka 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si
sporočite vaše pripombe in predloge.

DOMAČI ZAKOL IN USTREZNA ODDAJA ŽIVALSKIH STRANSKIH
PROIZVODOV
Skupnost občin Slovenije je prejela dopis Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije, ki je bila opozorjena
na problematiko oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri zakolu živali za lastno
domačo porabo. V skladu s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnic za lastno domačo
porabo (Uradni list RS, št. 117/2004) je možno zakol določenih živali vršiti tudi na kmetijskem
gospodarstvu. Pri tem je mišljeno predvsem na zakol drobnice in prašičev, saj je zakol govedi dovoljen
samo v klavnicah. Pri izvedbi le-tega se srečamo z vprašanjem kam z živalskimi stranskimi proizvodi.
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Le-ti ne sodijo med kuhinjske odpadke in ne med mešane komunalne odpadke. Odlaganje v naravi ne
pride v poštev, saj je predvsem iz razloga nezaželenega in škodljivega vpliva na okolje (onesnaženje
vode, neprijetne vonjave, zajedavci, pojav zveri) ter nevarnosti za zdravje ljudi in živali prepovedano.
Živalske stranske proizvode je potrebno oddati v sistem za to odobrenih / registriranih obratov;
določene živalske stranske proizvode pa je potrebno obvezno predati koncesionarju (družbi KOTO).
Cena za prevzete živalske odpadke je določena s sklepom Vlade in je enaka 0,1924 €/kg in upoštevanju
ocenjene povprečne letne količine 11 ton živalskih odpadkov v povprečno veliki občini bi to pomenilo
letni strošek 2.116 €. Strošek na letnem nivoju ni velik in je sprejemljiv – še posebej, če upoštevamo
kolikšni so stroški urejanja divjega odlagališča odpadkov – da se ne govori o tem, da z urejenim
zbiranjem živalskih odpadkov skrbimo za zdravo okolje. Ena od možnih rešitev je vzpostavitev
posebnega zbirnega mesta za oddajo živalskih stranskih proizvodov iz domačega zakola v okviru
zbirnega centra za odpadke, kjer bi lahko zagotovili odvažanje in predelavo živalskih stranskih
proizvodov na predpisan in varovanju okolja primeren način. V luči iskanja rešitve je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije organizirala sestanek s predstavniki Skupnosti občin Slovenije,
Združenja občin Slovenije, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter družbe
KOTO, vendar rešitev do sedaj ni bila dorečena.
Občine članice Skupnosti občin Slovenije naprošamo, da glede navedenega posredujejo svoje mnenje
najkasneje do srede, 3.7.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

INFORMACIJA O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL V POVEZAVI
S SPREMEMBO ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Zavoda RS za zaposlovanje dopis s prošnjo po podaji
predlogov in pripomb na izhodišča, ki jih je pripravil Zavod, za operacionalizacijo določila o izvajanju
programov Javnih del v povezavi s spremembo Zakona o urejanju trga dela.
Zakonu o urejanju trga dela (Ur.l.RS.št. 80/10 in 21/13) je bil, tudi na pobudo občin, v 50. členu
dopolnjen z določilom, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme
program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa
javnih del pridobi soglasje zavoda. Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z
objavljenim javnim povabilom za izbiro izvajalcev javnih del. Namen je vključitev večjega števila
brezposelnih oseb v javna dela in pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju problema brezposelnosti
na njihovem območju. Gradivo – izhodišča, ki jih je pripravil Zavod najdete tukaj:
- izvajanje javnih del, ki jih sprejme občina
- soglasje občini
- vloga za soglasje
- vzorec pogodbe
Vljudno

vas

naprošamo,

da

nam

vaše

predloge

in

pripombe

posredujete

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 3.7.2013.
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
OBLIKI IN VSEBINI VPISNIKOV IN POMOŽNIH KNJIG PRI
PREKRŠKOVNIH ORGANIH
V usklajevanje smo prejeli osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini
vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih. Vaše pripombe in predloge prosimo
posredujte najkasneje do petka 5.7.2013 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Vso gradivo je
dostopno s klikom tukaj.

PREDLOG ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
V javni obravnavi je predlog zakona o osnovni šoli iz dne 17.6.2013. Ob upoštevanju izhodišč Bele
knjige 2011 in glede na stanje javnih financ z možnostjo zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje
programa osnovna šola je ministrstvo pristojno za šolstvo predlagalo:
- Obvezno poučevanje prvega tujega jezika se uvede v drugem razredu, in sicer postopoma v treh
letih od šolskega leta 2014/15 dalje.
- Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov:
drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Vključevanje bo postopoma od
šolskega leta 2014/15 dalje, ko se bodo v pouk lahko vključili četrtošolci.
- Učenci 7., 8. in 9. razreda si bodo lahko izbrali pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. S
tem se bo učencem prepustila izbira učenja tujega jezika glede na njihove zmožnosti. Vključevanje bo
postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko se bodo v pouk lahko začeli vključevati sedmošolci.
- Omogočena je večja avtonomnost šole pri izvedbi dejavnosti, ki terjajo daljšo strnjeno izvedbo,
največkrat izven prostorov šole.
- Z namenom preseči različno prakso šol pri podeljevanju statusa učenca, ki se vzporedno
izobraževanje oziroma je perspektivni ali vrhunski športnik novela podrobneje definira posamezne
kategorije statusa učenca.
- Predlagana sprememba predvideva zamik izvajanja šole v naravi kot del obveznega programa
- Za učence s posebnimi potrebami se po novem o odložitvi šolanja odloči v odločbi o usmeritvi. S
predlagano spremembo se poudarja, da se učence s posebnimi potrebami z odločbo usmeri v najbližjo
ustrezno šolo.
Vaše pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 1.,
3. IN 4. OSI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA
Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje za podajo predlogov,
stališč in pripomb na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013. Predlagano
Uredbo in prilogo k Uredbi (Katalog kršitev in sankcij za ukrepe 1. in 3. osi). - novela, - priloga
Vaša stališča pričakujemo najkasneje do srede, 26. junija 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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POJASNILA MINISTRSTEV
ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI PO ZDR-1
Ministrstvo za notranje zadeve opozarja, da je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št.
21/13), ki je stopil v veljavo 12. 4. 2013, spremenil ureditev "odpravnine ob upokojitvi". Obrazložitev
najdete s klikom tukaj.

OBJAVLJANJA PROSTIH DELOVNIH MEST V SKLADU Z NOVO
SPREJETIM ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela dopis s pojasnilom glede
objavljanja prostih delovnih mest v skladu z novo sprejetim Zakonom o delovnih razmerjih. pojasnilo

OBVESTILO O NOVI VRSTI DOHODKA
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Davčne uprave RS obvestilo o novi vrsti dohodka – nove
oznake na REK-1 obrazcu in v zvezi s tem opominjajo prejemnike podatkov, da si uredijo tehnične
pogoje za sprejem nove vrste dohodka. Celotno besedilo najdete tukaj.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE ZA ČASTNO RAZSODIŠČE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 13. redni seji, ki je potekala 21.3.2013 sprejelo sklep o
odprtju postopkov evidentiranja kandidatk in kandidatov za sestavo ČASTENEGA RAZSODIŠČA kot
izhaja iz 26. člena predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. V priponki
sporočila prilagamo dopis za evidentiranje in obrazec za evidentiranje. Dopis, obrazec za evidentiranje
Postopek evidentiranja je odprt do 28.6.2013. Vaše predloge nam lahko posredujete na elektronski
naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu 02 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

OBČINSKE STRATEGIJE IN AKCIJSKI NAČRTI
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev informacij v zvezi s
strategijami razvoja posameznih področij. Vljudno vas naprošamo k sodelovanju.
Občina članica prijazno prosi za pomoč pri pridobivanju informacij v zvezi z občinskimi strategijami
in akcijskimi načrti. Vsem občinam, ki bodo izpolnile vprašalnik, ki ga posredujemo v priponki, bomo
poslali zbrane odgovore (brez imena občine). S preglednico boste dobili boljši pregled nad ponudniki
in cenami na tržišču. Odgovore vpišite prosimo v tabeli v vprašalniku, ki sta ločeni glede na to, ali ste
dokument pripravljali sami na občini, ali ste za pomoč angažirali zunanje izvajalce.
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Z namenom čim večjega števila odgovorov smo podaljšali rok za zaključek povpraševanja, in sicer
do ponedeljka, 1.7.2013. Vprašalnik najdete tukaj.
Odgovore pošljite prosimo po e-pošti na naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si do 1. julija 2013.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
26.06 / SEJA KOMISIJE ZA KULTURO
Naslednja seja Komisije za KULTURO bo potekala v sredo, 26.06.2013 s pričetkom ob 10.30 uri v
Domžalskem domu (modra soba), na Ljubljanski cesti 58 v Domžalah. Komisija bo obravnavala
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine in Predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih.

26.06. / DOBRODOŠLICA HRVAŠKIM OBČINAM V EU IN PRIPRAVE NA
SEJEM NEXPO
Obveščamo vas, da bo 26.6.2013 od 11.00 ure dalje v Opatiji, Hrvaška, potekal dogodek pod nazivom
»Regionalni sejem NEXPO 2013 v kontekstu vstopa Hrvaške v EU«, ki bo posvečen hkrati obeležitvi
vstopa Hrvaške v EU in predstavitvi sejma lokalne samouprave NEXPO 2013, ki bo letos od 25. do 27.
septembra potekal v Rijeki in Opatiji. Vljudno vas prosimo, da si rezervirate termin. vabilo, program
Vašo udeležbo prosim sporočite v Sekretariat SOS (info@skupnostobcin.si ali tel. 02 234 15 00) do
petka, 21. junija 2013.

25.9. – 27.9. / PRIJAVE ZA SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE N EXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
vabilo, praktične informacije in (preliminarna) prijavnica – za Sekretariat SOS.
Na podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe
(prosimo, da jo izpolnjeno pošljete do 30.6.2013 na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
26.06. / KAKO POSLOVATI Z RUSKO FEDERACIJO
Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija in Veleposlaništvom Ruske
federacije organizira seminar Kako poslovati z Rusko federacijo, ki je namenjen slovenskim
podjetjem, ki bi želela poslovati tudi na trgu Ruske federacije ali okrepiti svoje obstoječe delovanje na
tem velikem perspektivnem trgu. Dogodek bo v sredo 26. junija 2013, ob 13. uri v veliki sejni sobi
Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani. Predvideni program seminarja, ki
bo potekal v slovenskem in ruskem jeziku. Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med
državama so na področju energetike, energetske varnosti (v okviru EU), avtomobilske industrije,
telekomunikacije in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), javne infrastrukture, turizma in
prehrambne industrije. Ruska federacija je odprta za sodelovanje na področju tehnološkega razvoja,
energetike, izvajanja projektov v okviru turistične infrastrukture ter za povezovanje na
nepremičninskem področju. Zaradi zgodovinskih povezav, se krepi tudi sodelovanje na kulturnem
področju. Več >>>

01.07. / RAZPRAVA O NOVEM MODELU KULTURNE POLITIKE
Ministrstvo za kulturo je v začetku junija v javno obravnavo predložilo osnutek Nacionalnega
programa za kulturo 2014-2017, ki je objavljen na spletni strani ministrstva. Javna obravnava bo
potekala v ponedeljek, 1. julija 2013, ob 10. uri v Narodnem muzeju Slovenije - enota Metelkova na
razpravo o novem modelu kulturne politike. Kakšno kulturno politiko hočemo? Kako v prihodnje
zagotoviti pogoje za razvoj ustvarjalnosti? Kako spodbuditi razvoj umetnosti in kulture? Kako lahko kultura
sama artikulira svoje mesto in smisel v družbi? Prijave se zbirajo na Lavra.Cernigoj-Blazko@gov.si.

5.7. / POSVET »IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZELENA
DELOVNA MESTA«
Strategija evropskega in slovenskega razvoja do leta 2020 je dosegati trajnostno rast in razvoj tudi z
ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Zelena delovna mesta zmanjšujejo negativni vpliv podjetij in
gospodarskega sektorja na okolje. Gre za delovna mesta v kmetijskem sektorju, industriji,
administraciji, turizmu in še kje, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja. Zelene službe zahtevajo
tudi zelene okoljske veščine in znanja. Zagotavljanje le teh bo omogočilo lažji prehod in bolj
kakovostna, produktivna delovna mesta. Cilj posveta je:

Kako naj se izobraževanje in trg dela

odzoveta na potrebo po novih znanjih in veščinah, ki jih zahtevajo zelena delovna mesta.
V ta namen vas vabimo, da se udeležite posveta »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna
mesta«, ki bo 5. julija 2013 na Brdu pri Kranju. Na konferenco se prijavite

preko e-naslova:

aleksandar.sladojevic@cpi.si do 28. junija 2013.

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
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25.92013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave. Vsebine
konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

NOVICE DRUGIH
VLADA SE JE SEZNANILA Z LETNIM POROČILOM O IZVAJANJU
UKREPOV DRŽAVE NA TRGU DELA ZA LETO 2012
Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z Letnim poročilom o izvajanju ukrepov
države na trgu dela za leto 2012. Poročilo je pripravljeno na podlagi določb Zakona o urejanju trga
dela. Ministrstvo, pristojno za delo, s poročilom o izvajanju ukrepov enkrat letno seznani Vlado
Republike Slovenije in druge socialne partnerje. Poročilo vsebuje podatke o izvajanju ukrepov v
preteklem letu, o načrtovanih ukrepih v tekočem letu, o doseganju ciljev evropske politike
zaposlovanja in povzetek opravljenih vrednotenj ukrepov in programov. S poročilom so se na seji
Ekonomsko-socialnega sveta 31. 5. 2013 seznanili tudi socialni partnerji in o njem opravili razpravo.
Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2012 (Vir: MDDSZ, bh)

POROČILO O DEJAVNOSTIH IN UČINKIH PREPREČEVANJA DELA IN
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO ZA LETO 2012
Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s Poročilom o dejavnostih in učinkih
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2012, ki ga je pripravila Komisija Vlade Republike
Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Seznanila se je tudi z
informacijo, da bo komisija do 30. junija 2013 posredovala Evropski komisiji prilogo poročila, v kateri
so opredeljene dejavnosti, za katere Slovenija ocenjuje, da se državljani tretjih držav v njih v večji meri
nezakonito zaposlujejo, poročilo o inšpekcijskih pregledih na tem področju v letu 2012 in načrt
inšpekcijskih pregledov za leto 2013. Vlada RS je ob obravnavi poročila za leto 2012 Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi naložila, da na svojem spletišču objavi Poročilo
o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2011, ki ga Vlada RS sicer
v letu 2012 ni obravnavala.
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Poročilo povzema poročila vseh organov, ki so pristojni za nadzor na tem področju, in je oblikovano
tako, da prikaže opravljene dejavnosti posameznih nadzornih organov v preteklem letu, hkrati pa
odseva celoto dela na tem področju v Republiki Sloveniji. Kršitve Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno so predstavljene po sklopih, kakor so jih v letu 2012 ugotavljali posamezni
nadzorni organi. V zaključku poročila so opisane aktivnosti, ki se bodo oziroma se že izvajajo v letu
2013, ter predlogi komisije za povečanje učinkovitosti nadzornih organov in drugih pristojnih
institucij na področju odkrivanja in predvsem preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Ker Vlada
Republike Slovenije ni obravnavala poročila komisije za leto 2011, čeprav ji ga je ta predložila v
obravnavo, vlada Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nalaga, da poročilo
za leto 2011 kljub temu objavi na svojem spletišču in s tem omogoči, da so objavljena vsa letna poročila
komisije. Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2012
(Vir: MDDSZ, bh)

MINISTRICA SE JE PONOVNO AKTIVNO ZAVZELA ZA SLOVENSKO
MOŽNOST ČRPANJA SREDSTEV IZ POBUDE ZA MLADE
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač-Mrak se je včeraj v
Luksemburgu udeležila rednega zasedanje Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko in varstvo
potrošnikov (EPSCO). Ministrica je na zasedanju EPSCO vnovič izpostavila, da bi morala biti Slovenija
upravičena do sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih, za katero bo v evropskem proračunu 20142020 na voljo šest milijard evrov. Ministrica je tako predlagala kompromis, po katerem bi bile do teh
sredstev upravičene tudi regije, ki beležijo več kot 20-odstotno brezposelnost mladih in hkrati več kot
30-odstotni porast brezposelnosti.
Po predlogu EU bodo sicer do sredstev upravičene evropske regije z več kot 25-odstotno
brezposelnostjo mladih, česar Slovenija ne dosega, saj je bila leta 2012 stopnja brezposelnosti mladih v
celotni Sloveniji 20,6-odstotna - v zahodni regiji 18,8-odstotna, v vzhodni pa 22,1-odstotna. Slovenija
pa je lani beležila največjo rast brezposelnosti mladih v EU, povečala se je za 6,8 odstotne točke in je
decembra v celotni državi znašala 23,3 odstotke.
Kot je na zasedanju izpostavila ministrica, Slovenija meni, da tudi zato upravičenosti do sredstev v
celotnem naslednjem finančnem obdobju ne more določati zgolj podatek, ki velja za preteklo leto 2012.
Če bi Slovenija uspela s svojim predlogom, bi v okviru pobude predvidoma lahko koristila okvirno 10
milijonov evrov. Ministrica je sicer v okviru razprave o reševanju brezposelnosti mladih predstavila
ukrepe, ki jih Slovenija že izvaja za spodbujanje zaposlovanja mladih. Izpostavila je predvsem
program Prvi izziv s subvencijami za zaposlovanje mladih, program Podjetno v svet podjetništva za
visoko izobražene mlade in predlagani novi ukrep za spodbujanje zaposlovanja, na podlagi katerega
bo delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil brezposelno mlado osebo, ki je vsaj en mesec
prijavljena pri zavodu za zaposlovanje, za 2 leti oproščen plačila prispevkov delodajalca. Ob tem je
ministrica tudi pojasnila: "Slovenija v okviru aktivne politike zaposlovanja približno tretjino sredstev
namenjamo za mlade." O reševanju povečane brezposelnosti mladih bodo kot o eni osrednjih tem
razpravljali tudi na vrha EU prihodnji teden. (Vir: MDDSZ, bh)
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14. REDNA SEJA VLADE RS
REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2013
Vlada Republike Slovenije je na seji določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2013. Načrtovanih je več ukrepov za uravnoteženje javnih financ, pri tem izpostavljamo
spremembo stopnje DDV z julijem 2013 in spremembo zakonodaje v smeri povečanja sodnih taks.
Prilagojeni so tudi prihodki iz proračuna EU glede na napovedi črpanja kot posledica dosedanje nizke
realizacije projektov. V rebalansu proračuna so upoštevani tudi določeni dodatni prihodki iz naslova
dodatnega povišanja letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, aktivnosti za povečanje
učinkovitosti pobiranja davčnih prihodkov ter davka na loterijske srečke, čeprav bodo slednji
pomembneje vplivali na višino načrtovanih davčnih prihodkov proračuna šele v prihodnjem letu.
Z rebalansom proračuna predlagane spremembe odhodkov zajemajo tako spremembe po posameznih
ekonomskih namenih porabe kot tudi v strukturi virov financiranja. Z ukrepi na strani odhodkov se
tako izvaja prestrukturiranje porabe kot tudi nadaljuje racionalizacija izdatkov za plače v javnem
sektorju, o čemer je bil že sklenjen dogovor s sindikati, selekcija in omejevanje na področju socialnih
transferov, zniževanje sredstev za blago in storitve ter selekcija investicijskih projektov. Z rebalansom
proračuna se zagotavljajo sredstva za pokritje nenačrtovanih oziroma dodatnih obveznosti zaradi
delno izvedenih ukrepov omejevanja določenih kategorij odhodkov ter realokacije sredstev iz drugih
programov. Glede na sprejeti proračun se z rebalansom integralna sredstva povečujejo za dobra 2 %,
za 17,6 % se povečujejo odhodki financirani iz namenskih sredstev, EU sredstva in slovenska udeležba
se zmanjšujejo glede na prvotne načrte za 15%. Pri slednjem je upoštevano dejstvo, da prihaja pri
izvajanju kohezijske politike zaradi različnih vzrokov (stečajev izbranih izvajalcev projektov na
področju gradbeništva zaradi gospodarske krize; težav pri pridobivanju zemljišč; dolgotrajnih
revizijskih postopkov v zvezi z javnim naročanjem, ipd.) do zamika začetka izvajanja projektov,
posledično na pozen podpis pogodb z izvajalci in s tem na pozen začetek del.
Z namenom boljšega koriščenja sredstev kohezijske politike velja izpostaviti instrument dodatnih
pravic porabe za Operativne programe razvoja okoljske in prometne infrastrukture, krepitve
regionalnih razvojnih potencialov ter razvoja človeških virov, ki se dodelijo tistim vsebinam, kjer je
predvideno slabše črpanje od načrtovanega. Dodatne pravice porabe se dodelijo novim (rezervnim)
projektom ali se dodajo novim razpisom za izbor operacij, in sicer zato, da se pravočasno zagotovi
izvajanje novih projektov, ki so v visoki stopnji pripravljenosti in ne predstavljajo tveganja za izgubo
sredstev. S projekti, ki se financirajo iz dodatnih pravic porabe, se kompenzirajo tisti projekti, ki jim bo
Organ upravljanja zaradi slabega črpanja bodisi odločbe prekinil ali jih spremenil (zmanjšal vrednost
projekta). Za leto 2013 ocenjuje da bo za rezervne projekte potrebno 24 mio EUR dodatnih pravic
porabe. Organ upravljanja bo s celovitim pregledom projektov krepitve regionalnih razvojnih
potencialov ter razvoja človeških virov pri posameznih proračunskih uporabnikih predvidoma
razpolagal v drugi polovici leta 2013, ko bo tudi možno natančno opredeliti alokacijo dodatnih pravic
porabe tako po prednostnih usmeritvah (znotraj operativnih programov) kot tudi projektih. (Vir:
Vlada Rs, ur)
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ZAKON O OSNOVNI ŠOLI
Na seji je bilo določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni
šoli. Novela zakona upošteva stališče strokovnjakov, ki so pripravili Belo knjigo za področje vzgoje in
izobraževanja v RS (2011). Izhodišče je triletno postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred od šolskega
leta 2014/15 dalje in triletno postopno uvajanje neobveznih izbirnih predmetov prav tako od šolskega
leta 2014/15 dalje. Šolam, ki so vključene v uvajanje drugega obveznega tujega jezika pa se omogoča,
da tudi v naslednjem šolskem letu uvajajo drugi obvezni tuj jezik za učence sedmega razreda.
Z novelo zakona se omogoča učenje drugega tujega jezika vsem tistim učenkam in učencem, ki so za
to motivirani in imajo ustrezne zmožnosti za učenje drugega tujega jezika. Drugi tuji jezik se bodo
učenci lahko učili več let, kar bo omogočalo tudi večjo kakovost znanja. Z novelo je omogočena tudi
večja avtonomnost šole pri izvedbi dejavnosti, ki terjajo daljšo strnjeno izvedbo, največkrat izven
prostorov šole. Z namenom preseči različno prakso šol pri podeljevanju statusa učenca, ki se
vzporedno izobražuje oziroma ima status športnika, novela podrobneje definira posamezne kategorije
statusa učenca. Za učence s posebnimi potrebami se po novem o odložitvi šolanja odloči v odločbi o
usmeritvi. S predlagano spremembo se poudarja, da se učence s posebnimi potrebami z odločbo
usmeri v najbližjo ustrezno šolo. (Vir: Vlada Rs, ur)

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU
Sprejeti so bili sklepi v zvezi z doseganjem ciljev zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju.
Ministrstva lahko v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 dajo
posrednemu

proračunskemu

porabniku

soglasje

k

finančnemu

načrtu

oziroma

njegovim

spremembam, kar vključuje tudi kadrovski načrt, vključno z znižanjem števila zaposlenih tako, da bo
za vsako skupino posrednih proračunskih uporabnikov, za katere daje soglasje ministrstvo, v obdobju
januar 2014 glede na januar 2013 in januar 2015 glede na januar 2014 doseženo ciljno znižanje za 1%.
Znižanje števila zaposlenih se nanaša na zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge stroške
dela zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ne pa tudi na zaposlene, ki se financirajo
iz evropskih sredstev in drugih virov.
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) lahko ministrstva dajo soglasje za
nadomestno zaposlitev pri posrednem uporabniku proračuna, če je le-ta predhodno pridobil soglasje
k finančnemu načrtu oziroma njegovim spremembam. Vlada RS bo dajala soglasja v skladu s 186.
členom ZUJF za nadomestno zaposlitev pri neposrednem uporabniku proračuna le v primeru, da so
izpolnjeni vsi pogoji za zaposlitev iz 183. člena ZUJF. Mnenje o tem, poda ministrstvo, pristojno za
javni sektor. Neposredni in posredni uporabniki proračuna so k vlogi za soglasje za nadomestno
zaposlitev dolžni predložiti izjavo, s katero potrdijo, da zagotovljena finančna sredstva za stroške dela
v finančnem načrtu zadoščajo za pokritje vseh ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega
leta. Ministrstva, Kabinet predsednika vlade in Generalni sekretariat vlade v roku 15 dni po sprejetju
rebalansa državnega proračuna za leto 2013 posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve predlog
sprememb skupnega kadrovskega načrta in zbirnega kadrovskega načrta, upoštevaje zagotovljena
sredstva za plače glede na rebalans, Program stabilnosti – dopolnitev 2013, Dogovor o dodatnih
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ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Stavkovni sporazum, vključno
z znižanjem števila zaposlenih.
Vlada RS priporoča občinam in drugim državnim organom, da vodijo takšno politiko zaposlovanja, s
katero bodo zagotovili izvajanje zavez iz Programa stabilnosti – dopolnitev 2013, vključno z znižanjem
števila zaposlenih. (Vir: Vlada Rs, ur)

59. A ČLEN ENERGETSKEGA ZAKONA
Na seji je bilo sprejeto mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti
osme alineje prvega odstavka 59. a člena Energetskega zakona. Mnenje je zasnovano na določilih
Ustave RS, ki dovoljuje poseganje v lastninsko pravico samo na podlagi zakona ter zakonskih določb
Energetskega zakona (EZ).
Razveljavitev osme alineje 59. a člena EZ bi praktično onemogočala gradnjo prostorskih ureditev
državnega pomena v normalnih in sprejemljivih časovnih rokih, ker gre za infrastrukturo, ki je tudi
dolga, v smislu tekočih kilometrov. Na tako dolgih trasah, kot so trase prostorskih ureditev državnega
pomena, se na približno vsakih 30 m začne nova parcela, pri čemer v slovenskem prostoru nasploh
velja, da imajo parcele zemljišč praviloma po več solastnikov (število se v praksi giblje tudi preko 100
solastnikov). Tovrstna pravna stanja zemljišč praktično onemogočajo gradnjo, v kolikor niso
predvideni fleksibilni postopki, ki na eni strani omogočajo gradnjo v javno korist, še vedno pa na
transparenten, pravičen in enakopraven način varujejo pravice prizadetih lastnikov nepremičnin.
Gradnja daljnovodov in prenosnih plinovodov je v javno korist. Pomemben element te javne koristi je
tudi hitrost in učinkovitost gradnje, kar bistveno vpliva na stroške gradnje. Zakon je za zagotovitev te
javne koristi predvidel hitrejšo možnost pridobitve gradbenega dovoljenja z različnimi načini
dokazovanja pravice graditi. To dokazovanje v postopku odločanja o izdaji gradbenega dovoljenja pa
še ne pomeni, da je z gradbenim dovoljenjem poseženo v lastninsko pravico, saj mora razlastitveni
upravičenec oziroma investitor skladno s predpisi o razlastitvi pridobiti posest nepremičnine oziroma
pravico izvajanja služnosti v javno korist za namen izvajanja pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(Vir: Vlada Rs, ur)

DIREKTIVA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI STAVB
Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje
Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive o energetski
učinkovitosti stavb (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije.
RS odgovarja, da je direktiva delno že prenesena v nacionalni pravni red (podzakonski akti), vendar je
za prenos večine določb prenovljene direktive potrebno sprejeti nov Energetski zakon (EZ-1), ki je od
11.6. 2013 v javni obravnavi. Komisiji je poslana povezava do predloga zakona, prav tako je v
odgovoru pojasnjeno, da so se določene naloge po direktivi že začele pospešeno pripravljati (npr. v
izvajanju je javno naročilo za metodološki okvir za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za
minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb). (Vir: Vlada Rs, ur)
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AKTUALNI RAZPISI
JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA
OBČINA 2013
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja, podeljuje certifikat Mladim prijazna občina za
obdobje 2013-2017. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje
samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s
področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo
redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna
kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. Certifikati Mladim
prijazna občina bodo za obdobje 2013-2017 zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili o
podeljevanju certifikata (oznaka 2.0), objavljenimi spodaj. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je
pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže da bo področje mladih še naprej
uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Vse
lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da si natančno preberete
pravila in poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ju najdete na spodnjih povezavah
in se do 11. septembra 2013 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Vabimo vas, da v obdobju do
izteka roka za prijavo na poziv, izkoristite tudi možnost individualne podpore strokovnjakov s
področja lokalnih mladinskih politik, ki vam jo omogočata Mladinski svet Ajdovščina in Evropska
prestolnica mladih Maribor 2013. Dodatne informacije dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina,
kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si. Dokumentacija
poziva 2013:
Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina v letu 2013
Razpisna dokumentacija
Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina (verzija 2.0)
Prijavni obrazec 1 - vloga
Prijavni obrazec 2 - utemeljitev predloga
Prijavni obrazec 3 - izjava 1
Prijavni obrazec 4 - Izjava 2

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
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standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več. Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO E NERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.)
od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.7.2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe:- občine;- drugi subjekti (javni skladi,
javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);- podjetja,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vrednost razpisa je 30.000 €. Več informacij tukaj.

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

SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO UČINKOVITO
PRENOVO JAVNE RAZSVETLJAVE
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove
javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Finančne spodbude so namenjene občinam za
naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev
ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne
razsvetljave so: zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, zamenjava in vgradnja
varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcija in predelava ter
postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj
strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji
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izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od
predelave; vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko
krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; izdelava investicijske in projektne
dokumentacije, opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Do prijave je upravičena posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za
nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več
občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je podpisana pogodba o sofinanciranju. Upravičeni stroški so
stroški brez DDV za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena
z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije. Vrednost operacije po
tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR. Rok za oddajo je bil 30.11.2011, nato vsake 4 mesece
prvo delovno sredo. Predvidena višina sredstev: 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Višina
sofinanciranja je največ 50% upravičenih stroškov. Več

MEDNARODNE NOVICE SOS
PRIJAVE ZA SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE NEXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
vabilo, praktične informacije in (preliminarna) prijavnica – za Sekretariat SOS.
Na podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe
(prosimo, da jo izpolnjeno pošljete do 30.6.2013 na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
UKREPI ZA POMOČ BREZPOSELNIM – IN DELODAJALCEM
Evropska komisija poziva voditelje EU, naj se dogovorijo glede praktičnih ukrepov, s katerimi bi
zmanjšali brezposelnost mladih in ustvarili prijazno poslovno okolje za mala podjetja.
Tako mladi kot mala podjetja so gonilna sila gospodarske rasti. Logično je torej, da bodo o težavah, ki
jih pestijo, razpravljali tudi voditelji EU na zasedanju 27. in 28. junija. Komisija je svoje predloge
rešitev že poslala vsem voditeljem držav EU in vsem poslancem Evropskega parlamenta.
V Evropi je skoraj 6 milijonov brezposelnih mlajših od 25 let. V nekaterih državah EU je brezposelnih
več kot polovica mladih, ki bi sicer želeli delati. (vir:EK, mm)
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ZA EU BREZ DAVČNIH GOLJUFIJ
Evropska komisija želi pravila EU glede obvezne izmenjave osebnih finančnih podatkov razširiti na
vse vrste prihodkov.
Davčne goljufije in davčne utaje prizadenejo tako države kot navadne ljudi. Zaradi posameznikov, ki
se nezakonito izogibajo plačevanju davkov, države izgubijo veliko denarja, ki bi ga sicer lahko
namenile izvajanju ekonomskih in družbenih politik ter izboljšanju življenja državljanov.
Ljudje na različne načine skrivajo svoje dohodke pred obdavčitvijo, tudi tako, da v državi, v kateri
prebivajo in kjer običajno plačujejo davke, ne prijavijo dohodkov, ki so jih zaslužili v drugi državi.
Evropska unija si prizadeva preprečiti izogibanje davkom na svojem ozemlju. Slovenija in vse druge
države članice EU morajo v skladu z veljavnimi pravili zbirati informacije o prihodkih nerezidentov
na svojem ozemlju. (vir:EK, mm)
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