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NOVIČKE SOS
16. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 3. decembra 2013 se je na Ptuju sestalo predsedstvo SOS na svoji 16. redni seji. Predsedstvo je
obravnavalo kar nekaj pomembnih točk in sicer ustavno presojo ZDN, Akcijski načrt za pospešitev
črpanja evropskih kohezijskih sredstev, Energetsko prihodnost Slovenije in še nekatere teme. Glede
Zakona o davku na nepremičnine je predsedstvo ugotovilo, da so bili sklepi s prejšnje seje v celoti
neupoštevani, zato je potrebno realizirati sklep o ustavni presoji. Predsedstvo je imenovalo delovno
skupino, ki se bo temu posebej posvetila in realizirala sklep, ko bo zakon stopil v veljavo. Predsedstvo
je obravnavalo tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja EU sredstev (povezava na dokument),ki
sta ga predstavila Josip Mihalic in Andreja Makuš iz MGRT. V nadaljevanju sta pogled na energetsko
prihodnost Slovenije s predsedstvom delila Blaž Košorok, generalni direktor HSE in mag. Mojca
Vendremin, svetovalka iz MzIP. Gospod Košorok je posebej izpostavil prihodnost z vidika
zagotavljanja energetske varnosti in konkurenčnosti elektroenegetike. Predstavnica ministrstva pa je
predstavila ključne novosti, ki jih za občine v prihodnosti prinaša nov Energetski zakon. Predsedstvo
SOS se je seznanilo tudi z novostmi glede članstva v Zvezi Alpe Jadran, s pobudo GURS glede
ureditve podatkov javnega dobra, ter z iztekom pogodbe z društvom SAZAS in do posameznih
vsebin zavzelo stališča oz. sklepe. (SK)

SESTANEK NA GURS - PREDLOG ZA PRIDOBITEV PODATKOV O
JAVNEM DOBREM
Dne 29.11.2013 je na GURS potekal sestanek vezan na seznanitev z obveznostmi, ki jih prinaša
ZDavNepr na področju podatkov (delež površine zemljišča javnega dobra pod infrastrukturnimi
objekti), predstavitev aktivnosti in predloga rešitve GURS ter sprejetje dogovora s prisotnimi
institucijami glede pridobitve vzdrževanja podatkov.
ZDavNepr v 8. členu določa oprostitve za javno dobro, ki ni evidentirano v zemljiški knjigi, in sicer se
oprostitev plačevanja davka upošteva z zmanjšanjem davčne osnove za delež površine zemljišč pod
kategoriziranimi cestami, gozdnimi cestami in železnicami, določen na podlagi zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture ali banke cestnih podatkov. Delež površine zemljišča se izkazuje z
deležem površine parcele na kateri je gospodarska javna infrastruktura.
Podatke o deležu površine zemljišča pod gospodarsko javno infrastrukturo, Geodetska uprava
evidentira v registru nepremičnin.
Podatke so dolžni posredovati organi, pristojni za posamezno gospodarsko javno infrastrukturo –
torej tudi občine. (po 17. členu zakona).
Za pravilen prikaz informativne vrednosti davka, je potrebno v register nepremičnin najkasneje do 10.
januarja 2014 evidentirati nove podatke, ki jih določa zakon – tudi delež površine zemljišč pod
infrastrukturnimi objekti. GU namreč v začetku leta 2014 (februar) obvesti vse lastnike nepremičnin o
vseh podatkih o nepremičninah vključno z informativnim izračunom davka na nepremičnine.
Predlog Geodetske uprave za pridobitev podatkov o deležu površine zemljišča pod gospodarsko
javno infrastrukturo:
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Izdelava posebnega grafičnega sloja območij posamezne gospodarske javne infrastrukture, izvedbe
preseka tega grafičnega sloja z grafičnim delom evidence zemljiškega katastra, zapis rezultatov
preseka na parcelo v tabelo v register nepremičnin (delež parcele). Vzdrževanje podatkov (delež
površine parcele) se izvaja preko spreminjanja območij tega grafičnega sloja in tudi ob vsaki
spremembi grafičnega dela zemljiškega katastra (npr. ob parcelaciji) se izvede presek in zapis novega
rezultata preseka v tabelo registra nepremičnin.
Poseben grafični sloj se izdela na osnovi podatkov o posamezni gospodarski javni infrastrukturi, ki je
evidentirana v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in ob upoštevanju oz uporabi
podatkov iz banke cestnih podatkov. Če posamezen segment gospodarske javne infrastrukture (npr.
nek odsek ceste) v zbirnem katastru ni evidentiran, se zanj grafični sloj ne izdela.
(Natančnost podatkov je odvisna od natančnosti podatkov iz zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture, natančnosti podatkov iz BCP in natančnosti grafičnega dela zemljiškega katastra, ki je
uporabljen za presek.)
Za vzdrževanje posebnega grafičnega sloja se uporablja spletna aplikacija, ki je dostopna vsem
organom, pristojnim za posamezno gospodarsko javno infrastrukturo. Aplikacija glede na pristojnosti
omejuje vzdrževanje samo tistih podatkov, za katere je posamezen organ vsebinsko pristojen, saj je
poseben grafičen sloj izdelan tako, da vsebuje ločene podatke za avtoceste, državne ceste, občinske
ceste in železnice.
V okviru tega predloga GU zagotovi inicialno stanje posebnega grafičnega sloja, izvede prvi presek z
zemljiškim katastrom, zagotavlja vse nadaljnje preseke ob spremembah posebnega grafičnega sloja oz
zemljiškega katastra in izdelavo spletne aplikacije.
Pristojni organi po izvedenem prvem grafičnem preseku in zapisu rezultatov v tabelo registra
nepremičnin, prevzamejo inicialno stanje ter zagotavljajo vzdrževanje grafičnega sloja s spletno
aplikacijo. (uporabnikom bo na razpolago v drugi polovici januarja 2014)
Pripombe lastnikov oz njihovi predlogi za spremembo podatka o deležu površine zemljišča pod
gospodarsko javno infrastrukturo bodo posredovane v reševanje organu, pristojnemu za posamezno
gospodarsko javno infrastrukturo, ki bo v primeru ugodno rešenih pripomb oz predlogov ustrezno
spremenil poseben grafični sloj, GU bo izvedla grafične preseke in zapisala nov rezultat presekov v
tabelo registra nepremičnin.
V kolikor predlagana rešitev ni sprejemljiva, dodaja GU: organi, ki so dolžni posredovati podatek o
deležu površine zemljišča pod gospodarsko javno infrastrukturo, podatke posredujejo v register
nepremičnin preko izmenjevalnega formata – posebne datoteke CSV, ki vsebuje atributne podatke:
identifikator (šifra KO in številka parcele) in delež površine zemljišča pod gospodarsko javno
infrastrukturo (števec in imenovalec).
S strani predstavnikov občin je bil na sestanku podan predlog, da se iz zemljiške knjige kot javno
dobro upoštevajo (prevzamejo) za obračun davka oz oprostitve plačila davka tudi podatki o
nepremičninah, za katere je bil v zemljiško knjigo že vložen predlog za vpis, sam vpis pa še ni
izveden. S strani GU bodo podan predlog izpostavili v fazi pridobivanja podatkov o javnem dobrem.

USTANOVITEV VLADNE SLUŽBE ZA EVROPSKO KOHEZIJSKO
POLITIKO
Na seji Vlade je bilo določeno besedilo predlog Zakona o spremembi Zakona o državni upravi.
Predlog je bil posredovan v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS.
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S sprejetjem spremembe zakona se predvideva oblikovanje vladne službe, ki bi prevzela naloge na
področju evropske kohezijske politike, in sicer najkasneje do 1. marca 2014. Področje evropske
kohezijske politike ne bi bilo več del delovnega področja MGRT.
Organ upravljanja je skladno z evropskimi in nacionalnimi pravnimi podlagami odgovoren za
uspešno in učinkovito uporabo skladov evropske kohezijske politike ter tako izpolnjuje znatno število
nalog povezanih z upravljanjem in spremljanjem operativnih programov, finančnih poslovodenjem,
nadzorom in izborom projektov. Pomemben del navedenih nalog organ upravljanja izvaja v okviru
organizacijske, strokovne in druge pomoči pri usklajevanju dela ministrstev. Prav tako organ
upravljanja, v okviru načela deljenega upravljanja, tesno sodeluje z evropsko komisijo. Vse navedeno
velja za izvajanje evropske kohezijske politike obeh programskih obdobij (2007-2013 in 2014-2020).
Besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o državni upravi najdete tukaj.

INFORMACIJSKA PODPORA LOK. VOLITVAM?
Skupnost občin Slovenije se je na MNZ obrnila z vprašanjem informacijske podpore lokalnim

volitvam, ki bodo drugo leto. Ob vsakih lokalnih volitvah se namreč občine sprašujejo, ali
lahko računajo na enotno informacijsko podporo ali morajo same za to poskrbeti. Na spletu
smo namreč zasledili objavo razpisa DVK, s katerim iščejo izvajalca za izdelavo in
vzdrževanje enotnega informacijskega sistema za podporo volitvam in referendumom –
iDVK. Kolikor smo seznanjeni, bo ta rešitev namenjena državnozborskim, predsedniškim in
volitvam v Evropski parlament, prav tako bo namenjena referendumom, pokrivala pa ne bo
tudi lokalnih volitev. O odgovoru bomo občine obvestili. (SK)

Z IZKORIŠČANJEM POTENCIALOV DO IZHODA IZ KRIZE
V ponedeljek, 2.12.2013 je v prostorih gospodarskega razstavišča Ljubljana potekal forum socialnega
podjetništva z nazivom Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije. Namen foruma je bil
pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem investiranja v
neizkoriščene potenciale. Forum sta obiskala ministrica za delo, družino in socialne zadeve ter
minister za kmetijstvo ter predstavniki državnih institucij, ki so predstavili aktualne zakonodajne
pobude in spremembe ter programe in aktivnosti s področja spodbujanja razvoja socialnega
podjetništva in zadružništva v Sloveniji. Prisotne je prav tako nagovoril predsednik SOS dr. Žagar,
generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar pa je prisotnim predstavila možnosti spodbujanja razvoja
socialnega podjetništva v lokalnih skupnostih. Na forumu so udeleženci svoje izkušnje s področij
razvoja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest delili s predstavniki socialnih
podjetij, novih zadrug ter malih in srednje velikih družbeno odgovornih podjetij, predstavljene pa so
bile tudi nove iniciative, namenjene izboljševanju bivalnih in življenjskih pogojev državljanov. V
sklopu dogodka je potekal tudi sejem socialnih podjetij – Pridne roke, ki je bil namenjen je promociji
in prodaji izdelkov socialnih podjetij, predstavitvi primerov dobrih praks spodbujanja socialnega
podjetništva v slovenskih občinah in medsebojnemu povezovanju in sodelovanju socialnih podjetij.
Tudi na sejmu se je predstavljala Skupnost občin Slovenije z informacijskim gradivom občin, aktivnih
na področju socialnega podjetništva. Po zaključku Nacionalnega foruma socialnega podjetništva 2013
je sledila otvoritev Pop-up doma, ki že drugo leto zapored v obliki enomesečnega začasnega
razstavnega in sodelovalnega prostora povezuje več kot 60 mladih in perspektivnih slovenskih
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ustvarjalcev s področja ustvarjalnih industrij. V Pop-up domu je na ogled čez 100 izdelkov, ki iščejo
kupce in/ali poslovne partnerje (investitorje, proizvajalce in prodajalce). Pop-up dom bo odprt za
ogled vse do 23. Decembra. (bh)

DRŽAVNI ZBOR SPREJEL ZAKON O NAČINU IZPLAČILA RAZLIKE V
PLAČI ZARADI ODPRAVE TRETJE ČETRTINE NESORAZMERIJ
Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 27.11.2013 sprejel Zakon o načinu izplačila razlike v plači
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Državni zbor pošlje
sprejet zakon predsedniku republike v razglasitev osmi dan po sprejemu, razen v primeru, če je v
sedmih dneh po sprejemu zakona prejel zahtevo državnega sveta, naj državni zbor o zakonu še enkrat
odloča, ali če je v tem roku prejel zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma ali
pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis takega referenduma.
Zakon, kot je že bilo pojasnjeno v dopisu št. 0100-59/2013-42 z dne 18.11.2013, določa način izplačila
razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah vsakomur, ki je bil v
skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju
KPJS) upravičen do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.
oktobra 2010 do 31. maja 2012 in mu razlika še ni bila izplačana.
Zakon določa, da se izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah opravi v največ dveh obrokih. V prvem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca
februarja 2014, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od
prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. oktobra
2010 do 31. julija 2011 do dneva plačila prvega obroka. V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do
konca meseca januarja 2015, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne obresti,
ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja
od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila.
V roku 15 dni od uveljavitve zakona bosta minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju in
minister, pristojen za finance izdala navodilo v zvezi z obvestilom in načinom izvršitve izplačila
razlike v plači s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (navodilo za izvršitev 2. in 3. člena
zakona).
Glede ostalih izvedbenih vprašanj, ki zadevajo dohodnino in pravice iz obveznih socialnih zavarovanj
(nadomestila, pokojnine,..), bo pripravljeno in posredovano podrobno pojasnilo.

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE SOS
V torek, 3. decembra 2013, je v prostorih Mestne občine Murska Sobota, potekal sestanek delovne
skupine za notranje revidiranje SOS, ki so se ga udeležile tudi tri predstavnice Urada za nadzor
proračuna, Ministrstva za finance.
Po pozdravu in nagovoru župana Mestne občine Murska Sobota, so članice navedle svoja stališča in
pripombe glede predlaganih sprememb Usmeritev za državno notranje revidiranje, predstavnice
ministrstva pa so pojasnile stališča ministrstva ter postopke oblikovanja le-teh. Udeleženke so
sestanek zaključile z obljubo skupnega sodelovanja ter opredelitvijo nekaterih smiselnih ter potrebnih
rešitev.
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DELOVNI POSVET – SISTEM JAVNEGA NAROČANJA
5.12.2013 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Alenko Burja, nekdanjo uradnico na MKO
in nacionalno strokovnjakinjo na generalnem direktoratu za okolje evropske Komisije, in gospodom
Milanom Železnikom iz Evropskega pravnega centra, izvedla delovni posvet na temo javnega
naročanja. Udeleženci so se seznanili z postopki javnih naročil, kako pripraviti razpisne
dokumentacije, kateri so pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor, poseben del posveta je
bil namenjen zelenemu javnemu naročanju, ki je vključeval način vključevanja okoljskih zahtev in
dokazovanje, naročanje živil in gostinskih storitev.
Zahvaljujemo se udeležencem in predavateljem za udeležbo in sodelovanje.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK UREDBE O ODLAGALIŠČIH ODPADKOV
Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor smo zasledili Osnutek Uredbe o odlagališčih
odpadkov. Prosimo vas, da nam v primeru, da imate na predlog Uredbe o odlagališčih odpadkov
kakšne pripombe ali bi želeli dati pobude, to sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si
najkasneje do četrtka, 12.12.2013.

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

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).
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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 ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
GOZDOVIH
V SOS smo zasledili, da je skupina poslank in poslancev vložila in poslala v obravnavo Državnemu
zboru RS predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E). S spremembami
se želi doseči, da se za prevoze gozdno lesnih sortimentov zahteva listina o prevozu in dobavi gozdno
lesnih sortimentov. Prevoz gozdno lesnih sortimentov namenjenih za lastno porabo iz lastnega gozda
fizične osebe se lahko opravlja na podlagi odločbe za posek dreves, ki ga v upravnem postopku izda
Zavod za gozdove Slovenije. S tem se omogočajo racionalen in učinkovit nadzor nad prometom z
gozdno lesnimi sortimenti in s tem povezanim nadzorom nad zakonitim izvorom lesa, kar omogoča
trajnostno gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa se zmanjša administrativno breme zavezancev in poveča
učinkovitost nadzora.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E)

POVPRAŠEVANJA
ZAKLJUČENO

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem vezanim na socialno
podjetništvo.
In sicer zanimalo nas je, na kakšen način občine spodbujajo podjetništvo na sploh in predvsem ali in
kako spodbujajo delovanje socialnih podjetij?
Odgovore si lahko preberete tukaj.
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POJASNILA MINISTRSTEV
VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV
Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve vezano na varstvo javnih
uslužbencev, ki imajo status starejšega delavca, v postopku reorganizacije in posledično premestitev
ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Tukaj si lahko preberete pojasnilo, ki ga je
navedeno ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
10.12. / SESTANEK Z MINISTROM VIRANTOM
V skladu z dogovorom z ministrom Virantom smo prejeli vabilo na srečanje s predstavniki obeh
reprezentativnih združenj. Srečanje katerega se bo udeležil glavni odbor SOS bo 12.12.2013 v prostorih
Ministrstva za notranje zadeve. Na srečanju bo tekla beseda o rešitvah, ki jih prinaša predlog zakona o
davku na nepremičnine, dopolnjena novela zakona o financiranju občin in izhodišča za pripravo
strategije lokalne samouprave.

11.12. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Nežo Vodušek, predavateljico z dolgoletnimi
izkušnjami in znanji na področju delovanja občinskih organov in priprave predpisov, organizira
delovni posvet »Nomotehnika - Pravilno pisanje občinskih predpisov«.
Občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti z različnimi vrstami splošnih aktov, kot so odloki, odredbe,
pravilniki, navodila in sklepi. Za pravilno pripravo novega občinskega predpisa, njegovih sprememb
in dopolnitev ter prečiščenega besedila je pomembno poznavanje nomotehničnih pravil in usmeritev
za pisanje predpisov, in sicer kako v pisnem jeziku pravne norme pravilno in jasno izraziti in določiti.
Delovni posvet bo potekal v sredo, 11. decembra 2013, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska
cesta 154, Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica
Prijavnice posredujete na naslov metka@skupnostobcin.siali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na
naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

11.12. / JAVNA PREDSTAVITEV ZAKONA O DAVKU NA
NEPREMIČNINE IN IZRAČUNOV FINANČNIH UČINKOV ZA OBČINE
Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v
sodelovanju z Ministrstvom za finance in Geodetsko upravo RS vas vabimo na javno predstavitev
Zakona o davku na nepremičnine in izračunov finančnih učinkov za občine.
Dogodek bo potekal v sredo, 11. decembra 2013, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Državnega sveta
RS, Šubičeva 4, Ljubljana.
Vabilo s prijavnico
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Vabimo vas, da se dogodka v čim večjem številu udeležite in s predstavniki ministrstva ter Geodetske
uprave izmenjate stališča glede stanja, potreb in problematike, povezane z davkom na nepremičnine.
Udeležba na dogodku je brezplačna.
Vašo prisotnost nam prosimo sporočite najkasneje do torka, 10. decembra 2013 z izpolnjeno prijavnico
na e-naslov metka.lasic@skupnostobcin.si.

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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
12.12. / Dnevi posavske energetike
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru bo v okviru projekta Dnevi posavske energetike
organizirala tudi dva posveta, ki sta namenjena lokalnim skupnostim, in sicer: E-mobilnost v občinah
ter posvet z naslovom Ali so energetski koncepti občin pravo orodje za trajnostni energetski razvoj?
Posveta bosta potekala v četrtek, 12. decembra 2013 ob 11. in 13. uri v predavalnici št. 202 Fakultete za
energetiko UM, Hočevarjev trg 1, Krško. Več informacij o programu pa je na voljo na
www.dneviposavskeenergetike.si.

15.- 16.12. / 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

36. SEJA VLADE
SIVA EKONOMIJA
Vlada je sprejela sklepa, da se do 31.3.2014 pripravita predpisa za dodatno omejitev gotovinskega
poslovanja in obvezno uporabo registrskih blagajn oz podobne opreme za izdajanje računov.
Dodatna omejitev gotovinskega poslovanja
Vlada namerava s postopno spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma znižati prag pri plačevanju visokih zneskov v gotovini iz 15.000 evrov na 5.000 evrov,
kasneje pa postopno na 1.000 evrov in razširiti omejitev tudi na plačila za opravljene storitve.
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Obvezna uporaba registrskih blagajn
Vlada predlaga omejitev izdajanja ročno izpisanih računov in obvezno uporaba registrskih blagajn
oziroma podobne opreme za izdajanje računov v vseh primerih, ko ponudniki blaga in storitev
dobivajo plačilo v gotovini.
Vlada bo do sprejetja predpisa razmislila o možnih izjemah. Vlada se bo do priprave predpisa
opredelila tudi do storitev na domu in dela na terenu, olajšave glede izdajanja računov pa bi lahko v
bodoče, tako kot je to urejeno sedaj, ostale za prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu
(vlak, avtobus, žičnice); znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu; vplačil za
udeležbo v igrah na srečo, če se te izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo; periodičnega
tiska; na prodajo iz avtomatov; na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov
mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja ter interneta; na prodajo žetonov iz menjalnih
avtomatov in promet storitev na teletočkah.

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o državni upravi in posredovala v
obravnavo DZ RS po nujnem postopku.
Zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne razmejitve med udeleženci
ter v izogib konfliktom interesa je po oceni Vlade potrebno ustanoviti posebno vladno službo kot
organ upravljanja za izvajanje kohezijske politike. V tem zvezi se spreminja ZDU. Na tak način naj bi
se izboljšali pogoji za črpanje EU sredstev ki zaradi odpravljanja omejitev pri črpanju v obstoječi
perspektivi in priprav na novo finančno perspektivo 2014–2020 terjajo sprejem zakona po nujnem
postopku, da se (tudi skladno z ugotovitvami Računskega sodišča) pravočasno oblikuje organizacijska
enota ter se s tem zagotovi jasna določitev organa upravljanja oziroma načina zagotavljanja ustrezne
ravni pravne varnosti pri uresničevanju pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja.

ZAKON O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH
Določeno je besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskih
komunikacijah in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku
ZEK-om 1-A.
Časovni načrt dela Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije predvideva
izdajo sklepa o uvedbi enotnega javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc v pasovih 800 MHz,
900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz z uporabo instituta javne dražbe 13. 12. 2013, zaradi
česar je potrebna čim prejšnja uveljavitev predlaganih zakonskih sprememb. Ob tem velja poudariti,
da Republiki Sloveniji zaradi zamud pri podelitvi radijskih frekvenc v 800 MHz pasu, ki bi v skladu z
zahtevami Sklepa št. 243/2012/EU EP in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega
spektra morale biti podeljene najpozneje do konca leta 2012, grozijo postopki Evropske komisije, ki bi
se lahko končali tudi z denarno kaznijo za Slovenijo. Čimprejšnja podelitev radijskih frekvenc je
potrebna tudi zaradi čim prejšnje gradnje omrežij 4G, kar bo omogočilo zagon novega investicijskega
cikla.

ČRPANJE SREDSTEV EU
Vlada se je seznanila s stanjem na področju črpanja sredstev EU.
RS je v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 10. 2013 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih sredstev evropske
kohezijske politike (EU del) podpisala za 3,7 milijarde evrov (EU del) ali 89,89 odstotkov pogodb, iz
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državnega proračuna izplačala 2,5 milijarde evrov (EU del) ali 59,81 odstotkov razpoložljivih sredstev,
vanj pa je iz bruseljske blagajne povrnila 2,2 milijarde evrov (EU del) ali 53,56 odstotkov razpoložljivih
sredstev.
Iz naslova dodatnih pravic porabe je bilo do 30. 10. 2013 dodeljenih 348,9 milijonov evrov, od tega
največ na področju okoljske in prometne infrastrukture, in sicer za 274,1 milijonov evrov, 66,8
milijonov evrov na področju krepitve regionalnih razvojnih potencialov in 7,9 milijona evrov na
področju razvoja človeških virov.
Dinamika črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji je nekoliko počasnejša od
pričakovane. Do 30. 10. je bilo iz proračuna izplačanih 424,1 milijonov evrov ali 48,3 odstotkov
sredstev, ki so za kohezijsko politiko predvidena v rebalansu proračuna (878 milijonov EUR). Razlogi
za to so predvsem izdatki na projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki se ne realizirajo v
skladu z napovedmi. Razlog za to so težave, s katerimi se soočajo upravičenci pri izvajanju projektov:
stečaji izvajalcev, pridobivanje zemljišč, gradbenih in drugih dovoljenj, revizijski postopki, še vedno
pa se zastoji na projektih pojavljajo tudi zaradi dolgih birokratskih postopkov znotraj ministrstev in
pomanjkljivih specifičnih znanj, predvsem s področja javnega naročanja.
Kot izhaja iz poročila, vlada torej pospešeno izvaja aktivnosti za še bolj pospešeno izvajanje projektov.
Kratkoročno je glavna naloga vseh ministrstev, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike,
skrb za prihodke iz Bruslja, in sicer odprava zamud pri pripravi zahtevkov za povračilo.

SPODBUJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o spodbujanju
varnosti in zdravja pri delu, in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.
Namen Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu je, poleg določitve nacionalnega
ogrodja, predvsem spodbujanje razvoja kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu.
Konvencija določa, da članica, ki ratificira konvencijo, po posvetovanju z reprezentativnimi
organizacijami delodajalcev in delavcev razvija nacionalno politiko, nacionalni sistem in nacionalni
program za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu, da se preprečijo poškodbe pri delu,
poklicne bolezni in smrt. Pri tem jasno opredeljuje ključne elemente nacionalnega sistema, nacionalne
politike in nacionalnega programa za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu.

KONVENCIJA O NOČNEM DELU
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o nočnem delu.
Konvencija o nočnem delu ureja posebno varstvo delavcev, ki opravljajo nočno delo, ne glede na spol.
Zahteva tudi določitev pravice do brezplačnega zdravniškega pregleda na zahtevo delavca in pravice
do nasveta za zmanjšanje zdravstvenih težav, povezanih z njegovim/njenim delom. Nadalje določa,
da mora biti delavcu zagotovljena prva pomoč in ustrezna oskrba, predpisuje varstvo delavcev, ki iz
zdravstvenih razlogov niso zmožni opravljati nočnega dela, ter nalaga zagotovitev druge možnosti
delavki, ki bi morala opravljati nočno delo, v določenih obdobjih pred in po porodu, varstvo pred
odpovedjo te delavke, ohranitev ugodnosti, vezanih na nočno delo, in prihodka, ki delavki in njenemu
otroku omogoča ohranjanje primerne življenjske ravni.
Posebno varstvo je ženskam zagotovljeno zaradi nosečnosti, ko so delavke in njihov plod potrebne
večje zaščite, in ne izključno zaradi spola. Poleg tega konvencija zahteva določitev nadomestil delavcu
zaradi narave nočnega dela in zagotovitev ustreznih socialnih storitev nočnim delavcem oziroma
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delavcem, ki opravljajo delo ponoči. Za zaključek predpisuje obveznost posvetovanja delodajalca s
predstavniki delavcev o podrobnostih organizacije nočnega dela.

PROSTORSKE UREDITVE DRŽAVNEGA POMENA
Sprejeta je bila Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena.
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor določa, da Vlada predpiše
merila in pogoje, kdaj so prostorske ureditve, prostorske ureditve državnega pomena, in sicer:
»Prostorske ureditve državnega pomena so prostorske ureditve, ki so zaradi svojih gospodarskih,
socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti ob upoštevanju ciljev prostorskega načrtovanja
pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije.
Določitev prostorskih ureditev državnega pomena je potrebna zaradi razmejitve državne in lokalne
pristojnosti načrtovanja prostorskih ureditev. Takšna delitev je potrebna zaradi zagotavljanja ustavno
določene avtonomije lokalne samouprave in njenih nalog.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Vlada se je seznanila z informacijo glede usmeritev za izvajanje podporne sheme za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov energije in proizvedene v soproizvodnji z visokim izkoristkom
za prihodnja leta.
Pri pripravi usmeritve so bile upoštevane določbe iz predloga novega Energetskega zakona, ki je bil
posredovan po sprejetju na Vladi DZ RS.
V gradivu so ocenjeni trije možni scenariji, ki bi jih lahko v naslednjem srednjeročnem obdobju izbrala
vlada, da se lahko ukrepi, ki so določeni z Akcijskim načrtom za OVE do 2020 in z Akcijskim načrtom
za učinkovito rabo energije izvajali v čim manj okrnjeni meri. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
predlaga, da se v naslednjem obdobju obseg potrebnih sredstev za podpore povečuje po 10 mio EUR
na leto, s čimer ostane Slovenija v obdobju do leta 2019, ko je ta podporna shema prijavljena Evropski
komisiji, znotraj skupnega obsega državne podpore, ki je bil dovoljen s strani Komisije.
Predlagano je še, da se skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe v naslednjem srednjeročnem
obdobju ne povečuje več prispevka za OVE in SPTE, ki ga plačujejo končni porabniki električne
energije, ter da se potrebna dodatna sredstva zagotavljajo z novimi viri, ki jih določa predlagani
Energetski zakon in iz novih prispevkov za fosilna goriva in toploto.

EMISIJE OGLJIKOVEGA DIOKSIDA IZ POMORSKEGA PROMETA
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij
ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi
Uredbe (EU) št. 525/2013 - 11851/13. Vlada pozdravlja sistem za spremljanje emisij toplogrednih
plinov iz pomorskega prometa, poročanje o njih in njihovo preverjanje kot prvi korak v bodočemu
procesu vključitve emisij pomorskega prometa v zavezo EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

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.
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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 20 14
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.

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
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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).

NOVICE DRUGIH
POMEMBNEJŠI STATISTIČNI PODATKI O SLOVENIJI
Podatki za Slovenijo
- Povprečna mesečna neto plača za september 2013 je znašala 983,30 EUR; v primerjavi s plačo za
avgust 2013 je bila nižja za 0,6%, v primerjavi s plačo za september 2012 pa višja za 1,1%.
- Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je septembra 2013 spet za malenkost znižala, za 0,2
odstotne točke: na 12,6%.
- Število delovno aktivnih se je v septembru 2013 po dveh mesecih zniževanja povečalo. Glede na
avgust 2013 je naraslo s 793.244 na 795.523.
- V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v septembru 2013 zabeleženih okoli 328.000 prihodov
turistov in okoli 877.000 njihovih prenočitev, to je za 2% več prihodov turistov in za 3% več njihovih
prenočitev, kot jih je bilo v septembru 2012.
- Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v septembru 2013 povprečno za 4,7% višje kot v
septembru 2012. (vir: SURS)
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