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NOVIČKE SOS
ALPSKA KONVENCIJA
V četrtek, 19. decembra je bil v prostorih Triglavskega nacionalnega parka na Bledu sestanek različnih
deležnikov povezanih z Alpsko konvencijo. V uvodoma se je prisotnim predstavila Simona Vrevc, ki s
1. januarjem 2014 prevzema funkcijo namestnice generalnega sekretarja Alpske konvencije, v
nadaljevanju pa so prisotni govorili o možnostih nadaljnjega sodelovanja ter priložnostim, ki se za
sodelovanje odpirajo v letu 2014. S strani Skupnosti občin Slovenije ej bilo poudarjeno, da je skupnost
s principi Alpske konvencije vseskozi tesno povezana, da pa smo pripravljeni v procesih
promoviranja in širjenja principov konvencije še aktivneje sodelovati. Dogovorjeno je bilo, da bo Dan
Alpske konvencije predvidoma 24. maja ter obveščeno, da se bi pričelo z aktivnimi javnimi
predstavitvami in razpravami za opredelitev vsebine Evropske strategije za alpsko regijo. V obeh
dogodkih oz. procesih bo Skupnost občin Slovenije aktivno sodelovala.

DELOVNO SREČANJE NA TEMO NORMATIVNIH SPREMEMB NA
PODROČJU UREJANJA PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV
V četrtek, 19.12.2013 je v prostorih MZIP potekalo srečanje med predstavniki stroke in ministrstva
glede normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov.
Vlada RS je namreč na seji 14.11.2013 potrdila Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja
prostora in graditve objektov. Gre za dokument, ki je v obliki delovnih tez začel nastajati v prvi
polovici letošnjega leta, bil zatem dopolnjen in kot zakonodajni koncept medresorsko obravnavan ter
nato sprejet v obliki izhodišč. V fazah oblikovanja koncepta je ministrstvo sodelovalo s strokovno
javnostjo, ki se v različnih funkcijah pojavlja kot deležnik procesov načrtovanja in gradnje. Na
sestanku je bilo dogovorjeno, da se bo sodelovanje še nadaljevalo in nadgradilo v prihodnjih nekaj
mesecih, ko bo potekalo intenzivno delo na pripravi zakonodajnih sprememb. Ministrstvo bo v ta
namen oblikovalo delovne skupine, v katere bodo vključili tudi predstavnike občin. S strani
reprezentativnih združenj je bilo predlagano, da se vključi več kot 2 predstavnika, saj strokovnjaki,
zaposleni na občinah, težje zagotavljajo redno udeležbo na sestankih, ne da bi zaradi tega trpelo redno
delo.
Ministrstvo se je s tem strinjalo, zato smo v SOS ministrstvu predlagali imenovanje Petra Cafute (MO
Ptuj), Izidora Jerale (MO Novo Mesto), Mance Plazar (občina Piran) in Igorja Frima (občina Slovenske
Konjice). (bh)

SESTANEK KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO PRI SOS
V sredo, 18.12.2013 se je v prostorih CEZAM Ruše sestala komisija za mladinsko politiko pri SOS.
Komisija je ugotovila, da je zaradi preobremenjenosti nekaterih njenih aktivnih članov število sej, tako
kot število udeležencev na seji, v preteklih mesecih upadlo. Zato bo SOS v kratkem, v skladu s
sprejetim sklepom komisije, pozval občine članice SOS, da v komisijo dodatno imenujejo bodisi
predstavnike občinskih uprav, ki se s to problematiko ukvarjajo, bodisi predstavnike mladinskih
centrov, veseli pa bomo tudi udeležbe direktorjev ali županov, ki si prizadevajo za reševanje
mladinske problematike v svojih občinah. Komisija za mladinske politike si namreč prizadeva za

13.12.2013 – 20.12.2013

TN št. 48

prenose dobrih praks med slovenskimi in tujimi občinami, pripravljala mnenja o predlogih zakonov
idr. predpisov v okviru mladinskih politik, svetuje občinam pri vzpostavljanju participativnih
ukrepov in organiziranja mladih v lokalnem okolju, svetuje na področju boljših in alternativnih
možnostih zaposlovanja mladih, kar je zlasti v naslednji finančni perspektivi EU izrednega pomena,
saj je na razpolago veliko sredstev. Zlasti na področju črpanja evropskih sredstev za ukrepe na
področju mladine bo potrebno tesno sodelovanje med mladinskimi skupinami in občinami, zato
predstavnike občin pozivamo k aktivni vključitvi v komisijo za mladinsko politiko. (bh)

VEČ O OVERCOMMITMENTU ZNANEGA V JANUARJE 2014
Na srečanju predstavnikov združenj občin z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo dr.
Gregorjem Virantom, ki je potekal 10.12.2013, so predstavniki združenj opozorili na «ready to go«
projekte, ki so predani v potrditev organu upravljanja za realizacijo iz naslova dodatnih pravic porabe
(t.i. overcommitmentov) za področje okolja in se zavzeli za to, da bi jim bila vlada naklonjena.
Minister se je zavezal, da bo MNZ pri pristojnem ministrstvu preveril, v kateri fazi odločanja je.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pojasnilo, da bo organ upravljanja o možnostih
financiranja teh projektov predlagatelje obvestil v mesecu januarju 2014.

ČLANI KOMISIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE PRI SOS NA SESTANKU
Z URSZR
V prostorih URSZR je na pobudo komisije za zaščito in reševanje pri SOS, v sredo 18.12.2013, potekal
sestanek s predstavniki URSZR na temo načrta razdelitve kalijevega jodida v primeru radiološke
nesreče. S strani SOS sta se sestanka udeležila Damjan Barut, predsednik komisije in član komisije,
Julij Jeraj.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo URSZR v dogovoru z MZ spremenil način delitve kalijevega
jodida. Predvideva se, da bo to ali vnaprejšnja delitev s prevzemom v lekarnah ali/in delitev po
lekarnah ob dogodku. URSZR si prizadeva tudi za pridobitev podatkov od mobilnih operaterjev, ki
bodo omogočili modeliranje scenarijev za posledice potresa tudi v drugih časovnih obdobjih, ne le za
čas noči. Predvideva se, da bodo podatke pridobili v mesecu januarju 2014. URSZR si z mobilnimi
operaterji prizadeva za vzpostavitev stalne možnosti spremljanja števila uporabnikov na območju
določene bazne postaje in za uvedbo možnosti za pošiljanje SMS sporočil z opozorili in navodili ob
nesrečah iz 112 vsem uporabnikom na območju določene celice. URSZR si bo prizadeval tudi za
pridobitev podatkov, ki so pomembni za načrtovanje namestitve evakuiranih prebivalcev ter za
pridobitev strokovnega znanja za načrtovanje namestitve. Julij Jeraj bo v ta namen pripravil vsebinska
izhodišča za pripravo projekta za načrtovanje in izvedbo namestitve. (mm)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SPREMEMBE ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
Skupnost občin Slovenije je prejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin s katerim se dopolnjuje postopek pritožbe (ugovora) na
posplošeno tržno vrednost na način, da je mogoče posplošeno tržno vrednost, določeno nepremičnini
z modelom vrednotenja, v primeru dokazanih posebnih okoliščin dodatno povišati ali znižati. Za
zagotovitev objektivnosti presojanja predloženih dokazil se predlaga, da mora dokazila pripraviti
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cenilec oziroma ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki lahko v ta namen izdela tudi posamično
cenitev, presojo dokazil pa izvede komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov strokovnjakov za
množično

vrednotenje

nepremičnin

in

predstavnikov

pooblaščenih

ocenjevalcev

vrednosti

nepremičnin. Jasneje se urejajo obveznosti občin za evidentiranje zemljišč za gradnjo stavb. Zaradi
nejasnosti področnih predpisov pa se tudi ureja, katere nepremičnine se za namene evidentiranja v
register nepremičnin štejejo kot javno dobro. Posega se tudi v ureditev Evidence trga nepremičnin na
način, da se jasneje določajo vrste najemnih poslov, ki se evidentirajo in nadgradi nadzor nad
pravilnostjo posredovanih podatkov o cenah in najemninah. S predlaganimi spremembami se bo že
pred prvo odmero davka na nepremičnine, ki se bo izvedla po stanju podatkov v registru nepremičnin
na dan 1. aprila 2014 omogočilo, da se v največji možni meri podatki o nepremičninah uskladijo z
dejanskim stanjem ter odpravijo izstopajoče neprimerno ocenjene posplošene tržne vrednosti, uredila
pa se bo tudi možnost, da se postopke preverjanja posplošene tržne vrednosti opravi tudi v okviru
postopka odmere davka na nepremičnine že v letu 2014. Zato se predlaga, da Državni zbor zakon
obravnava po nujnem postopku in ga sprejme tako, da se ga uveljavi najkasneje do 1. februarja 2014.
Vaše pripombe, stališča in mnenja nam prosimo posredujte najkasneje do torka, 24.12.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
PREDŠOLSKE VZGOJE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo javno razpravo Pravilnik o normativih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, s katerim se določajo normativi, ki so podlaga za
sistemizacijo delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter normativi za
oblikovanje oddelkov ter spremstvo otrok. Celotno besedilo pravilnika najdete tukaj.
Vaše pripombe, stališča in predloge na Pravilnik nam posredujte najkasneje do torka, 24.12.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.

PREDLOG PROGRAMA UKREPOV 2014 -2015 ZA IZVAJANJE
STRATEGIJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA ZA OBDOBJE
2013-2016
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije je pripravilo
predlog Programa ukrepov 2014-2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za
obdobje 2013-2016. Program ukrepov
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 3.
januarja 2014.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 - 2020
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v neformalno
usklajevanje na EK poslalo prvi predlog Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je bil pred tem v
javni razpravi. Ključni premiki v vsebini prihodnjega PRP 2014–2020 glede na programsko obdobje
2007–2013 so naslednji:
- Podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije so sedaj neločljiv element vseh ukrepov PRP 2014–
2020. Delitve programa na posamezne osi ni več, vsi ukrepi morajo prispevati k uveljavljanju
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večnamenskega modela razvoja kmetijstva, ki morajo istočasno zasledovati tako večjo ekonomsko kot
tudi okoljsko učinkovitost (torej proizvesti več z manj viri in vplivi na okolje).
- Prenos znanja in inovacij je postavljen v središče PRP 2014–2020, ki podpira vse ostale prednostne
usmeritve PRP 2014–2020. V tem okviru bodo ključni ukrepi, povezani z dvigom usposobljenosti,
večjo dostopnostjo do specializiranega svetovanja ter tesnejšimi povezavami med raziskavami in
kmetijsko prakso. Eden od povsem novih vidikov prenosa znanja in inovacij, ki ga uvaja evropska
politika razvoja podeželja, so operativne skupine Evropskega inovacijskega partnerstva. Znotraj teh
skupin se bodo lahko povezovali kmetje, raziskovalci, svetovalci in druge organizacije. To naj bi
doprineslo zlasti k večji neposredni uporabnosti in hitrejšemu prenosu znanja in inovacij v prakso.
-Večja ciljna usmerjenost investicijskih podpor, namenjenih povečevanju produktivnosti in
konkurenčnosti. Z namenom ustreznejše obravnave kmetijskih gospodarstev z vidika njihovih
razvojnih potreb in funkcij, ki jih opravljajo v okviru trajnostnega modela kmetijstva, uvajamo
dvotirni sistem spodbujanja investicij. Ta dvotirni sistem uvaja dve ločeni investicijski tranši, in sicer
za razvojno naravnana majhna in velika kmetijska gospodarstva. Omenjeni diferenciaciji kmetijskih
gospodarstev glede na ekonomsko velikost sledi tudi diferenciacija na področju podpiranja naložb in
tudi sektorjev ter zahtevnosti kriterijev upravičenosti in meril za izbor.
- Pri tem bodo večja, intenzivnejša kmetijska gospodarstva prvenstveno usmerjena k učinkoviti rabi
virov, zniževanju stroškov proizvodnje, prilagoditvi na standarde, okoljski učinkovitosti, blaženju
podnebnih sprememb (preko zmanjševanja emisij toplogrednih plinov) in prilagajanju nanje
(preventivni mehanizmi) ter spodbujanju dobrobiti živali. Manjša, razvojno naravnana kmetijska
gospodarstva pa k prestrukturiranju v smeri povečevanja dodane vrednosti, večje tržne usmerjenosti,
kolektivnim naložbam, povezovanju.
- Večja ciljna naravnanost kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil in možnost
individualnega izbora dodatnih zahtev, ki jih bo izvajal upravičenec poleg osnovnih zahtev.
Eden od pomembnih ciljev bodoče politike razvoja podeželja je celovitejši pristop k razvojnim izzivom
podeželskih območij in v tem okviru še posebej ustvarjanje pogojev za ohranjanje in ustvarjanje
delovnih mest.
Tukaj najdete celotno besedilo. Morebitne pripombe, mnenja in stališča nam lahko posredujete do
ponedeljka, 6.1.2014 na naslovursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA
ZAKLJUČENO

UPORABA SMOLE V ŠPORTNIH DVORANAH
Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem glede uporabe smole v športnih
dvoranah. In sicer občino članico SOS je zanimalo, kako se občine ali pa upravniki športnih dvoran
soočajo z uporabo smole – pri treningih in tekmah rokometa. Ali je pri njih uporaba smole
prepovedana, dovoljena? Občina ima sicer v hišnem redu zapisano prepoved uporabe smole, vendar
jih je zanimalo praksa drugih občin.
Odgovore si lahko preberete tukaj.
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POJASNILA MINISTRSTEV
IZVAJANJE ZAKONA O NAČINU IZPLAČILA RAZLIKE V PLAČI
ZARADI ODPRAVE TRETJE ČETRTINE NESORAZMERIJ
Skupnost občin Slovenije je prejele pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve vezano na izvajanje
Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah
javnih uslužbencev (ZNIRPJU), ki je začel veljati 7.12.2013. Pojasnilo opredeljuje vsebino in način
izplačila, upravičence, zavezance, izdajo obvestila, obvezne dajatve, izračun zakonskih zamudnih
obresti in vpliv poračuna izplačila na pravice iz socialnih zavarovanj.

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

8.1. / DDV PRI POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo DDV pri poslovanju javnih zavodov, kjer
se boste seznanili z napotki za pravilno in usklajeno ravnanje na področju računovodstva in
obdavčitve javnih zavodov.
Posvet bo potekal v sredo, 8. januarja 2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela,
Dunajska c. 154, Ljubljana.
Vabilo, prijavnica
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.

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

15.01. / SEMINAR STRATEGIJE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA
Skupnost občin Slovenije bo v sredo, 15. januarja 2014 organizirala seminar z naslovom Strategije
razvoja in trženja turizma, ki bo predvidoma v Ljubljani. Na seminarju bodo udeleženci dobili pregled
pomembnejših teoretičnih konceptov in novejših spoznanj na področju strateškega managementa v
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turizmu. Udeleženci se bodo seznanili z modeli strateškega managementa v turizmu in jih s
posameznimi fazami le-tega, z uspešnimi razvojnimi in poslovnimi strategijami, s posebnim
poudarkom na preučevanju pojma konkurenčnosti in virov konkurenčnih prednosti.

DOGODKI DRUGIH
3.2. -5.2./ NAPOVED COVENANT CAPACITY WEBINARJA
Lokalni energetski akterji imajo različne interese pri izbiri tehnologij. Občina zakupi le energetske
storitve za zadovoljevanje potreb lokalnih prebivalcev, za proizvodnjo energije pa so odgovorne veliki
proizvajalci energije z različnimi načini pridobivanja le-te. Lokalno prebivalstvo pri tem nima
možnosti soodločanja, odločitve, povezane z energijo, pa jih lahko neposredno ali posredno
prizadenejo.
Pri energetskem načrtovanju je vedno
potrebno

upoštevati

več

pogosto

nasprotujočih si stališč zainteresiranih
strani. Poleg tega je enako pomembno
dati prednost možnosti nizkoogljične
tehnologije,

zlasti

pri

oblikovanju

akcijskega načrta za trajnostno energijo
(SEAP). Vse to je ključnega pomena pri
doseganju
legitimnosti

soglasja,
in

vzpostavitvi

izvedbi

procesa

sodelovanja.
Predstavljena bo evropska študija, ki ponuja vpogled v to, kako lokalni energetski akterji oz. deležniki
uporabljajo različna merila in kazalnike vrednotenja, kot tudi energetske tehnologije z nizkimi
emisijami ogljika. Cilj webinarja je krepitev znanja in vedenja udeležencev v procesih z več
zainteresiranimi stranmi.
Sklop 1: Kako lahko lokalni energetski deležniki dajo prednost nizkoogljičnim tehnologijam v svojih SEAP-ih
Datum: 3. februar 2014 ( ponedeljek) ob 15:00
Deležniki v lokalni energetiki imajo visoka gospodarska, okoljska in socialna merila, ki kažejo
implicitno odgovornost do varstva lokalnega okolja, zdravja in varnosti ljudi ter gospodarskih in
zaposlitvenih možnosti. Poleg tega pa imajo vsak svoj nabor prednostnih usmeritev. Glede na te
interese dajejo nekateri energetski deležniki prednost posebnim nizkoogljičnim energetskim
tehnologijam pri oblikovanju svojih SEAP-ov. Katera tehnologija potem najbolje odraža prednosti
lokalnih deležnikov? Je to vodna energija, sončna energija, veter, ali bioplin pred drugimi možnostmi?
Ta sklop izpostavlja rezultate raziskave, ponuja znanje o integriranem procesu ocenjevanja in
pridobiva povratne informacije od udeležencev.
Sklop 2: Interaktivni učni proces med deležniki
Datum: 5 februar 2014 ( sreda) ob 15:00
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Deležniki izražajo svoja stališča glede energetskih tehnologij, še posebej, ko neposredno ali posredno
vpliva na njihovo okolico. V tem sklopu bodo sodelujoči aktivno sodelovali pri oblikovanju meril in
kazalnikov za vrednotenje nizkoogljičnih tehnologij. Pri tem se bo uporabilo orodje za integrirano
presojo, ki omogoča zbiranje in pregled nizkoogljičnih energetskih tehnologij. S tem procesom bodo
sodelujoči pridobili koristen vpogled v prednosti nizkoogljičnih tehnologi pri oblikovanju SEAP-a.
Webinar je namenjen lokalnim deležnikom na področju energije v Evropi. Ti vključujejo predstavnike:
javnih organov (tako na nacionalni kot na lokalni ravni), tehnične strokovnjake (Akademska sfera raziskave, svetovanje - svetovalci), energetski akterji (društva, zveze, holdingi električne in druge
energije, proizvajalci, potrošniki, regulatorji in omrežni administratorji), zasebnega sektorja (finančni
in trgovinski sektor) in civilne družbe (nevladne organizacije).
Webinar bo izvedel Inštitut za stanovanja in urbanistične razvojne študije (IHS) s podporo ICLEI
Europe, v okviru projekta Inteligentna energija za Evropo, Covenant CapaCITY.
Webinar je brezplačen, vendar je potrebna registracija. Povezava – Prijava: >>KLIK TUKAJ<<
Kontaktne osebe:
Elena Marie Enseñado ( ensenado@ihs.nl ), Stelios Grafakos ( s.grafakos @ ihs.nl )

38. SEJA VLADE
ZAKON O INŠPEKCIJI DELA
Na seji je bilo določeno besedilo Predloga zakona o inšpekciji dela - ZID-1 , katerega cilj je je
izboljšanje obstoječe ureditve, ki določa organizacijo, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila
inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe. S predlogom se bolj jasno oziroma določno
razmejuje pristojnost upravnega inšpekcijskega nadzorstva do sodnih postopkov oziroma opredelitev,
kaj je dolžnost inšpektorja za delo, kadar ugotovi kršitve, za katere je sicer pristojno delovno sodišče.
Povečuje se tudi učinkovitost izvajanja nalog inšpektorata z ustrezno kaznovalno politiko ob ohranitvi
preventivne in svetovalne funkcije.
Novost v predlogu zakona je poglavje o strokovni pomočnici oziroma strokovnem pomočniku, ki bo
lahko po pooblastilu glavnega inšpektorja opravljal določene naloge pod nadzorom inšpektorja, ki
vodi postopek. Strokovni pomočniki bodo z opravljanjem svojih nalog razbremenili inšpektorje
določenih predvsem administrativnih del in opravil.
Novo poglavje "Postopek pri opravljanju inšpekcijskega nadzora" v predlogu zakona, določa način
uvedbe in vodenja postopka, opredeljuje vsebino zapisnika o opravljenem inšpekcijskem pregledu.
Postopek inšpekcijskega nadzora se vedno vodi po uradni dolžnosti, razen če zakonski predpis določa
drugače. Poglavje "Ukrepi inšpektorja in pritožba" vsebuje določbe o vrstah in načinu izrekanja
posameznih ukrepov inšpektorja, v odvisnosti od ugotovljenih nepravilnosti.

ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO
Ključni cilji zakona so povečati pristojnosti nadzornim organom, podati podlago za učinkovitejše delo
nadzornih organov, določiti jasnejšo opredelitev posameznih pojmov in ukrepov zakona ter poostriti
sankcije za kršitelje zakona, uvesti administrativne poenostavitve oziroma odpraviti administrativne
ovire in posledično zmanjšati obseg dela in zaposlovanja na črno.
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Predlog ureditve osebnega dopolnilnega dela:
● posameznik lahko opravlja dela le pri fizičnih osebah in če so vključena na seznam del;
● izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti ter nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč
ter izdelovanje drugih izdelkov, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno
tradicionalnih postopkih, niso vezani le na fizično osebo kot naročnika/kupca;
● prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v
seštevku ne sme presegati dveh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem
koledarskem letu (podatek za leto 2012: povprečna mesečna neto plača 991,44 evra);
● priglasitev se prenaša na AJPES;
● predvideno je plačilo vrednotnice s strani naročnika za vsakega izvajalca ODD, in s strani samega
izvajalca ODD v primeru, ko ta sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti, druge izdelke, ki se
izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, in jih prodaja ali ko
nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča – vpeljava t.i. vavčerskega sistema (plačilo vrednotnice je
vezano na koledarski mesec);
● vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja osebno dopolnilno delo;
● po principu »vsako delo šteje« se za ODD plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni skladno s predpisi o
zdravstvenem zavarovanju.
Podrobnosti bodo urejene v podzakonskem aktu.
Druge predlagane spremembe se nanašajo predvsem na nadzorne organe, postopek nadzora ter globe.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O GOZDOVIH
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih, določa, da lastniki gozdov plačujejo
pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina je prihodek lokalne skupnosti, ki jo mora lokalna
skupnost nameniti za vzdrževanje gozdnih cest. Višino pristojbine predpiše vlada v odvisnosti od
katastrskega dohodka. Vzdrževanje gozdnih cest je nujno za gospodarjenje z gozdovi, prav tako pa
tudi za zagotavljanje številnih javnih funkcij (za izvedbo preventivnih ukrepov ter za učinkovito
ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požari, poplave, plazovi, snegolom, vetrolom, poplave,
karantenske bolezni, škodljivci), marsikje pa so gozdne ceste predstavljajo edini dostop do hribovsko
gorskih kmetij.
Ker nov zakon, ki bo urejal davek na nepremičnine, ukinja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, se
v zakonu določa pravno podlago za razdelitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova
zbranega davka od gozdnih zemljišč na ravni lokalnih skupnosti.

UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE
Izdana je Uredba o spremembi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS št. 88/2011, 8/2012), s katero se spreminjajo nekateri izrazi:
1.obdelave blata se spremeni na način, da morajo upravljavci komunalnih ali skupnih čistilnih naprav
blato obdelati tako, da se doseže izpolnjevanje zahtev za nadaljnje postopke predelave ali
odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki
Obdelavo blata po tej uredbi izvaja v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode izvajalec javne službe na območju komunalne ali skupne čistilne naprave.
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2.Iz definicije primarno kanalizacijsko omrežje je črtan zadnji stavek, da na primarnem
kanalizacijskem omrežju ni kanalizacijskih priključkov, ker je v posameznih primerih lahko smiselno
tudi neposredno priključevanje na primarno kanalizacijsko omrežje.
3.javni kanalizacijski sistem, se spremeni tako, da komunalna ali skupna čistilna naprava in
kanalizacijsko omrežje z enim končnim iztokom, ki ju upravlja en upravljavec štejeta za en
kanalizacijski sistem. Po prejšnji opredelitvi, je vsaka čistilna naprava štela za samostojen
kanalizacijski sistem, kar pa je bilo nepotrebno in je pomenilo samo administrativno obremenitev za
njenega upravljavca.

UREDBA O ODLAGANJU ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
S predlogom Uredbe o spremembah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih se podaljšuje rok
za izvajanje začasne obdelave mešanih komunalnih odpadkov do izgradnje centrov za ravnanje s
komunalnimi odpadki. Z objavo spremembe Uredbe v letu 2013 se rok za začasno obdelavo podaljša
do konca leta 2015 tudi za upravljavce odlagališč, ki bodo odlagali odpadke po koncu leta 2015.

UREDBA O KONCESIJI ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI RS
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS.
V veljavni Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS (Uradni list RS, št. 98/2010, 98/2012,
62/2013, 90/2013) je pri izpolnjevanju pogojev fizičnih oseb za uveljavljanje prednostne pravice pri
podelitvi koncesij izpadel
V Uredbi o spremembi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS se določa pogoj pri
izpolnjevanju pogojev fizičnih oseb za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesij, ki
določa, da mora koncesionar v vlogi na javni razpis ponuditi vsaj najnižjo višino koncesijske dajatve,
ki jo v javnem razpisu določi koncedent, in sicer z namenom zagotavljanja gospodarnega upravljanja
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z državnimi gozdovi.
Jasneje se določa, katere pogoje morajo izpolnjevati fizične osebe, ki so kmetje, aktivno gospodarijo na
kmetiji v gorskem oziroma hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, in želijo
uveljavljati prednostno pravico za pridobitev koncesije v državnih gozdovih v skladu s predpisom, ki
ureja gozdove.

JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA
HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV
Izdana je Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov, ki spreminja način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov, in sicer se na novo določajo naloge in obveznosti ter pravice
melioracijskih skupnost, tako da se jim daje možnost dajanja mnenj na programe upravljanja in
vzdrževanja (prav tako se lahko seznanijo s sprejetimi programi upravljanja in vzdrževanja).

PLAČE DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Izdana je Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju.
S spremembo končne določbe Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju se zaradi še vedno zaostrenih makroekonomskih razmer, podaljša rok, in sicer naj bi
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se od 1. januarja 2015 in ne od 1. januarja 2014 naprej vrednosti podrobnejših kriterijev preverjale
vsako leto glede na stanje 1. septembra (prvo preverjanje torej 1. septembra 2015), do takrat pa bi se
izvedla le uvrstitev delovnih mest direktorjev na novo ustanovljenih oseb javnega prava. Prav tako bi
se od 1. januarja 2015 dalje vsako leto glede na stanje 1. septembra preverjale tudi uvrstitve delovnih
mest iz priloge uredbe (neposredne uvrstitve). Z navedenim dnem namreč prenehajo veljati tudi
ukrepi, dogovorjeni z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki so določeni v Dogovoru o
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih
financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014.

PROGRAM VARNOSTI CESTNEGA PROMETA ZA OBDOBJE OD 2013 DO
2022
Sprejet je Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, ki jo vodi javna
agencija RS za varnost prometa.
Njene naloge so naslednje:
● pripravlja in po potrebi obravnava vmesna problemska poročila, ki zahtevajo dodatne vire za
izvedbo načrtovanih ukrepov;
● spremlja izvajanje nalog iz nacionalnega programa;
● sprejema poročila o izvedenih akcijskih programih;
● sprejme akcijski načrt za dvoletna obdobja do leta 2022;
● skrbi za koordinacijo izvajanja programov, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov, drugih
organizacij, civilne družbe, vseslovenskega zavarovalniškega združenja in strokovnjakov,
● nadzira izvajanje operativnih programov za posamezna obdobja,
● pomaga pri delu lokalnih odborov in sodeluje pri usklajevanju programov za reševanje problemov,
ki presegajo lokalno raven,
● skrbi za predstavitev in uveljavitev programa.

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

JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2 014
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
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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.

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

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

13.12.2013 – 20.12.2013

TN št. 48

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

NOVICE DRUGIH
JAVNO POVABILO ZA PREDLOŽITEV IN SOFINANCIRANJE PRIPRAVE
IZVEDBENIH NAČRTOV REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 13. decembra 2013, objavilo javno povabilo
za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih programov za obdobje 20132015.
Predmet javnega povabila je predložitev izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2013-2015 skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud s sofinanciranjem priprave
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 v delu, ki se nanaša na
razvojno regijo. Aktivnost, ki je predmet sofinanciranja je priprava izvedbenih načrtov regionalnih
razvojnih programov 2007- 2013 za obdobje 2013-2015.
Upravičenci so regionalne razvojne agencije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojni regiji.
Prijavitelji vlog in predložniki zahtevkov za izplačilo sredstev za pripravo izvedbenih načrtov so
regionalne razvojne agencije.
Več informacij tukaj.

PRENOVLJENO SPLETIŠČE PIS
Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo obvešča, da bo 15. januarja 2014:
obstoječe spletišče PIS, ki je dostopno na naslovu www.pisrs.si, v celoti nadomeščeno z
novim spletiščem, ki bo ponujalo dostop do več informacij in dokumentov, saj bo vključevalo
večje število zunanjih podatkovnih in dokumentih virov, kar bo omogočalo lažje, hitrejše in
celovitejše iskanje po pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije;
s trenutnih spletnih strani zakonodaja.gov.si in rps.sigov.si narejena direktna preusmeritev na
prenovljeno spletišče PIS.
V primeru, da so vaše spletne strani ali druge aplikacije kakorkoli vezane na predpise, ki so objavljeni
na zgoraj navedenih naslovih, vas prosimo, da se zaradi vzpostavitve novih spletnih naslovov ter
zagotovitve dostopnosti in pravilnega prikazovanja predpisov, pravočasno obrnete na g. Tomaža
Zorca (tomaz.zorc@gov.si).

NA 3. RAZPISU OP SLOVENIJA – HRVAŠKA ODOBRENIH 39
PROJEKTOV
V Podčetrtku je 17. in 18. decembra na 8. seji zasedal Skupni nadzorni odbor za Operativni program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2007-2013, katerega Organ
upravljanja je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Skupni nadzorni odbor, kjer
sodelujejo predstavniki Slovenije in Hrvaške ter predstavnika Evropske komisije, je včeraj odobril 39
projektov, ki se bodo sofinancirali iz sklada Instrumenta predpristopne pomoči (IPA). 228 prispelih
vlog kaže na izjemen interes za sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja. Pretežni del prispelih
vlog se navezuje na razvoj podjetništva, socialno integracijo, ter varstvo okolja. Podpis pogodb o
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sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru tretjega javnega razpisa bo predvidoma v
mesecu marcu 2014. Seznam odobrenih projektov je objavljen na tej spletni povezavi:

www.si-hr.eu/news_sl/detail/category/news/seznam_pogojno_odobrenih_projektov_-_3._jr.
Več informacij o programu na www.si-hr.eu.

IZBRANE ČEBELAM PRIJAZNE OBČINE
V petek 6. decembra so v Čebelarskem centru Slovenije v Lukovici razglasili tri čebelam najbolj
prijazne občine. Zmaga je letos pripadla občini Šentrjur, na drugo mesto se je uvrstila Radovljica in na
tretje Ivančna Gorica.
Šentjur je strokovno komisijo prepričal s sistematičnim pristopom k razvoju čebelarstva v občini.
Občina ne skrbi za čebele le z medovitimi rastlinami na urejenih javnih površinah, ampak je precej
aktivna tudi pri spodbujanju čebelarskega turizma. Pri Šentjurju najbolj navdušuje izjemen napor, ki
ga vložijo v osveščanje mladih o pomenu čebel in čebelarstva. V to so vključene vse izobraževalne
ustanove v občini, na kar petih šolah pa imajo čebelarske krožke, kjer se otroci in mladostniki učijo
praktičnih čebelarskih veščin. Zato verjetno ni naključje, da je med Šolskega centra Šentjur letos prejel
srebrno medaljo za kakovost v mednarodnem natečaju za ekološki med v Bologni. Radovljica je
tradicionalni center slovenskega čebelarstva in je svojo turistično strategijo močno naslonila prav na
čebelarstvo: to kaže že destinacijski slogan občine (Radol'ca - pristno sladka). Zelo močan poudarek
dajejo čebelarskemu turizmu tudi v tretjeuvrščeni občini Ivančna Gorica, ki ravno tako sodi med kraje
z dolgo tradicijo čebelarjenja. (bh) (Vir: zlati kamen)
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