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19. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

19. seja predsedstva SOS je potekala v sredo, 2. aprila 2014, s pričetkom ob 09.30 uri, v Vinski kleti 

Zlati grič, Slovenske Konjice. Predstavnice in predstavniki predsedstva Skupnosti občin Slovenije so 

razpravljali o poteku priprave in usklajevanj izhodišč za novo prostorsko zakonodajo, kar sta s strani 

Ministrstva za infrastrukturo in prostor predstavila Luka Ivanič in mag. Matija Kralj. S strani 

Skupnosti občin Slovenije je stališča in izhodišča Skupnosti občin Slovenije na področju urejanja 

prostora v Sloveniji predstavil Izidor Jerala, član strokovne komisije za prostor SOS in ožje delovne 

skupine, ki sodeluje z ministrstvom v imenu SOS. Idejo kako skrajšati postopek sprejemanja občinskih 

prostorskih načrtov brez dolgotrajnih postopkov pa so predstavili predstavniki Zbornice za 

arhitekturo in prostor Slovenije. (bh) 

PREDSEDSTVO SOS O UREJANJU PROSTORA 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je podprlo stališča strokovne komisije za prostor, ki se nanaša 

na nujne takojšnje ukrepe na področju prostora v Sloveniji in sicer je med drugim podprlo poziv, da se 

mora v Sloveniji pričeti s takojšnjo regionalizacijo državnega prostorskega načrtovanja ob hkratni 

pozitivni diskriminaciji medobčinskega prostorskega načrtovanja, da se mora nemudoma pričeti s 

povezovanjem razvojnega in prostorskega načrtovanja s ciljem doseganja prostorske skladnosti 

razvojnih dokumentov države, statističnih regij (RRP) in občin ter, da se mora reducirati vsebine 

prostorskega načrtovanja na ravni občin na urbanistične vsebine in z neposredno rabo določil 

Prostorskega reda Slovenije pri izdaji dovoljenj za gradnjo. Prav tako je predsedstvo Skupnosti občin 

Slovenije sprejelo sklep, da mora Vlada RS nemudoma pristopiti k oblikovanju nad-resornega organa 

na področju prostorskega načrtovanja in gradnje ter s tem naredi najbolj odločilen korak k 

omogočanju hitrejše priprave občinskih prostorskih načrtov, v delovanje nad-resornega organa pa 

vključiti predstavnike Skupnosti občin Slovenije. Prav tako pa so pozvali Ministrstvo za infrastrukturo 

in prostor naj za hitrejšo realizacijo gospodarskih investicij omogoči poseben postopek priprave in 

spremembe prostorskih aktov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je pozvalo, naj se 

aktivno vključi v omogočanje gospodarskih investicij v prostoru, saj se njegova odsotnost na tem 

področju pozna kot zmanjšanje konkurenčnosti Slovenije. (bh) 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI OBČINE SLOVENSKE KONJICE NA 

PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  

Župan Slovenskih Konjic, Miran Gorinšek, je skupaj s predstavniki socialno-podjetniških iniciativ v 

občini Slovenske Konjice, Tadejem Slapnikom in Petrom Svetino, predstavil aktivnosti občine na 

področju socialnega podjetništva. Socialno podjetništvo v Sloveniji zaradi dolgega neprepoznavanja 

pomena razvoja socialnega podjetništva še ni dobro razvito, medtem ko v Evropi sektor socialne 

ekonomije predstavlja do 10% vseh delovnih mest. Glede na to, da so v EU ta delovna mesta tudi v 

času krize pokazala izjemno trdoživost, je zanemarjanje tega področja z državne strani v preteklih 

letih še toliko bolj obžalovanja vredno. Izpostavljen je bil pomen celovitega podpornega okolja v 
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lokalnih skupnostih, kakor je bil prikazan na primeru Občine Slovenske Konjice, kjer deluje socialna 

iniciativa na področju samooskrbe z lokalno pridelano hrano; na ta način so povezali lokalno 

pridelovalce in lokalne potrošnike. V občini pa deluje tudi zaposlitveni center Karso, ki deluje po 

principih socialnega podjetništva in brezposelnim težje zaposljivim skupinam zagotavlja integracijo v 

aktivno življenje in socialno varnost na podlagi redne zaposlitve, usposabljanja in mentorstva na 

področju urejanja in vzdrževanje zelenih površin, vzdrževanja in čiščenja poslovnih prostorov ter 

drugih priložnostnih del za lokalno Skupnost. (bh) 

ZAHTEVA PO PREKLICU SKLEPA VLADE RS GLEDE POGREBNE 

DEJAVNOSTI 

Predsedstvo SOS je ostro nasprotovaloe izvajanju pogrebne dejavnosti v okviru proste pobude, kot 

tržne dejavnosti. Predsedstvo SOS je tako zahtevalo preklic sklepa Vlade RS in predlagalo, da Vlada 

RS sprejme rešitev, ki je bila dogovorjena na ravni ministrstev, vladnih služb, Gospodarske zbornice 

Slovenije in vseh treh združenj občin in sicer, da pogrebna in pokopališka dejavnost tudi v bodoče 

ostaneta obvezni lokalni gospodarski javni službi, v okviru katerih bi se zagotavljal osnovni standard 

storitve, pri pogrebni dejavnosti pa bi se dovolil dostop tudi tržni dejavnosti, ob upoštevanju 

določenih pogojev. (bh) 

NOVIČKE SOS  

SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO 

4. redna seja komisije za mladinsko politiko pri SOS je potekala v četrtek, 3.4.2014, v prostorih Urada 

za kulturo in mladino Maribor. Članice in člani komisije ter predstavniki občin, ki so se seje udeležili, 

so obravnavali predloga zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov, predlog zakona o 

lokalni samoupravi, pokrivanje področja za mladino v okviru skupnih občinskih uprav ter možnosti 

za skupno izvajanje projektov na področju mladinske politike v novem finančnem okviru.  

Komisija se je do predloga Zakona o začasnem delu študentov in dijakov opredelila pozitivno, vendar 

hkrati opozorila, zakon ne sme povečevati obveznosti v smislu birokratskih opravil, ne študentov, ne 

delodajalcev. Ministrstvu so predlagali temeljit razmislek na področju omejitve in obsega začasnega in 

občasnega dela dijakov in študentov, saj bi lahko zlasti v manjših občinah in zavodih z manjšim 

številom zaposlenih v primeru večjih festivalov in dogodkov na lokalni ravni, za katere se v krajšem 

časovnem obdobju potrebuje večje število študentske pomoči, omejitev po zdajšnji dikciji predloga 

zakona onemogočila izvajanje takšnih in podobnih prireditev. Komisija za mladinsko politiko je 

poudarila, da je že pred leti podala pobudo, da se v Zakon o lokalni samoupravi vnese spodbujanje in 

pospeševanje lokalne mladinske dejavnosti, zato to določilo 21. člena pozdravlja, vendar opaža, da bi 

za enovit odnos do mladinske politike potrebovali dodatne zakonske ali podzakonske predpise, ki bi 

to področje smiselno urejali. (bh) 

ODPLAČNE SLUŽNOSTI  

Skupnost občin Slovenije si že vrsto let prizadeva doseči rešitev v zvezi s problematiko odplačnosti 

služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti države, kadar gre za javni interes. Kljub 
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opozorilom in pozivom resornim ministrstvom k spremembam področnih predpisov, vendar vse do 

danes nismo bili uslišani. 

Z dopisom o problematiki, s katero se soočajo občine, smo se obrnili na predstavnike MNZ pristojne 

za lokalno samoupravo, da pozovejo resorna ministrstva k ukrepanju, da bodo zagotovljeni pogoji za  

pridobitev brezplačne služnosti na nepremičnem premoženju države za občine, in da hkrati skliče 

sestanek med predstavniki SOS in predstavniki ministrstev. Lokalne skupnosti so v izrazito 

neenakopravnem položaju napram državi v primeru sklepanja služnostnih pogodb, saj občine, kljub 

izkazanem javnem interesu, plačujejo visoka nadomestila za ustanovitev služnostne pravice na 

nepremičnem premoženju v lasti države. Po drugi strani pa se v obratni situacijah, ko je investitor 

država, le–ta dosledno sklicuje na 31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti in sklepa služnostne pogodbe izključno brez plačila. Velikokrat so tudi primeri, ko 

je neko zemljišče bilo v lasti občin in je prešlo ali na podlagi zakona ali na podlagi pogodb o 

brezplačnem prenosu lastništva (sklicujoč se na določbe Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti) v last države, sedaj pa morajo občine plačevati visoke odškodnine 

za ustanovitev služnosti. 

Menimo, da bi bilo nujno potrebno, kadar gre za gradnjo v javnem interesu odpraviti odplačne 

služnosti – po pravnem pravilu »praesumptio iuris« o obstoju javnega interesa. (ur) 

PONOVNA UVEDBA NUSZ 

Z Odločbo je Ustavno sodišče RS odločilo, da se za leto 2014 odmerita nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest po prej 

veljavnih predpisih, in sicer z veljavnostjo od 1.4.2014, vendar v celoletni višini. Obveznost plačevanja 

davka na premoženje nastopi prav tako s 1. 4. 2014. Skupnost občin sicer razpolaga s konceptom kako 

izpeljati vse potrebne postopke za ponovno odmerjanje NUSZ, vendar smo mnenja, da pristojno 

ministrstvo mora izdati uradno navadilo občinam. Zato smo se v Skupnosti občin Slovenije že obrnili 

na Ministrstvo za finance, katere smo zaprosili za uradna navodila o izvedbenem postopku ponovne 

uvedbe NUSZ, ki pa je zadevo v reševanje odstopilo Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za 

infrastrukturo in prostor. Občine članice SOS bomo nemudoma seznanili z navodili, ko jih prejmemo. 

(ur)  

PREDSTAVNIKI ODBORA REGIJ SPREJELI RESOLUCIJO O 

UPRAVLJANJU NA VEČ RAVNEH V EVROPI  

V času od 2. do 3. aprila je v Bruslju potekalo 106. plenarno zasedanje Odbora regij. Zasedanja se je 

udeležila tudi slovenska delegacije v Odboru regij, ki so jo tokrat sestavljali: dr. Ivan Žagar, Andreja 

Potočnik, Jasna Gabrič in Mitja Meršol, ter nadomestna člana Branko Ledinek in Anton Kokalj. V času 

zasedanja so člani in članice sprejeli Resolucijo o upravljanju na več ravneh. V resoluciji Odbor regij 

opozarja na pomen subsidiarnosti (odločitve se naj sprejemajo na najbolj učinkoviti ravni in čim bližje 

državljanom), kar bi po mnenju članov Odbora regij moralo biti zapisano v ustavah držav članic.  V 

nadaljevanju so na plenarnem zasedanju obravnavali resolucijo o Ukrajini v kateri so izpostavili 

zahtevo po vrnitvi Krima Ukrajini. Pristojnemu ukrajinskemu ministru, pristojnemu za lokalno 

samoupravo so izpostavili potrebo po spoštovanju manjšinskih jezikov, spoštovanjem lokalnega 
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samoupravljanja ki zagotavlja ustrezen gospodarski razvoj. Prav tako so pristojnemu ministru 

povedali, da bodo imeli uspešne občine samo v primeru, da bodo le-te imele na voljo dovolj lastnih 

sredstev. V nasprotnem primeru lokalne skupnosti ne bodo uspešne. Več o zasedanju si lahko 

preberete tukaj. (MM) 

SREČANJE SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ S 

PREDSTAVNIKI MEDIJEV 

V okviru 106. plenarnega zasedanja Odbora regij se je slovenska delegacija sestala z 11 uredniki in 

novinarji, ki so v času zasedanja bili na izobraževalnem obisku v Bruslju. Slovenskim medijem se je 

predstavil Odbor regij, njegov namen in sestava. Predstavila se je slovenska delegacija in njeno 

uspešno delo. Slovenska delegacije je v tekočem mandatu pripravila tri mnenja (g. Žagar, go. Potočnik 

in go. Gabrič). So pa člani slovenske delegacije poudarili, da delo v Odboru regij ni samo priprava 

mnenj, temveč je tudi priložnost, da se v slovenske občine pripeljejo dobre prakse evropskih občin. 

Tako so na primer izpostavili primer Danske, kjer morajo prejemniki socialne podpore opraviti 

določeno število ur brezplačnega dela. Na ta način si predvsem mladi naberejo potrebne izkušnje za 

morebitno zaposlitev, kot jim istočasno onemogoča delo na črno. Predstavnike medijev je zanimalo 

kako člani delegacije prenašajo evropske izkušnje v slovenske občine. Zanimalo jih je, ali se bodo tudi 

v slovenskih občinah uporabili participativni proračuni, ki se že uporabljajo v 1500 evropskih 

občinah.(MM) 

SKUPNOST OBČIN ZA OHRANITEV PREIZKUSA  ZNANJA OBČINSKIH 

REDARJEV 

Skupnost občin Slovenije je posredovala pripombe na Pravilnik o usposabljanju, obdobnem 

usposabljanju ter preizkusu znanja, kateri ukinja preizkus znanja na koncu obdobnega usposabljanja. 

Skupnost občin Slovenije nasprotuje takšni spremembi, saj je mnenja, da je izpit nujen tako za 

občinske redarje, občine (občinska redarstva), kot za predstavnike ministrstev. Občinski redarji, ki 

dobro opravljajo svoje delo, ne bi smeli imeti težav z izpitom, saj namen preverjanja znanja ni delati 

selekcijo. Opravljen izpit, da občinskim redarjem potrditev, da so strokovno usposobljeni. Občinam 

(občinskih, medobčinskim in mestnim redarstvom) pove preizkus znanja kako kvalitetno je obdobno 

usposabljanje, kot jim daje dodaten argument pri možnih pritožbah čez delo občinskih redarjev. 

Preizkus znanja, ki ga opravi neodvisna komisija prav tako oceni kvaliteto programa Policijske 

akademije, ki izvaja obdobna usposabljanja. Preizkus znanja ob zaključku obdobnega usposabljanja 

daje predstavnikom ministrstva odlično priložnost, da se seznanijo z delom, potrebami in znanjem 

občinskih redarjev. Iz navedenega smo prepričani, da bi se moral preizkus znanja ohraniti. (MM) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PRAVILNIK O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE 

PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE 

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila predlog Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne 

šole. Obrazložitev  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Solstvo/Normativi_in_standardi_v_OS-2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Solstvo/Normativi_in_standardi_v_OS-2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Solstvo/Normativi_in_standardi_v_OS-2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Solstvo/Obrazlozitev-normativi_in_standardi_v_OS-2014.pdf
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Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov 

info@skupnostobcin.si.  

PRAVILNIK O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA OTROKE S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila objavo predloga Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-

izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki ga je objavilo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Obrazložitev 

Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov 

info@skupnostobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI  

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Vaše morebitne predloge, 

mnenja in stališča na predlagana zakona nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 

2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

ZAKON O POLITIČNIH STRANKAH  

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah. Vaše morebitne predloge, mnenja in 

stališča na predlagana zakona nam posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI Z DNE 3.4.2014  

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela dopolnjeno različico ZLS-S. 

Ministrstvo za notranje zadeve razlaga, da se novo besedilo razlikuje v tem, da nima več določbe o 

zmanjšanju članov občinskih svetov, pri odpoklicu župana pa je postavljena večja časovna omejitev, 

spremenjena je določba o številu zahtevanih podpornikov in dodan institut odpoklica občinskega 

sveta. Vaše predloge, stališča in mnenja na predlog ZLS-S pričakujemo do srede, 23. aprila 2014 na 

naslov info@skupnostobcin.si.  

Skupnost občin Slovenije bo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni 

samoupravi (ZLS-S) obravnavala tudi na svoji Redni letni skupščini, ki bo potekala 16. aprila 2014 v 

Velenju. 

 

 

 

mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/2014/Pravilnika_o_normativih_in_standardih_za_izvajanje_vzgojno-_izobrazevalnih_programov_za_otroke_s_posebnimi_potrebami-2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/2014/Pravilnika_o_normativih_in_standardih_za_izvajanje_vzgojno-_izobrazevalnih_programov_za_otroke_s_posebnimi_potrebami-2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/2014/Pravilnika_o_normativih_in_standardih_za_izvajanje_vzgojno-_izobrazevalnih_programov_za_otroke_s_posebnimi_potrebami-2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/2014/OBRAZLOZITEV_-_Pravilnik_o_normativih_in_standardih_za_otroke_s_posebnimi_potrebami-2014.pdf
mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Volilna_in_referendumska_kampanja/ZAKON_O_REFERENDUMU_IN_O_LJUDSKI_INICIATIVI-19.3.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Volilna_in_referendumska_kampanja/ZAKON_O_REFERENDUMU_IN_O_LJUDSKI_INICIATIVI-19.3.2014.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/politicne_stranke/ZAkon_o_politicnih_strankah_-_3.3.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/politicne_stranke/ZAkon_o_politicnih_strankah_-_3.3.2014.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZLS/ZLS-S_-_3.4.2014.doc
mailto:info@skupnostobcin.si
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IMENOVANJA 

INCLEUSIVE KARTICA - IMENOVANA ČLANICA V DELOVNO 

SKUPINO  

Skupnost občin Slovenije je na podlagi poziva Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega 

nasilja pri MDDSZEM imenovala članico v delovno skupino za pripravo InclEUsive kartice ugodnosti 

za invalide, katerega predlog za pripravo sta podali Evropska Komisija in PWG na podlagi Akcijskega 

programa za invalide 2014 – 2021 (API 2014-2021). Skupnost občin Slovenije je izvedla postopek 

evidentiranja kandidatk/kandidatov med občinam članicami in izmed predlaganih 

kandidatk/kandidatov je predsedstvo SOS predlagalo in imenovalo za članico gospo Katjuša Črešnar, 

Občina Zreče. Vsem sodelujočim se za sodelovanje zahvaljujemo. 

POVPRAŠEVANJA 

ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA 

NAČIN PLAČILA GORIVA ZA AGREGATE OB UJMI 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice glede načina plačila goriva in stroškov 

najema agregatov. Občina je bila namreč ena izmed tistih, ki jih je pretekla ujma hudo prizadela. Tako 

so bili poleg ostale škode, katere posledice se bodo odpravljale skozi daljše časovno obdobje, dalj časa 

tudi odvisni od zagotavljanja električne energije iz agregatov.  

Občino je zanimalo, ali so zaradi potrebe po takojšnji odzivnosti občine z območnim elektro 

distributerjem vnaprej sklepale pogodbe o povrnitvi stroškov za najem agregatov, dostavo goriva za 

agregate ter povrnitve drugih stroškov, ki so povezani z nadomestno zagotovitvijo električne energije 

in če temu ni tako, kako so se občine naknadno dogovorile z elektro distributerjem. Zanimalo jih je 

tudi ali so že prejele refundacijo plačil stroškov ter ali prizadete občine urejajo povračilo stroškov tudi 

preko resornega ministrstva. Odgovor občine lahko preberete tukaj.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

7.4. / SESTANEK GLEDE MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE  

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije bo v prostorih Ministrstva za zdravje potekal sestanek na temo 

Ukrepi za vzpostavitev mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni. Sestanek bo potekal 

7.4.2014. V imenu Skupnosti občin Slovenije se bodo sestanka udeležili član glavnega odbora SOS, 

Darko Fras, podpredsednik SOS Leo Kremžar in Martina Logar iz občine Železniki. 

7.4. / SESTANEK V ZVEZI S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI OBČIN PO MEDO  

Ponovni sestanek v zvezi z oblikovanjem primerljivih območij (skupin občin) in izračun povprečnih 

cen po Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/povprasevanje-_Agregati.pdf
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varstva okolja, bo potekal v ponedeljek 7.4.2014 v prostorih MKO. S strani Skupnosti občin Slovenije 

se bo sestanka udeležil podpredsednik SOS, Leo Kremžar. 

7.4. / SESTANEK NA TEMO INTERVENCIJSKIH STROŠKOV  

V Prostorih URSZR bo 7.4.2014 od 12.00 ure dalje potekal sestanek v zvezi s povračilom 

intervencijskih stroškov v času poplav in visokega snega in žleda v času 30.1.-10.2.2014. Po neuradnih 

informacijah je Ministrstvo za finance pripravljeno finančno pomagati občinam, kateri intervencijski 

stroški presegajo 1,5% primerne porabe. Sestanka se bodo udeležili predstavniki sekretariata SOS, 

Alan Bukovnik, član glavnega odbora SOS, Damjan Barut, predsednik komisije za zaščito in reševanje 

pri SOS ter dr. Ivan Žagar, podpredsednik SOS. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije bodo 

predstavili potrebe občin po pomoči pri zagotovitvi stroškov za intervencijo v naravni nesreči. Veliko 

občin ima stroške intervencij višje, kot so njihove zmožnosti. Pokritje stroškov intervencij bi pomenilo, 

da občine ne bi zmogle opravljati svojih zakonskih nalog. Prav tako bi bili ogroženi projekti, 

financirani iz evropskih sredstev, ki se bi ustavili, saj jih občine ne bi mogle več financirati.  

9.4. / WEBINAR NASLAVLJANJE ULIC IN UPRAVLJANJE V MESTIH  

V sklopu sodelovanja mreže NALAS za JV Evropo in WBI (World bank institute) se je oblikoval niz 

spletnih izobraževanj za občine iz regije. Delovni jezik je angleščina, izobraževanje pa je brezplačno za 

vse občine članice SOS. Od 9. Aprila naprej boste lahko sodelovali na spletnem izobraževanju z 

naslovom Naslavljanje ulic in upravljanje v mestih. Več informacij o sami vsebini lahko prav tako 

najdete tukaj. Rok za prijave je 2.4.2014. 

10.4. / POSVET ZA VODJE OBČINSKIH  REDARSTEV 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve organizira strokovni 

posvet »Vloga in položaj vodje občinskega redarstva«, ki bo potekal v prostorih Policijske akademije 

v Tacnu. Posvet bo potekal v četrtek, 10. aprila 2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Policijske 

akademije na naslovu Rocenska 56, 1211 Ljubljana-Šmartno. Program, prijavnica  

10.4. -11.4 / SKUPŠČINA NALAS  

Delegati Skupnosti občin Slovenije se bodo udeležili skupščine mreže NALAS (Mreža asociacij 

lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope), ki bo potekala v Sarajevu, 10.4. in 11.4.. Na skupščini se bo 

obravnavalo vse ključne dokumente mreže, Tone Peršak pa bo s tem datumom zaključil svoje 

enoletno in nadvse uspešno predsedovanje mreži NALAS.  

15.4. / SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR 

Seja komisije za prostor pri SOS bo potekala 15.4.2014, s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih občine 

Radovljica, mala sejna soba, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Glavna tema seje Komisje za prostor bo 

predlog Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. V kolikor obstaja med občinami članicami 

SOS interes za udeležbo na seji, pa občina v komisijo ni imenovala člana vas vabimo, da nam vašo 

željo po udeležbi sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 14.4.2014 zaradi 

zagotovitve prostora.  

http://einstitute.worldbank.org/ei/course/street-addressing-and-management-cities
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/Vabilo-POSVET_VODJE_OBCINSKIH_REDARSTEV.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/PRIJAVNICA-_vodje_obcinskih_redarstev_10.4.2014.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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16.4 / REDNA LETNA SEJA SKUPŠČINE SOS  

Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 16. aprila 2014, s pričetkom ob 

9.30. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1. Na dnevnem redu bo sprejem dokumentov 

SOS ter pogovor o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in predstavitev 

dokumentov za izvajanje programskega obdobja 2014 – 2020. Vabilo in prijavnica  

16.4. / NOVELA ZJN-2E IN KLJUČNI INSTITUTI JAVNEGA NAROČANJA  

Skupnost občin Slovenije, v sodelovanju z gospo Marijo Bukovec Marovt, strokovnjakinjo na področju 

javnih naročil in revizije postopkov in gospodom Aleksandrom Petrovčičem, namestnikom vrhovnega 

državnega revizorja Računskega sodišča RS,  organizira delovni posvet glede zakonodajnih novosti na 

področju javnega naročanja. Posvet bo potekal v sredo, 16. februarja 2014, s pričetkom ob 10.00 uri v 

prostorih Austria Trend hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica  

Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do torka, 15.4.2014. Izpolnjene prijavnice nam lahko 

posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503.  

17.4. / POSVET O KOMUNIKACIJSKIH TEHNIKAH ZA VKLJUČEVANJE 

DELEŽNIKOV V RAZVOJNE PROCESE V OBČINI  

Skupnost občin Slovenije organizira delavnico z naslovom »Kako z različnimi komunikacijskimi 

tehnikami vključevati deležnike v oblikovanje in izvajanje razvojnih procesov v občini«. Delavnica bo 

potekala v četrtek, 17. aprila 2014, v Razstavišču MO Maribor, pritličje, Grajska ulica 7 v Mariboru, od 

9.00 do 14.00 ure. Vabilo s programom in prijavnica  

DOGODKI DRUGIH 

5.4. / DAN ZA SPREMEMBE 

V soboto, 5. aprila bo potekala vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe, katere častni 

pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Namen akcije je, da prebivalci 

Slovenije za en dan postanejo prostovoljci. Poudarek bo na skupnostnih akcijah, kjer je prijavljenih 24 

občin, 75 osnovnih in srednjih šol, 13 vrtcev, 260 organizacij ter 22 podjetij. Akcije bodo odgovarjale na 

aktualne težave in potrebe v skupnosti, saj so potrebe od kraja do kraja različne in prav lokalni akterji 

so tisti, ki najbolje poznajo razmere in težave svoje okolice.  

Za sodelovanje pri Dnevu za spremembe še ni prepozno. Če ste član društva, zavoda, prostovoljec, 

aktiven posameznik ali sodelavec v podjetju, ki je družbeno odgovorno lahko na zemljevidu 

aktivnosti poiščete svojo in se priključite kot prostovoljec. Povežite se in vsaj za en dan postanite 

prostovoljec! Več tukaj 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Skupscina_2013/skupscina_2014/Vabilo-redna_skupscina_SOS_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Skupscina_2013/skupscina_2014/Prijavnica_skupscina_SOS_16.4.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Javno_narocanje.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_Javno_narocanje.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_na_delavnico__sodelovanje_z_delezniki__17.4.12__Maribor.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Prijavnica.docx
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe/dan-za-spremembe-2014
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8.4. / ZAPOSLOVANJE V STORITVENEM SEKTORJU-PRILOŽNOST ZA 

RAZVOJ PODEŽELJA  

Regionalna razvojna agencija Mura organizira mednarodno konferenco v okviru projekta “CesR”, z 

naslovom Zaposlovanje v storitvenem sektorju-priložnost za razvoj podeželja, ki bo v torek, 8. aprila 

2014, ob 9.30 uri v Hotelu Livada, v Moravskih Toplicah. Namen dogodka je predstaviti potenciale za 

oblikovanje delovnih mest, ki jih ponuja razvoj storitvenega sektorja na podeželju. Delovna jezika na 

konferenci bosta slovenski in angleški jezik. Zagotovljeno bo simultano prevajanje. Program, 

prijavnica  

Udeležba na konferenci je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev  so prijave nujne, zbirajo 

se do 4.4.2014 na naslov jasmina.perkic@rra-mura.si.  

11.4. / OKROGLA MIZA - MNOŽIČNO FINANCIRANJE V EVROPI  

Inštituta Novum in Evropski liberalni foruma (ELF) s finančno podporo Evropskega parlamenta 

organizirata mednarodno okroglo mizo z naslovom "Množično Financiranje v Evropi: Svoboda 

Ustvarjanja", ki bo potekala v petek 11. aprila 2014 v prostorih "Poligona", Tobačna ulica 5 v Ljubljani 

od 16:30 ure naprej. Okrogla miza bo nudila priložnost za pregled razvoja tega ekonomskega modela 

ter  začetek  javne razprave za pripravo zakonodajnega okvira za množično financiranje. 

Na forumu bodo o množičnem financiranju spregovorili strokovnjaki iz Avstrije, Hrvaške, ZDA, 

Madžarske, Italije in Slovenije. Predstavili bodo najnovejši razvoj teorije in prakse množičnega 

financiranja ter odprli razpravo o prihodnosti potenciala za razvoj Slovenije in regije. Na temo 

množičnega financiranja bodo spregovorili: Luka Piškorič, soustanovitelj in manager Crowdfunding.si 

ter soustanovitelj Poligona; Jason Best, soustanovitelj in ravnatelj Crowdfund Capital Advisors, ZDA, 

Daniela Castrataro, crowdfunding.net, Italija. Svoje poglede bodo predstavili tudi naslednji regionalni 

poznavalci, med drugimi: Bence Regőci, Hrvoje Hafner, Andraž Jerič, Marco di Norcia. Dogodek bo 

potekal v angleškem jeziku brez tolmačenja. 

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijava je za omejeno število udeležencev možna preko spletne 

prijavnice. Osnutek programa lahko najdete tukaj. Za vse ostale informacije se lahko obrnete na 

info@inovum.si.  

52. SEJA VLADE 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

VODAH  

Vlada RS je na 53. redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.  

Vsebina predloga: 

 odprava administrativnih ovir, ki so v breme tako organu kot strankam v postopkih; 

 za izdajo vodnega soglasja se predlaga ukinitev obveznosti pridobivanja projektnih pogojev 

oziroma pogojev za druge posege v prostor, ki se lahko pridobijo fakultativno, torej na 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/CesR_konferenca_-_Program__8.4.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica_-_CesR_konferenca_8.4.2014.doc
http://fsp.us4.list-manage1.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=e184903168&e=e3c40aac15
http://fsp.us4.list-manage1.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=e184903168&e=e3c40aac15
http://www.poligon.si/crowdfunding-forum/
mailto:info@inovum.si
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zahtevo investitorja, ko gre za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero je treba 

pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev objektov, oziroma druge 

fizične ali pravne osebe, ko gre za poseg v prostor, za katerega ni treba pridobiti gradbenega 

dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, vendar pa je treba vendarle pridobiti 

vodno soglasje; 

 številne poenostavitve podeljevanja vodnih pravic, saj se je v praksi izkazalo, da imajo 

posamezne posebne rabe vode tako majhen vpliv na pretok, gladino ali stanje voda, da je 

zanje dovolj  evidentiranje v vodni knjigi. Na ta način država še vedno ohrani nadzor nad 

rabo vode; 

 hitrejši postopek dovoljevanja za tiste rabe vode, za katere ni smotrno, da se izvaja upravni 

postopek z podeljevanjem vodne pravice in možnost evidentiranja posebne rabe vode s 

pomočjo računalniške aplikacije, kar omogoča enostavno in hitro pridobitev upravičenja 

posameznika, hkrati pa tudi razbremenitev upravnega organa pri odločanju; 

 poenostavljen način določanja ukrepa omejitve in ustavitve posebne rabe vode, ki v primeru 

nastanka izrednih razmer (na primer suše) zaradi katerih je treba omejiti ali ustaviti izvajanje 

posebne rabe vode ni več potrebno. Po novem bi naj začel ukrep omejitve in ustavitve 

posebne rabe vode veljati takoj, ko je na območju razglašeno stanje izrednih razmer, saj je, ob 

nastanku izrednih razmer, treba reagirati hitro in na splošni ravni; 

 pospešeni postopki pri načrtovanju in dovoljevanju posegov, ki so prostorske ureditve 

državnega pomena v prostor, pri čemer je ohranjena enaka stopnja varstva voda in 

 dodatna ureditev načrtovanja in dovoljevanja posegov na ogroženih območjih, ki še ni 

določena v skladu z zakonom (plazljiva, plazovita in erozijska, razen območij ogroženih 

zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja). Na ta način se lahko 

pospešijo investicije v izgradnjo javne infrastrukture. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

OHRANJANJU NARAVE  

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. 

Vsebina predloga: 

 poenostavitve na področju sklepanja skrbniških pogodb, sprejemanja odločitev o obnovitvah, 

kot ukrepu varstva narave, ureja se možnosti za začasno zavarovanje tudi pri naravnih 

vrednotah in sklenitve posebnega dogovora o izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot 

državnega pomena s strani lokalnih skupnosti; 

 poenostavljanje pri sprejemanju akta o ustanovitvi zavarovanega območja in izvajanju javne 

službe ohranjanja narave. Poenostavlja in deregulira se področje varstva premične naravne 

dediščine. Delno se sprošča promet z zemljišči v državni lasti na naravnih vrednotah in 

dopušča možnost prodaje zemljišča v zavarovanih območjih in na naravnih vrednotah pod 

zakonsko določenimi pogoji. Odpravlja se potrjevanje programov dela in letnih poročil javnih 

zavodov na Vladi Republike Slovenije ter ukinja ločevanje poslovodne in strokovne funkcije 

pri vodenju zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Uvaja se evidenco o škodnih 

dogodkih za škodo, ki jo storijo živali zavarovanih vrst, ki vsebujejo tudi osebne podatke. 
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 odpravlja se podvajanje pri priglasitvah živali in pooblašča se upravljavca baz podatkov za 

odpravo očitnih napak podatkov o naravnih vrednotah v registru. Uvaja se možnost izdaje 

naravovarstvenega soglasja s pogoji, razširja se možnosti določitve primerov, ko se 

naravovarstveno soglasje ne izda, ali se nadomesti z okoljevarstvenim soglasjem. Skrajšuje se 

rok za uveljavljanje predkupne pravice države do nakupa zemljišč v zavarovanih območjih in 

odpravlja se potrdilo v postopku soglasja upravne enote pri prometu z zemljišči v 

zavarovanih območjih.  

V predlogu zakona je tudi ureditev področja vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. 

Namen zakona je, da se tudi v naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oziroma prometno 

infrastrukturo, vožnja izven cest pa v celoti prepove in ustrezno kaznuje, predvidene so tudi povišane 

kazenske sankcije, med drugimi tudi možnost zasega vozila. Za Nadzor bodo izvajale inšpekcijske 

službe, policija in naravovarstveni nadzor. Predlog zakona določa tudi izjeme od prepovedi vožnje pri 

opravljanju dejavnosti, ki se izvajajo v tem okolju, ter v primeru pomoči pri  akcijah zaščite in 

reševanja. Ureja se tudi nova izjema od prepovedi vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem 

okolju, ki se nanaša na organiziranje javnih prireditev. S predlaganim zakonom se zaradi vzpostavitve 

učinkovitega nadzora nad vožnjo v naravnem okolju uvaja nova evidenca vozil na motorni pogon, ki 

niso namenjena vožnji po cesti, in njihovo označevanje. (Vir: Vlada RS, ab) 

PARTNERSKI SPORAZUM MED SLOVENIJO IN EVROPSKO KOMISIJO 

ZA OBDOBJE 2014-2020 

Vlada RS se je na redni seji seznanila z osnutkom Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko 

komisijo za obdobje 2014-2020.  

Gre za strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ključno pri pripravi 

dokumenta je bilo usklajevanje z vsemi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim in 

zakonodajnim okvirom Unije s področja kohezijske politike ter z obstoječimi strateškimi, 

programskimi in izvedbenimi dokumenti na ravni EU (Strategija EU 2020, Nacionalni reformni 

program, Skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov, Stališče služb 

Komisije o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu 2014-2020 za Slovenijo ipd). Dokument 

je usklajen tudi z obstoječimi strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi dokumenti na 

nacionalni ravni.   

Po formalni oddaji Partnerskega sporazuma in prejetem mnenju Evropske komisije (za to ima uradno 

na razpolago pet tednov) bo Slovenija pripravila končni dokument za uradno potrditev oz. sprejem, ki 

je predviden najkasneje junija 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

DELNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA SNEGA 

IN ŽLEDA  

Vlada RS je sprejela Delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. 

januarjem in 27. februarjem 2014, v skupni višini 13.000.000,00 evrov. Namen in cilj delnega programa 

je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oz. 

omilitev čezmerne škode do katere lahko sicer pride. V nadaljevanju bo sprejet celovit Program 
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odprave posledic nastale nesreče, s katerim bodo opredeljeni potrebni ukrepi za odpravo posledic te 

naravne nesreče v daljšem obdobju. Ministrstvom se bodo sredstva za izvedbo nujnih ukrepov 

zagotovila iz sredstev proračunske rezerve RS Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v skupni višini 

5.000.000,00 evrov, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izvedbo 

ukrepa programa javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« v skupni višini 3.000.000,00 

EUR, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v skupni višini 4.800.000,00 EUR, Ministrstvu za kulturo 

za izvajanje nalog Arboretuma Volčji Potok vezanih na izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov na 

območju parka gradu Snežnik in v Arboretum Volčji Potok v skupni višini 200.000,00 EUR. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN 

IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

Vlada RS je na seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in 

obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu, novi izrazi iz spremenjenega 2. člena  uredbe pa se začnejo uporabljati 1. julija 2014. 

Z vzpostavitvijo novih podatkov in metodologijo štetja zaposlenih na podlagi ur za proračunske 

uporabnike preneha obveznost dvojnega poročanja agenciji Ajpes, saj jim po testnem obdobju (ob 

hkratnem dvojnem poročanju od junija do septembra) ne bo treba več posredovati obrazca 1-ZAP/M. 

Štetje zaposlenih (kot prejemnikov plač) se bo izvajalo na podlagi mesečnih podatkov o plačah, in 

sicer v okviru posredovanih virov financiranja. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O INFORMACIJAH O VARČNOSTI PORABE GORIVA, 

EMISIJAH OGLJIKOVEGA DIOKSIDA IN EMISIJAH ONESNAŽEVAL 

ZUNANJEGA ZRAKA 

Vlada RS je izdala Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in 

emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih. 

Uredba posodablja vsebino oznake o varčnosti porabe goriva in emisijah CO2, vsebino plakata ali 

zaslona, ki mora biti razstavljen na prodajnem mestu, ter določila za promocijske prospekte in 

promocijsko gradivo. Celovitejše določa okoljsko informacijo glede emisij iz izpuha osebnih 

avtomobilov. Nova uredba tudi natančneje ureja pripravo priročnika in zagotavlja vsem dobaviteljem 

dostop do podatkov o vozilih, ki so potrebni za pripravo priročnika. Dobavitelj dvakrat letno pošlje 

Agenciji RS za okolje seznam vozil, ki jih trži. Seznam modelov novih osebnih avtomobilov se s 

podatki, ki jih pošljejo dobavitelji, na straneh agencije objavi dvakrat letno. Nova uredba ukinja 

obveznost informacije o CO2 pri radijskih oglasih. (Vir: Vlada RS, ab) 

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2014  

Vlada RS je sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti za leto 2014, ki s svojim programom za leto 2014 ostaja glavni nosilec in izvajalec ukrepov 
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na državni ravni, pa tudi ključni akter pri povezovanju lokalnih in nacionalnih dejavnikov pri 

uresničevanju javnega interesa za področje ljubiteljske kulture. 

Za kulturne dejavnosti so za leto 2014 iz državnega proračuna odobrena sredstva v višini 3.825.003 

EUR. Letni cilji zajemajo dvig kakovosti lastnih projektov kulturnih društev, skupin in zvez kulturnih 

društev; izboljšanje pogojev za dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in mladinskih kulturnih 

centrov; izvedbo programske piramide (prireditev, festivalov, tekmovanj…),… V predlaganem 

finančnem načrtu so načrtovani skupni prihodki v višini 5.168.817 EUR. V prihodkih iz državnega 

proračuna so zajeta sredstva za delovanje javnega sklada, in ne vključujejo programskih sredstev, ki 

jih javni sklad na podlagi pooblastila posreduje končnim upravičencem v višini 549.306 EUR (za 

program kulturnih društev in zvez in za program regijskih kulturnih centrov). Sredstva iz občinskih 

proračunov načrtujejo v višini 1.404.020 EUR. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 

skupaj  386.900 EUR. Partnerski projekti zajemajo koprodukcije in mednarodne projekte, ki vključujejo 

različne partnerje.  Tako pričakujejo 46.000 EUR sredstev za mednarodne projekte, sofinancirane s 

strani EU, koprodukcij z zamejstvom in drugih virov kot so ZKD Slovenj Gradec, KŠTM Sevnica, SPZ 

Celovec in drugo. Sredstev iz naslova prejetih donacij pričakujejo za 16.000 EUR. Celotnih odhodkov 

načrtujejo za 5.168.817 EUR. Za plače in druge stroške dela načrtujejo odhodke v višini  2.702.540 EUR. 

V primerjavi z letom 2013 se bo število zaposlenih, ki so financiranih iz državnega proračuna, znižalo 

za 1 odstotek.  Za izdatke za blago in storitve zaradi zmanjšanja prihodkov iz proračuna načrtujejo v 

višini  2.449.777 EUR. Za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje  načrtujejo 500 EUR. (Vir: Vlada 

RS, ab)  

PREVERITEV IZRAČUNA KATASTRSKEGA DOHODKA  

Vlada RS se je na redni seji seznanila z Informacijo v zvezi s preveritvijo izračuna katastrskega 

dohodka. Delovna skupina za preveritev izračuna katastrskega dohodka mora do 30. maja 2014, 

pripraviti končno poročilo s predlogom najprimernejše rešitve za novo metodo ugotavljanja 

katastrskega dohodka. Smiselnost vidi v enostavnejšem  pristopu k novemu modelu ugotavljanja 

katastrskega dohodka, v smislu večje pavšalizacije, in v drugačnem načinu opredelitve oseb, ki 

opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, katerim bi se za razliko od subjektov, ki opravljajo druge 

dejavnosti, omogočilo pavšalno določanje dohodka.  

Novela ZUKD-1, s katero bi se podaljšalo prehodno obdobje, bi morala začeti veljati pred 30. junijem 

2014, da bi se za leto 2014 lahko upošteval katastrski dohodek z omejitvijo na največ 10-odstotno 

povečanje glede na katastrski dohodek za preteklo leto za posamezno zemljišče. Ob upoštevanju 

zakonodajnih postopkov, bi morala delovna skupina predložiti končno poročilo najpozneje do 30. 

maja 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

VLADA IZVRŠILA PRENOSE PRAVIC PORABE  

Vlada RS je na današnji redni seji izvršila prenose pravic porabe, v skupni višini 19.457.054,43 EUR. 

Ker črpanje sredstev evropske kohezijske politike ne poteka skladno z dinamiko sprejetega proračuna, 

je vlada 27.3.2014 sprejela sklep, s katerim nalaga predlagateljem finančnih načrtov, da za proste 

pravice porabe slovenske udeležbe, na področju kohezijske politike, pripravijo prerazporeditve na 

postavko 7608 – Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu za finance, z izjemo projektov v NRP 
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1536-07-0045, 1536-07-0046 in 1536-07-0047, ki se nanašajo na podporne aktivnosti izvajanju 

operativnih programov, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij na področju kohezijske 

politike (tehnična pomoč), in jih do 1. 4. 2014 posredujejo na Ministrstvo za finance. Ministrstvu za 

kmetijstvo in okolje je Vlada RS za ta namen dodelila dodatne pravice porabe s sklepom z dne 26. 3. 

2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREJANJEM STATUSA GASILCEV 

Vlada RS je na seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z urejanjem statusa gasilcev in 

sicer na kakšen način, zlasti pa kdaj namerava vlada predlagati zakonodajo, ki bi uredila status 

nepoklicnih gasilcev v času, ko ti opravljajo interventne naloge.  

Vlada Republike Slovenije je odgovorila, da ocenjuje, da je njihov status urejen primerljivo z državami 

s podobno razvitim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudarila je, da je 

področje nadomestila plač prostovoljnih gasilcev že urejeno v 25. členu Zakona o gasilstvu ter v 27. 

členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dalje je vlada povedala, da 

prostovoljnim gasilcem za čas usposabljanja in za udeležbo na intervenciji pripada nadomestilo plače. 

Prav tako je z Uredbo o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, 

reševanja in pomoči urejeno tudi denarno nadomestilo pripadnika, ki prejema pokojnino ali denarno 

nadomestilo za primer brezposelnosti, pripadnika, ki nima dohodka, in pripadnika, ki samostojno 

opravlja dejavnost. 

Področje zavarovanja prostovoljnih gasilcev je prav tako urejeno v 11. a in 26. členu Zakona o 

gasilstvu, v 28. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v 8., 18., 49. in 57. 

členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.   

Na koncu je povedala, da bo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru analize oz. 

preseka stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se izdeluje v letošnjem 

letu, skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije in vodstvi ostalih reševalnih služb statuse prostovoljnih 

reševalcev znova preverila in predlagala morebitne dopolnitve zakonodaje. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj 

prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in 

prostovoljcev. S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« bi radi izpostavili občine, ki po 

mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo 

pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo 

prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. 

Povabilo je namenjeno promociji dobrih praks. Predlagatelj naziva je lahko občina sama ali 

prostovoljska organizacija s sedežem ali poslovno enoto v občini. Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 

se v letu 2014 podeljuje prvič. Naziv ima poudarek na aktivnem prispevku občine, občinske uprave k 

podpori prostovoljskemu sektorju. Občina mora, za prejem naziva, dosegati določene osnovne 
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kriterije, ki so navedeni v Postopku pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto. Rok za oddajo 

predlogov je 26. april 2014. 

Naziv bo slovesno podeljen na osrednji prireditvi Festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma potekala 

22. maja 2014 v Ljubljani. Pred podelitvijo bo organizirana tudi okrogla miza, na kateri bodo lahko 

predstavniki občin, prejemnic priznanja, predstavili svoje vizije razvoja prostovoljstva na lokalni 

ravni. Več informacij lahko preberete tukaj. 

POSODOBLJEN TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV PRP  

Objavljen je posodobljen Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja 

podeželja 2007-2013. V aprilu bosta objavljena dva javna razpisa. Več →tukaj.  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V  VEČJO 

ENERGETSKO UČINKOVITOST  

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih 

spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na 

območju Republike Slovenije. V javnem razpisu lahko sodelujejo tudi občine, ki imajo izdelan lokalni 

energetski koncept. Skupna višina sredstev za finančne spodbude znaša 70.000,00 EUR. Višina 

sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in 

mikro podjetja ter občine in druge subjekte. Rok za oddajo vloge je 30.4.2014 oziroma porabe sredstev. 

Več o razpisu na spletni strani MzIP 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA POVEČANJE 

UČINKOVITOSTI RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN OSTALIH VRST 

ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH  

MzIP je objavil razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v 

zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za vgradnjo 

toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, vgradnjo 

energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, 

optimizacijo tehnoloških procesov, izvedbo energetskih pregledov, vgradnjo energetsko učinkovitih 

elektromotornih pogonov, opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo 

pri upravljavcih ter programov informiranja in ozaveščanja. Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi 

občine, ki imajo za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije 

izdelan lokalni energetski koncept. Višina sofinanciranja posameznega projekta je do 50 % 

upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte. Rok za oddajo 

vlog je 9. 5. 2014 do 14. ure. Več tukaj  

 

 

http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1148
http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/aktualni_podatki_poslovanja_agencije_vloge_zahtevki_izplacila/#c17656
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energetsko-ucinko-999/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-energetsko-ucinkoviti-z-elektro-energijo-2014-za-nepovratne-financn-998/
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGIJSKO UČINKOVITOST V GOSPODINJSTVIH IN JAVNEM 

SEKTORJU  

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v 

gospodinjstvih, 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 zavodi, ustanove in društva. 

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od 02.01.2014 dalje. do objave zaključka javnega razpisa v 

Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 06. 2014. Več tukaj 

NOVICE DRUGIH 

KOHEZIJSKE NOVICE V MARCU 

Tukaj najdete marčevsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, 

aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Hkrati vas obveščamo, da bodo v aprilu in maju potekale 

javne razprave na temo Strategije pametne specializacije.  

VABILO K SODELOVANJU PRI ORGANIZACIJI URBANIH SPREHODOV  

V začetku marca so že četrtič tudi v Sloveniji stekle priprave 

na urbane sprehode Jane's Walk. Sprehodi, ki jih je 

navdihnila dediščina znane urbane aktivistke in publicistke 

Jane Jacobs, že od leta 2007 potekajo širom po svetu. V 

Sloveniji organizacijo sprehodov podpira Inštitut za politike 

prostora iz Ljubljane (www.ipop.si), ki je v podporo 

organizaciji izdal tudi priročnik.  

Urbani sprehodi so namenjeni spodbujanju hoje po vsakdanjih opravkih in predstavljajo priložnost za 

sproščeno odkrivanje privlačnosti prostora za hojo. Sprehodi po svoje tudi prispevajo k sodelovanju 

med prebivalci in odgovornimi za urejanje prostora ter prispevajo k utrjevanju občutka skupnosti in 

pripadnosti prostoru. Letos bodo sprehodi v soboto 3. in nedeljo 4. maja. Nekateri pa bodo 

organizirani tudi kasneje, med tednom do vključno 11. maja.  

Približno uro, uro in pol dolgi, urbani sprehodi vsako leto dosežejo več krajev v Sloveniji. Lani je 

poleg Ljubljane na sprehodih sodelovalo že enajst krajev: Škofja loka, Maribor, Celje, Metlika, Koper, 

Idrija, Izola, Kamniku, Velenju, Šmarje pri Jelšah in Piran, letos pa so na pripravljalni sestanek v 

marcu prišli še novi organizatorji in predstavniki iz novih krajev, konkretno iz Tolmina in Dolenjskih 

toplic in tudi iz hrvaške Pule. V nekaterih krajih je organiziranih tudi več sprehodov, v nekaterih 

krajih se sprehoda udeleži tudi župan, organizirani so bili že različni tematski sprehodi, nočni in vrtni, 

organizatorji so med drugim v središče pozornosti postavili otroke na poti v šolo in osebe z različnimi 

oviranostmi. Organizatorji sprehodov svobodno izbirajo teme in goste sprehodov. Sodelovanje 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energijsko-ucinko-989/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/INFORMIRANJE/KOHEZIJSKE_E-NOVICE/2014/Kohezijske_novice-marec_2014.pdf
http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2012/04/Janes-Walk-web.pdf
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predstavnikov občine je priporočljivo, ker se ugotovitve s sprehodov lahko hitreje prenesejo do 

odgovornih. Najava sprehodov in poročanje o ugotovitvah potekata hkrati samostojno na ravni krajev 

in koordinirano na ravni države 

Priprave na urbane sprehode Jane'sWalk2014 so v polnem teku. Pripravljajo se trase sprehodov, 

urejajo se podrobnosti sodelovanja z občinami, dogovarjajo se srečanja z gosti, ki popestrijo sprehod. 

Vse zainteresirane organizatorje sprehodov vabimo, da se javijo (marko.peterlin@ipop.si) in pridobijo 

potrebne informacije za organizacijo letošnjega sprehoda. Več na spletni strani IPOP  (Vir: Ipop, bh) 

TRŽNO VRTNARSTVO  

Po podatkih Statističnega urada RS z dne 31. marca 2014, je bilo za tržno pridelavo zelenjadnic v letu 

2013 namenjenih kar 31 % več osnovne površine, zelenjavo je gojilo za 4 % več tržnih vrtnarjev in to na 

16 % večji površini kot v letu 2010. Podatke o tržni pridelavi jagod, zelenjadnic, cvetja in okrasnih 

rastlin, sadik (zelenjadnic, jagod in poljščin), semen (krmnih rastlin in zelenjadnic) ter zelišč, dišavnic 

in zdravilnih rastlin so pridobili v triletnem raziskovanju popisa tržnega vrtnarstva. V strukturi 

pridelovalne površine zelenjadnic so opazili največje povečanje pri skupini čebulnice (za 63 %), 

predvsem na račun česna, sledile so solatnice, ki so jih gojili na 61 % večji površini kot v letu 2010. 

Samo plodovke so gojili na manjši površini kot v letu 2010 (za 9 %), predvsem bučke, ki so jih gojili na 

skoraj pol manjši površini kot v letu 2010. To spremembo so pripisali metodološki spremembi, saj v 

letu 2013 v bučke niso vštete ostale jedilne buče, kot so hokaido, maslenka, muškatna ipd.Za pridelavo 

cvetja in okrasnih rastlin je bilo v letu 2013 namenjenih okoli 10% manj osnovnih površin kot v letu 

2010. Podatki o tržni vrtnarski pridelavi, razčlenjeni tudi po regijah, bodo na voljo na podatkovnem 

portalu SI-STAT 30. maja 2014. (Vir: Surs, ab) 

LOKALNA IN REGIONALNA PODPORA ZA PRAVIČNO TRGOVINO  

22. januarja 2014 je bila organizirana konferenca na temo Lokalne in regionalne podpore za pravično 

trgovino v Evropi in kaj je mogoče storiti na ravni EU, z namenom predstavitve stališč in izmenjave 

lastnih izkušenj vseh predstavnikov mest Bruslja in lokalnih združenj, ki podpirajo pravično trgovino, 

ter z namenom predstavitve podpornega okolja na ravni  EU. 

Opozorili so, da kljub vse večjemu številu lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov v Evropi, ki 

podpirajo pravično trgovino, ne obstaja evropska strategija za podporo pravični trgovini. Opozorili so 

na pomembnost sprejema evropske strategije EU, ki bi imela proaktiven pristop in podprla obstoječe 

lokalne in regionalne pobude ter spodbudila tudi druge organe, da sodelujejo pri tem. O tem je 

potrebno tudi seznaniti javnost in pridobiti njihovo podporo. Pri sodelovanju z državljani imajo 

pomembno vlogo lokalne oblasti in organizacije civilne družbe. V nadaljnji razpravi so bili soglasni, 

da je potrebno pridobiti objektivne podatke vseh lokalnih in regionalnih pobud EU na to temo, da se 

pripravi podlaga za leto 2015. (ab) 

 

 

http://ipop.si/2014/04/03/priprave-na-janes-walk-2014-v-polnem-teku/
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6141

