
 

 

 

 

4.4.2014 – 11.4.2014    TN št. 15 

ČESTITAMO 

V NASLEDNJEM TEDNU OBČINSKI PRAZNIK PRAZNUJEJO OBČINE DOMŽALE, KOZJE IN 

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU. ISKRENE ČESTITKE!    Sekretariat SOS  

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN 

14.4.  PON   Sestanek komisije za zaščito in reševanje 

15.4. TOR  Sestanek komisije za zakonodajno-pravna vprašanja pri SOS 

 Sestanek komisije za prostor pri SOS 

16.4  SRE  Redna letna skupščina SOS Vabilo in prijavnica  

 Novela ZJN-2E in ključni instituti javnega naročanja Vabilo, prijavnica  

KAZALO 
NOVIČKE SOS .........................................................................2 

POGREBNA DEJAVNOST ODSLEJ TRŽNA  .................2 

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE ....................2 

Z URSZR O INTERVENTNIH STROŠKIH OBČIN ........3 

KOMISIJE DS RS O KORIŠČENJU EU SREDSTEV ........3 

SKUPŠČINA NALAS .........................................................3 

NAJAVA 8 JAVNEGA POZIVA ZA RAZVOJ REGIJ.....4 

POSVET ZA VODJE OBČINSKIH REDARSTEV ............4 

TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA - NAJLEPŠE 

VASI SLOVENIJE ................................................................4 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ...................................5 

1., 3. IN 4. OS PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA ....5 

NACIONALNI REFORMNI PROGRAM 2014-2015 .......5 

ZAKON O REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI 6 

ZAKON O POLITIČNIH STRANKAH ............................6 

PREDLOG ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI ......6 

POJASNILA MINISTRSTVA ..................................................6 

ODDAJA PODATKOV O NEPREMIČNINAH ...............6 

POJASNILO DURS GLEDE ODMERE NUSZ .................7 

ODPRTA POVPRAŠEVANJA ...........................................7 

PRIPRAVA LOKALNIH PROG. ZA KULTURO ............7 

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS .......................................7 

14.4. / KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ...........7 

15.4. / SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR ..............................7 

15.5. / KOMISIJA ZA ZAKONODAJNO-PRAVNA 

VPRAŠANJA .......................................................................8 

16.4 / REDNA LETNA SEJA SKUPŠČINE SOS ...............8 

16.4. / NOVELA ZJN-2E IN KLJUČNI INSTITUTI JN ...8 

17.4. / POSVET O UPRAVLJANJU Z VODAMI ..............8 

23. IN 24.4. / KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE 

PROJEKTOV V PROGRAMU EZD ...................................8 

DOGODKI DRUGIH ...............................................................9 

14. -16.4 / DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2014...9 

53. SEJA VLADE ......................................................................9 

UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA .......... 9 

PROGRAM UKREPOV ZA RAST GOSPODARSTVA 10 

NOVA VREDNOST TOČKE TURISTIČNE TAKSE  ... 11 

DOKUMENT ZA DVIG KONKURENČNOSTI ........... 11 

ZAKON O POGREBNI DEJAVNOSTI IN 

UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ ..................................... 11 

SREDSTVA KOHEZIJSKE POLITIKE V OKVIRU OP 

RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE 

INFRASTRUKTURE IN OP KREPITVE 

REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV  ........ 11 

AKTUALNI RAZPISI ........................................................... 12 

NAJAVA OBJAVE 8 JAVNEGA POZIVA ZA RAZVOJ 

REGIJ ................................................................................. 12 

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO ..................... 12 

POSODOBLJEN TERMINSKI NAČRT OBJAVE 

JAVNIH RAZPISOV PRP ................................................ 13 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE 

V VEČJO ENERGETSKO UČINKOVITOST - 

PETROLURE/ 2014/R1 ..................................................... 13 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA 

POVEČANJE UČINKOVITOSTI RABE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE IN OSTALIH VRST ENERGIJE PRI 

KONČNIH ODJEMALCIH - URE_1_2014 .................... 13 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE 

V VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST V 

GOSPODINJSTVIH IN JAVNEM SEKTORJU -URE-

SUB_GOS- JS_2014/01 ...................................................... 13 

NOVICE DRUGIH ................................................................ 14 

ODMERA SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE IN REDNO 

DELOVANJE MELIORACIJSKIH SISTEMOV V LETU 

2014 .................................................................................... 14 

GOSPODARNO IN ODGOVORNO DO OKOLJA ...... 14 

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 ................. 15 

PREDLOG EU DIREKTIVE – PLASTIČNE VREČKE .. 15 

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


 

 

 

 

4.4.2014 – 11.4.2014    TN št. 15 

NOVIČKE SOS  

POGREBNA DEJAVNOST ODSLEJ TRŽNA DEJAVNOST?!  

Vlada RS je na svoji 51. redni seji, 27.3.2014 v zvezi z Izhodišči za pripravo predloga zakona o 

pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, sprejela sklep, da naj se novi zakon o pogrebni 

dejavnosti in upravljanju pokopališč pripravi tako, da bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče 

organizirana kot obvezna občinska gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v 

okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev. 

Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Zbornica 

komunalnega gospodarstva pri GZS so na Vlado RS naslovili zahtevo po preklicu sklepa, ki 

predvideva prepustitev pogrebne dejavnosti prostemu trgu. V dopisu smo ostro nasprotovali 

izvajanju pogrebne dejavnosti v okviru proste pobude, kot tržne dejavnosti. Predlagali smo, da Vlada 

RS sprejme rešitev, ki je bila dogovorjena na ravni ministrstev, vladnih služb, GZS in vseh treh 

združenj 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. Da so 

lokalne skupnosti pristojne za organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti temelji na 

določbah Ustave RS, ZLS in Zakon o gospodarskih javnih službah in ne nazadnje na odločbi 

Ustavnega sodišča RS v okviru sproženih ustavnih presoj in pobud, kjer je razsodilo, da sta 

pokopališka in pogrebna dejavnost, opredeljeni kot obvezni lokalni gospodarski javni službi in se kot 

taki zaradi pietetnih, zdravstvenih in sanitarno- higienskih razlogov ne moreta zagotavljati na 

prostem trgu storitev, sta pa tudi medsebojno povezani v procesu samega izvajanja. Omejeni 

dejavnosti pa se opravljata ali izvajata na krajevno običajen način z dostojanstvom in spoštovanjem do 

umrlih.  

Na redni seji Vlade RS, dne 10.4.2014 je bil spremenjen naveden sklep, ki se na novo glasi: »2. Novi 

zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč se pripravi tako, da bo pokopališka dejavnost 

tudi v bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo 

izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev; 

le kolikor določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati trg, se lahko v tem 

segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba.« Vsa tri združenja in ZKG GZS smo 

urgentno pozvali ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Metoda Dragonjo k nujnem sestanku 

na to temo in k pojasnilom o upravičenosti do spreminjanja ureditve v zamišljeni smeri, kljub 

opozorilom in apelom, da gre za občinsko gospodarsko javno službo. 

SESTANEK GLEDE MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE  

Na pobudo SOS je v ponedeljek potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje na temo 

Ukrepi za vzpostavitev mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni. Ministrstvo je predstavilo 
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možne ukrepe v naslednjih 5 letih (do leta 2018/2019) na podlagi dokumenta Javna mreža primarne 

zdravstvene dejavnosti v RS – Področji ambulante splošne oziroma družinske medicine in pediatrije 

na primarni ravni. Glede na nujno ureditev urejanja pravil podeljevanja koncesij, se pripravlja 

Pravilnik, saj Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je bil v obravnavi leta 2013 ne bo sprejet. Ministrstvo 

se strinja z vsem predlaganim s strani občin in se zavzema za razrešitev problematike. Po imenovanju 

ministra bo Skupnost občin Slovenije organizirala problemsko konferenco na to temo in povabila 

ministra za zdravje. (ur) 

Z URSZR O INTERVENTNIH STROŠKIH OBČIN OB ŽLEDU  

V ponedeljek 7. aprila je v prostorih URSZR potekal sestanek na temo povračila intervencijskih 

stroškov občin. Poplave in žled sta v mesecu januarju povzročila, da je kar 33 občin imelo večje 

intervencijske stroške, kot pa je njihova proračunska rezerva (2% primerne porabe). Največ 

intervencijskih stroškov je imela občina Postojna (770.000€), medtem ko njena proračunska rezerva 

znaša 128.000€ (1,5% primerne porabe). Izjemno visoke stroške intervencije so imele tudi občine: 

Logatec (čez 500.000€), Cerknica 540.000€…Na sestanku, na katerem bi morale biti prisotne tudi 

predstavnice MF, je bilo dogovorjeno, da se pripravi predlog, da se sorazmerno povrnejo 

intervencijski stroški prizadetim občinam. Glede na dejstvo, da je bil aktiviran državni načrt bi morala 

država sorazmerno financirati intervencijske stroške vsem občinam. Predstavniki SOS so na sestanku 

opozorili, da so tukaj zbrani samo intervencijski stroški, ki jim bodo sledili še stroški odprave posledic 

(sanacija plazov manjšega obsega, obnova gozdnih cest, občinskih cest…). Iz navedenega se mora 

pomagati vsem občinam sorazmerno z višino stroškov.  Pričakujemo, da bo URSZR ter MF zagotovila 

sredstva v proračunu in bodo pomagali občinam. (MM) 

SKLEPI INTERESNE SKUPINE LOKALNIH INTERESOV IN KOMISIJE ZA 

LOKALNO SAMOUPRAVO O KORIŠČENJU EVROPSKIH SREDSTEV  

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta 

zasedali na skupni seji 2. aprila 2014, kjer je SOS zastopal njen predsednik Anton Štihec. Razprava je 

tekla o problematiki koriščenja evropskih sredstev v finančni perspektivi 2007-2013 za projekte 

»Oskrba s pitno vodo« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«, ki so pripravljeni za izvedbo. 

Interesna skupina in komisija sta podprli sklepe Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije in 

Odbora Državnega zbora za gospodarstvo, ki sta jih sprejela na skupni seji 19.2.2014, ter sklepe 

Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije, ki jih je sprejel na 33. nujni seji 25. marca 2014, ter 

izrazili pričakovanje, da bo Vlada naredila vse napore in poiskala rešitve za 11 okoljskih »ready to go« 

projektov in s tem omogočila začetek njihove izvedbe ter zagotovila optimalno črpanje kohezijskih 

sredstev finančne perspektive 2007-2013 (100 % črpanje).Interesna skupina in komisija sta podali tudi 

pobude, ki jih je Državni svet podprl na 10. seji 18. 9. 2013. (bh)  

SKUPŠČINA NALAS  

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

oblasti jugovzhodne Evrope), ki je potekala v Sarajevu, 10.4. in 11.4. Na skupščini so obravnavali vse 

ključne dokumente mreže, Tone Peršak pa je s tem datumom zaključil svoje enoletno in nadvse 

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/sklepi-interesne-skupine-lokalnih-interesov-in-komisije-za-l/2/index.html?cHash=9ea707d62bbd8a8c131e204f8beaca1a
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uspešno predsedovanje mreži NALAS. Na konferenci so predstavili tudi priročnik Indikatorji fiskalne 

decentralizacije v jv Evropi 2006-2012, ki ga je soustvarjala tudi Vilma Milunovič, predstavnica SOS v 

delovni skupini NALAS za fiskalno decentralizacijo ter priročnik Izzivi, priložnosti in pogoji za razvoj 

trajnostnega turizma v jv Evropi, ki je nastal kot produkt delovne skupine NALAS za trajnostni 

turizem, v kateri SOS zastopala Saša Kek, sekretariat SOS.  

NAJAVA OBJAVE 8 JAVNEGA POZIVA ZA RAZVOJ REGIJ  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja objavo 8. javnega poziva za predložitev 

vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. V 

skladu z akcijskim načrtom za boljše črpanje EU sredstev bo kriterij za pridobitev financiranja časovno 

prispetje vloge. Po neuradnih informacijah bo javni razpis objavljen v kratkem (možno, da že v 

Uradnem listu 18.4). Prav tako smo neuradno izvedeli, da ne bo osebnega vročanja, kar pomeni, da se 

bo upoštevalo čas oddaje vloge na pošto. Ker se zavedamo pomembnosti financiranja projektov za 

občine vas opozarjamo na možno objavo razpisa, ter kriterij za izbor: čas oddaje vloge na pošto. (MM) 

POSVET ZA VODJE OBČINSKIH REDARSTEV  

V sredo 10. aprila je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve 

organizirala posvet za vodje občinskih redarstev. Na posvetu je bila predstavljena pravna podlaga za 

delovanje občinskih, medobčinskih in mestnih redarstev. V nadaljevanju je bil predstavljen Občinski 

program varnosti, kot temeljni občinski akt zagotavljanja varnosti v občinah. Dokument je podlaga za 

zakonito delovanje občinskih redarstev, v katerem je tudi dogovorjeno sodelovanje občinskih 

redarstev ter policije. V nadaljevanju je sledila razprava o sodelovanju med policijo in redarstvi. 

Policija in občine-občinska redarstva morajo sodelovati, saj lahko le tako dosežejo sinergijske učinke. 

V nekaterih okoljih je takšno sodelovanje odlično, medtem ko sodelovanje v drugih okoljih še ni na 

želenem nivoju. Predstavnik Generalne policijske postaje je izpostavil, da so vse Policijske uprave 

dobile navodilo, da morajo sodelovati z lokalnim okoljem (občinami in občinskimi redarstvi). Na 

koncu je sledilo še predavanje o uporabi in oceni zakonitosti uporabe prisilnih sredstev občinskih 

redarjev ter predavanje o pritožbah nad delom občinskih (medobčinskih oz. mestnih) redarstev. (MM) 

POBUDA - TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA - NAJLEPŠE VASI 

SLOVENIJE 

Skladno s sklepom komisije SOS za turizem, ki se je sestala 26.3.2014, je Sekretariat SOS članice 

obvestil o pobudi oz. povabilu SOS k članstvu v Mreži najlepših mediteranskih vasi. Pobuda zasleduje 

naslednje cilje:  

 promocijo, ohranjanje in oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine  

 skupno turistično promocijo in trženje malih, lepih vasi, ki še niso pozicionirane na turističnih 

zemljevidih tako, kot bi si želeli 

V sosednji Italiji od leta 2001 deluje Klub Najlepših vasi Italije, ki ga je ustanovilo Italijansko združenje 

občin, v Franciji pa so podobno združenje Najlepših vasi Francije ustanovili že leta 1982. Skupaj so 

oblikovali Mrežo najlepših mediteranskih vasi in povabili sorodne institucije ob sredozemskem morju, 

v Sloveniji je to Skupnost občin Slovenije, da se pridružijo mreži. Mnogi povabljeni, tako tudi 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/Fiscal_decentralization/NALAS_Report_FD_Indicators_for_SEE_2006-2012_03.04.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/Fiscal_decentralization/NALAS_Report_FD_Indicators_for_SEE_2006-2012_03.04.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/Turizem/SEE_Tourism_Goes_Local_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/Turizem/SEE_Tourism_Goes_Local_2014.pdf
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Slovenija, nima vzpostavljenega kluba oz. združenja najlepših vasi, zato vas vabimo, da skupaj z nami 

razmislite in pretehtate prednosti in slabosti, priložnosti in težave. V Sloveniji imamo 1.154 naselij, 

pretežno vasi, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino zvrsti naselja. Za morebitna dodatna 

pojasnila smo vam v Sekretariatu na voljo, kont. oseba Saša Kek, tel. 02 234 15 00. Občine članice smo 

prosili za mnenja glede pobude, ki jih pričakujemo do petka 18. aprila 2014 na e-naslov 

sasa.kek@skupnostobcin.si.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG UREDBE O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI PROGRAMA RAZVOJA 

PODEŽELJA  

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela predlog Uredbe o 

ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 v letih 2011 – 2015, ki 

podaljšuje izvajanje javnih razpisov iz naslova ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja ter 

prenos izvajanja in zaključevanja ukrepov LEADER na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja. 

MKO pojasnjuje, da v mesecu aprilu načrtuje objavo še dveh javnih razpisov (ukrep 112 Pomoč 

mladim prevzemnikom kmetij ter ukrep 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem 

in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih). Iz navedenega na 

novo izdajajo celo uredbo, z namenom zagotovitve pravne podlage za objavo teh dveh javnih 

razpisov. 

Vaše pripombe, mnenja in predloge nam, prosimo, posredujte najkasneje do ponedeljka, 14.4.2014 na 

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

NACIONALNI REFORMNI PROGRAM 2014-2015 

V Skupnosti občin Slovenije smo občinam članicam posredovali Nacionalni reformni program 2014-

2015, v katerem si je Vlada RS zastavila med drugim, da bo vzpostavila stabilnost javnih financ z 

doseganjem strukturno izravnanega salda do leta 2017 in dolgoročna vzdržnost javnega dolga. Na 

področju občin se bi naj tega lotili preko strukturnih prilagoditev daljše ročnosti, kot navajajo z 

reformo občin in njihovega financiranja. Nadalje se v reformnem programu navaja, da se na lokalni 

ravni predvideva s spremembo sistema financiranja občin, tako, da določanje primerne porabe ne bo 

več temeljilo na nestandardizirani porabi vseh občin v preteklih štirih letih, skozi standardiziran in 

omejen delež odhodkov za funkcioniranje občine, za pokrivanje primerne porabe bodo poleg 

dohodnine namenjeni tudi drugi občinski viri. Sprememba bo spodbujala k povezovanju občin 

(predvsem sedaj razpršena sredstva za investicije), občinski proračuni pa bodo podvrženi 

sistematičnemu nadzoru računskega sodišča. Vlada si je med ključnimi nalogami za 2014 -2015 

zastavila: 

 Podaljšanje varčevalnih ukrepov na področju plač in socialnih transferov do ravni 

zaposlenosti 850 tisoč oseb 

 Sprejem Zakona o fiskalnem pravilu in njegovo uresničevanje 

 Sprememba Zakona o javnih financah za delovanje na celotnem sektorju države. 

mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Razvojna_os/Uredba_o_ukrepih_1.__3._in_4._osi_Programa_razvoja_podezelja_RS-9.4.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Razvojna_os/Uredba_o_ukrepih_1.__3._in_4._osi_Programa_razvoja_podezelja_RS-9.4.2014.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Reformni_program/Nacionalni_reformni_program_2014-2015-9.4.2014_01.doc
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 Okrepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja. 

 Sprememba Zakona o financiranju občin (znižanje povprečnine) 

 Racionalizacija javnih služb in zavodov 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše prve odzive na Reformni program posredujete do 15.4.2014 na 

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. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

ODDAJA PODATKOV O NEPREMIČNINAH  

Ustavno sodišče je z odločbo z dne 20.3.2014 določilo, da se Zakon o davku na nepremičnine 

razveljavi. Zato je Geodetska uprava občine že obvestila, da so roki za posredovanje podatkov v 

njihovem dopisu z dne 20.3.2014 brezpredmetni. Način posredovanja podatkov o namenski rabi in 

podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb v registre nepremičnin pa ostaja nespremenjen, kakor opisano 

tukaj.  
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POJASNILO DURS GLEDE ODMERE NUSZ ZA LETO 2014 

Obveščamo vas, da smo prejeli dopis Davčne uprave RS v zvezi z odmero za uporabo stavbnega 

zemljišča za leto 2014. Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine se s 1.4.2014 ponovno 

uveljavi odmera NUSZ v celotni višini za leto 2014. Roki na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki so 

za pristojne organe določeni v predpisih in so za leto 2014 že potekli, potečejo 30.6.2014. Glede na 

navedeno velja v zvezi z NUSZ za leto 2014 naslednje: 

 NUSZ se plača za leto v naprej, torej za 2014 v celotni višini 

 Davčni organ izda odločbe po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti 

točke za leto 2014 

 NUSZ določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine do 30.6.2014 oz. v roku 3 

mesecev po prejemu podatkov. 

Pojasnilo DURS je v celoti dostopno tukaj.  

POVPRAŠEVANJA 

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

PRIPRAVA LOKALNIH PROGRAMOV ZA KULTURO 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki občine naproša za sodelovanje. Občino 

članico zanima, na kakšen način se lotevate priprave lokalni programov za kulturo in ali že 

razpolagate s pripravljenim (morda že sprejetim) dokumentom.  

V tem primeru naprošamo za posredovanje, da si občina lahko ustvari vtis kako pripraviti lokalni 

program za kulturo. Poslane vzorce aktov ne bomo objavljali na spletni strani SOS, le posredovali 

občini, ki za dokumente naproša.  

Za vaše sodelovanje se že v naprej zahvaljujemo in vas naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete 

do 15.4.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

14.4. / SESTANEK KOMISIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE  

Sestanek komisije za zaščito in reševanje bo potekal v ponedeljek 14. aprila ob 9. uri v prostorih občine 

Vojnik na naslovu Keršova 8, 3212 Vojnik. Na sestanku bodo člani komisije pripravili nabor 

intervencijskih stroškov, ki bi bili ob večjih nesrečah povrnjeni.  

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/DURS/2014/DURS-Odmera_NUSZ_za_leto_2014_-_pojasnilo_obcinam-7.4.2014.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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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.  

15.5. / SESTANEK KOMISIJE ZA ZAKONODAJNO-PRAVNA VPRAŠANJA 

PRI SOS 

Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS, se bo sestala  v torek, 15.4.2014 v prostorih MO 

Velenje. Strokovna komisija bo obravnavala novo verzijo predloga Zakona o lokalni samoupravi. 

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 GLOBE SLOVENIJA O UPRAVLJANJU Z VODAMI 

V organizacije parlamentarne skupine Globe Slovenija bo potekal posvet z naslovom Upravljanje z 

vodami ter ukrepi za preprečevanje poplav in negativnih vplivov suše. Posvet bo potekal 17.4.2014, ob 

15.00 uri v mali dvorani, v poslopju Državnega zbora RS. Udeležil se ga bo predsednik SOS, Anton 

Štihec.  

23. in 24.4. / KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE PROJEKTOV V PROGRAMU 

EVROPA ZA DRŽAVLJANE  

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s projektnimi partnerji v programu usposabljanja za 

sodelovanje med občinami v državah jadransko-balkanske regije v sklopu programa Evropa za 

državljane vabi na delavnico EVROPA ZA DRŽAVLJANE 2014 – 2020 - Kako do uspešne prijave 

projektov v programu Evropa za državljane - ki bo potekal 23. in 24. aprila 2014 s pričetkom ob 10.00 

uri v Austria Trend Hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. 

V sklopu projekta CAP ABC organiziramo dvodnevno brezplačno delavnico, na kateri boste izvedeli 

vse za uspešno prijavo projekta v programu EZD. V prvem dnevu delavnice, ki bo informativne 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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narave, bodo predstavljeni razpisi in možnosti financiranja projektov preko programov EZD, 

možnosti novega sodelovanja med občinami in oživitve že vzpostavljenih pobratenj. Posebna 

pozornost bo namenjena napotkom za pravilno izpolnjevanje prijavnih obrazcev in prijemom, s 

katerimi boste prepričali ocenjevalce. Del delavnice bo namenjen tudi evropskim projektom v kulturi – 

Program "Ustvarjalna Evropa 2014 – 2020", ki nudi podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, 

glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino idr., zato je delavnica primerna tudi za 

zavode, društva in druge, ki bi jih pridobitev evropskih sredstev utegnila zanimati.    

Drugi dan bo praktične narave - v obliki individualnega svetovanja - in bo namenjen pomoči pri 

izpolnjevanju prijavnic za tiste, ki bodo že imeli oblikovanje konkretne projektne predloge. Vabilo s 

programom, prijavnica  

Zaradi zagotovitve orodja za simultano prevajanje vas vljudno prosimo, da se prijavite najkasneje do 

torka, 22.4.2014. Prijave zbiramo na e-naslovu metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na 02/234 

15 03. 

DOGODKI DRUGIH 

14. -16.4 / DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2014  

Pred vrati je največji neodvisni nacionalni dogodek s področja informatike in računalništva, 

konferenca Dnevi slovenske informatike 2014, ki se bo že enaindvajsetič odvijala v prijetnem okolju 

slovenskega primorja, v Kongresnem centru Grand hotel Bernardin, Portorož, med 14. in 16. aprilom 

2014. Tudi tokrat je ambicija organizatorjev, Slovenskega društva informatika, da bi bil dogodek 

forum, kjer bi se nacionalni dosežki predstavili, ocenili ter umestili v širši evropski in svetovni okvir. 

Izkušnje preteklih let in prispevki avtorjev dokazujejo, da slovenska informatika uspešno sledi 

trendom, ki jih narekuje razviti del sveta. 

Rdeča nit konference DSI 2014 je Informatika – neizkoriščeni dejavnik razvoja postavlja informatiko v 

vlogo, v kakršni jo je predvidela Evropska komisija že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Recesija, 

ki je Evropa in tudi Slovenija še nista povsem preboleli, sicer nobene dejavnosti ni pustila 

nedotaknjene, analitiki pa ocenjujejo, da je gospodarske družbe s področja informatike informatika 

prizadela manj kot večino tistih iz drugih dejavnosti. Skupnost občin Slovenije se je z organizatorji za 

predstavnike občin članic SOS dogovorila, da imajo poseben 30% popust na udeležbo na DSI 2014 v 

torek in sredo 15.4 do 16.4.2014. Udeleženci se lahko prijavijo na spletni strani 

http://www.dsi2014.si/prijava.aspx. V polje »Opomba« naj napišejo 30% popust. Povezave: Program 

konference, Prijava na konferenco, Kotizacije, Kontakt 

53. SEJA VLADE 

UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE DRŽAVNEGA PRORAČUNA V LETU 2014  

Vlada RS se je na seji seznanila z Informacijo o ukrepih za uravnoteženje državnega proračuna v letu 

2014, saj je za pokrivanje izpada prihodkov iz naslova davka na nepremičnine potrebno sprejeti 

dodatne ukrepe. Ministrstvu za finance je vlada naložila, naj spremlja dejanske učinke predvidenih 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_s_programom_-_delavnica_Evropa_za_drzavljane_2014-2020-kako_do_uspesne_prijave_projektov-23._24._april_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_s_programom_-_delavnica_Evropa_za_drzavljane_2014-2020-kako_do_uspesne_prijave_projektov-23._24._april_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_delavnica_Evropa_za_drzavljane_2014-2020-kako_do_uspesne_prijave_projektov-23._24._april_2014.doc
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http://www.dsi2014.si/default.aspx?id=13&l1=103
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ukrepov in jim o njih poroča najpozneje do 15. julija 2014. Dodatni ukrepi na prihodkovni strani so 

naslednji: 

 ukinitev oprostitve / znižanja trošarin za biogoriva, ki se mešajo s fosilnimi gorivi;  

 zvišanje trošarin na določene energente (bencin, ekstra lahko kurilno olje, zemeljski plin, 

utekočinjen naftni plin) za 2 %, za dizel pa v višini 4,3 %;  

 zvišanje trošarin na alkohol in alkoholne pijače za 10 %; 

 zvišanje trošarin na tobačne izdelke za 5 %; 

 dodatni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku podjetij in finančnih institucij in 

 zvišanje učinkovitosti izterjave javnih dajatev (DURS in CURS izkazujeta aktivni davčni dolg 

v višini cca 900 mio EUR). 

Na odhodkovni strani je ukrep nadaljnja racionalizacija poslovanja proračunskih uporabnikov: 

 racionalizacija poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, skladi in 

agencije) s ciljem porabe dela presežkov iz preteklih let in posledično manj transferov iz 

državnega proračuna za javne službe. Konkretne ukrepe morajo pristojna ministrstva 

pripraviti do 15. maja 2014 in 

 racionalizacija poslovanja neposrednih proračunskih uporabnikov, tako da izvajajo svoje 

proračunske programe in projekte v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev z urejanjem 

pogojev javnih služb in internih sektorskih prioritet tudi s prilagajanjem in prerazporeditvami 

pravic porabe. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM UKREPOV ZA RAST GOSPODARSTVA IN NOVA DELOVNA 

MESTA 

Vlada RS je na redni seji sprejela Program ukrepov za rast gospodarstva in nova delovna mesta, kjer 

so zbrani ključni ukrepi, v skladu s Koalicijsko pogodbo 2014-2015: 

 učinkovito upravljanje podjetij in odprodaja državnega premoženja, 

 sistemsko razdolževanje in celovito prestrukturiranje podjetij ter učinkovito delovanje 

bančnega sistema, 

 zagotavljanje dostopa do ugodnih virov financiranja, 

 vlaganja v raziskave in razvoj, 

 nove investicije, 

 spodbujanje  izvoza, 

 izobraževanje iz zaposlovanje, 

 priprava podlag in izvajanje ukrepov v novem programskem obdobju 2014 – 2020, 

 spodbudno poslovno okolje (za rast in razvoj podjetij) in  

 boj proti sivi ekonomiji. 

Predlagani ukrepi bodo vključeni tudi v Enotni dokument Vlade RS, v okviru katerega bo potekalo 

tudi spremljanje izvajanja Programa ukrepov za rast gospodarstva in nova delovna mesta, kateri bo 

objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. (Vir: Vlada RS, ab) 
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NOVA VREDNOST TOČKE TURISTIČNE TAKSE OD 1.1.2015  

Na redni seji Vlade RS je bil  sprejet sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, kateri bo 

objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Vrednost točke turistične takse se uskladi z gibanjem 

cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra. 

Vrednost točke ni bila spremenjena vse od uveljavitve Zakona o spodbujanju razvoja turizma (od 

začetka februarja 2004 do konca januarja 2014). Nova vrednost točke turistične takse na 0,115 evra 

(11,5 centa) je povišanje za 25,27 % ali 1,43 odstotne točke manj, kot so se zvišale cene življenjskih 

potrebščin v tem obdobju. Najvišji mogoči znesek turistične takse bo po uveljavitvi tega predloga 

znašal 1,265 evra. V letu 2013 so občine iz turistične takse prejele 8.190.840 evrov, kar pomeni, se bo ob 

enakem številu prenočitev prihodek občin iz tega naslova povečal za 2.069.800 evrov. (Vir: Vlada RS, 

ab) 

ENOTNI DOKUMENT ZA BOLJŠE ZAKONODAJNO IN POSLOVNO 

OKOLJE TER DVIG KONKURENČNOSTI  

Izhajajoč iz rezultatov prvega poročanja o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta, se je vlada RS 

seznanila, da realizacija ne dosega terminskega plana, zato bo v prihodnje treba pospešiti aktivnosti za 

dokončno izvedbo ostalih ukrepov iz Enotnega dokumenta ter intenzivno nadaljevati s programom 

odprave administrativnih ovir. Po zadnjih spremembah je v Enotni dokument vključenih 262 ukrepov, 

ki so razdeljeni po posameznih področjih ter posameznih resorjih, ki so zadolženi za njihovo 

realizacijo. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ  

Vlada RS je na 45. redni seji sprejela sklep, da se v sklepu vlade št. 35400-2/2014/8 z dne 27. 3. 2014 2. 

točka spremeni tako, da se glasi: »2. Novi zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč se 

pripravi tako, da bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče organizirana kot obvezna gospodarska 

javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna 

dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev; le kolikor določenih delov pogrebne dejavnosti ne more 

ustrezno zagotavljati trg, se lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba.« 

(Vir: Vlada RS, ab) 

SREDSTVA KOHEZIJSKE POLITIKE V OKVIRU OP RAZVOJA OKOLJSKE 

IN PROMETNE INFRASTRUKTURE IN OP KREPITVE REGIONALNIH 

RAZVOJNIH POTENCIALOV 2007-2013 

Vlada RS je na redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo izgube 

pomembnega dela EU sredstev, katerega bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.  

Vlada je v odgovoru zapisala, da je Evropska komisija 6. marca 2014 Republiko Slovenijo obvestila, da 

zaradi ugotovljenih domnevnih napak s strani njihovih revizorjev, prekinja dvomesečni rok za plačila 

sredstev evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Gre 
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za 4 zahtevke za plačilo, posredovane na Evropsko komisijo v decembru 2013 v skupni vrednosti 

185.056.084,95 EUR. Po navedbah vlade so bila ustavljena tudi plačila za vse morebitne nadaljnje 

zahtevke za plačilo, ki bi jih Republika Slovenija naslovila na Evropsko Komisijo v okviru teh dveh 

operativnih programov. S tem je Evropska komisija po mnenju slovenskih organov ravnala v 

nasprotju z določbami 86. in 87. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, ki opredeljujejo pogoje in roke 

za vmesna plačila. Je pa pojasnila, da začasna prekinitev roka za plačila ne pomeni, da so ta sredstva 

za Slovenijo izgubljena, temveč gre za postopek Evropske Komisije, ko do razjasnitev njim spornih 

okoliščin ali do izvedbe korektivnih ukrepov države članice, prekine izplačila vseh sredstev za 

posamezni operativni program.  

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Urad Republike 

Slovenije za nadzor proračuna se z nekaterimi ugotovitvami iz osnutka revizijskega poročila Evropske 

komisije ne strinjajta in nameravata oporekati ugotovitvam iz osnutka poročila. V primeru, da 

Evropska komisija posameznih utemeljitev ne bo sprejela, bo potrebno izvesti popravljalne ukrepe na 

ugotovitve iz osnutka že omenjenega revizijskega poročila, izvajati nadzor nad implementacijo 

ukrepov, o tem pripraviti poročilo ter o njih podati tudi revizijsko mnenje. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

NAJAVA OBJAVE 8 JAVNEGA POZIVA ZA RAZVOJ REGIJ  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja objavo 8. javnega poziva za predložitev 

vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. V 

skladu z akcijskim načrtom za boljše črpanje EU sredstev bo kriterij za pridobitev financiranja časovno 

prispetje vloge. Po neuradnih informacijah bo javni razpis objavljen v kratkem (možno, da že v 

Uradnem listu 18.4). Prav tako smo neuradno izvedeli, da ne bo osebnega vročanja, kar pomeni, da se 

bo upoštevalo čas oddaje vloge na pošto. Ker se zavedamo pomembnosti financiranja projektov za 

občine vas opozarjamo na možno objavo razpisa, ter kriterij za izbor: čas oddaje vloge na pošto.  

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 

kriterije, ki so navedeni v Postopku pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto. Rok za oddajo 

predlogov je 26. april 2014. 
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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 - PETROLURE/ 2014/R1 

Na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo zasledili objavo javnega razpisa za 

podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 

energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (PETROLURE/ 2014/R1). 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  - URE_1_2014 

Zasledili smo objavljen 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. Izdajatelj je Elektro energija 

d.o.o. 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  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGIJSKO UČINKOVITOST V GOSPODINJSTVIH IN JAVNEM 

SEKTORJU -URE-SUB_GOS- JS_2014/01 

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 

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-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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Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri 

Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Izdajatelj je 

Energetika Ljubljana, d.o.o. 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 

ODMERA SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE IN REDNO DELOVANJE 

MELIORACIJSKIH SISTEMOV V LETU 2014 

Davčna uprava RS (DURS) bo v četrtek, 10. aprila, pričela pošiljati odločbe za odmero sredstev za 

vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov (HMS) v letu 2014 (Odmera 2014). V 

Odmero 2014 je vključenih 108 HMS od 596 HMS, za katere naj bi se, za namen vzdrževanja, zbralo 

okoli 540.000 evrov sredstev. Za HMS, ki niso vključeni v Odmero 2014, se sredstva ne bodo zbirala, 

zaradi ostanka sredstev iz preteklih let oziroma nejasnega statusa HMS. Obveznosti iz naslova 

Odmera 2014 morajo zavezanci poravnati do 30. aprila letos, morebitne pritožbe na odločbe pa vložiti 

pri pristojnem davčnem uradu v 15-ih dneh od vročitve. (Vir: MKO)  

GOSPODARNO IN ODGOVORNO DO OKOLJA 

V mesecu marcu 2014 je v Moravskih Toplicah potekalo dvodnevno strokovno posvetovanje z 

naslovom GOSPODARNO IN ODGOVORNO (do okolja)!, v organizaciji Zveze ekoloških gibanj 

Slovenije - ZEG, nevladne okoljske organizacije, Znanstveno - raziskovalnega središča Bistra Ptuj in 

Zbornice za komunalno gospodarstvo (pri GZS) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje. 

Vsebina posveta se je navezovala na področje novih pogledov za prihodnost "brez odpadkov" in 

pristopa ničelne stopnje odpadkov, ki vodi ljudi k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, v kateri 

zavrženi materiali postanejo viri za ponovno uporabo. Sedanje ravnanje s komunalnimi odpadki v 

Sloveniji je v segmentu ločenega zbiranja sicer spodbudno, saj se ločeno zbere kar 35% odpadkov, za 

katere pa ni zagotovljene celovite uporabe. Še huje je, da nismo samo oskrbni niti za tiste vrste 

odpadkov, za katere obstaja možnost njihove izrabe kot virov. Drugi dan posveta je bil namenjen 

varstvu zraka in ukrepom na področju zunanjega zraka. Kakovost zraka v Sloveniji ni v skladu z 

evropsko zakonodajo. Največji problem predstavljajo delci PM10, ki so dokazljivo škodljivi zdravju. V 

skladu z Direktivo 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku za Evropo, mora tudi 

Slovenija ob preseganju mejnih vrednosti onesnaževal v zraku, pripraviti načrt za kakovost zraka. Ob 

zaključku posveta je organizacijski odbor strokovnega posveta pripravil zaključke, ki jih lahko 

preberete tukaj.  

 

 

 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energijsko-ucinko-989/
http://www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7279/
http://zveza-zeg.si/uploads/zeg/public/document/15-sklepi_in_ukrepi_strokovni_posvet_moravske_toplice_marec_2014_1_sl.pdf
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PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 2. 4. 2014 podpisalo pogodbo o 

sofinanciranju operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 z Regionalnim center za razvoj d.o.o. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  

S podpisom pogodbe v višini 4.761.452,00 evrov bo omogočeno usposabljanje 360 mladih za 

samostojno podjetništvo na področju cele Slovenije. S tem bomo prispevali k odpiranju novih 

delovnih mest v podjetništvu in zaposlovanju mladih v Sloveniji. Usposabljanje bo potekalo 4 mesece 

v majhnih skupinah, kjer bodo mladi razvijali svoje podjetniške ideje in jih, ob strokovnem vodstvu 

oz. mentorstvu strokovnjakov z izkušnjami iz podjetništva in gospodarstva ter raziskovalnih in 

izobraževalnih institucij, pripeljali do realizacije. Udeleženci programa bodo pridobili tudi neformalna 

znanja in veščine, kar jim bo omogočilo lažji vstop v podjetništvo in večjo zaposljivost. Dosedanje 

izkušnje z izvajanjem programa Podjetno v svet podjetništva 2013, kažejo, da se je kar 60 % vključenih 

že zaposlilo oz. samozaposlilo. (Vir: MDDSZ)  

PREDLOG EU DIREKTIVE – PLASTIČNE VREČKE  

Prejeli smo sporočilo Sveta Evropske unije o poročilu ENVI o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje 

potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk Potrošnja plastičnih vrečk v Evropski uniji je prekomerna. 

Vsako leto se uporabi skoraj 100 milijard plastičnih vrečk, pričakuje pa se, da bo ta številka po 

scenariju brez ukrepanja do leta 2020 narasla na 111 milijard. To pomeni, da v povprečju vsak 

Evropejec letno uporabi 200 plastičnih vrečk. 98 % odstotkov plastičnih vrečk se uporabi le enkrat, 

preden končajo na smetišču. Čeprav so na trgu na voljo debelejše plastične vrečke, namenjene ponovni 

uporabi, potrošniki v mnogih državah članicah še vedno uporabljajo tiste za enkratno uporabo, saj jih 

prejmejo zastonj.  

Države članice bi morale v treh letih po začetku veljavnosti te direktive vsaj za 50 % zmanjšati 

potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, v petih letih pa vsaj za 80 %. Cilj bi bilo treba določiti na 

podlagi povprečne potrošnje v Evropski uniji leta 2010. Za vse države članice bi veljal enak cilj, 

zahteval pa bi okrepljene ukrepe od držav članic, ki se še niso lotile zmanjševanja uporabe teh vrečk.  

Dokazano je, da če od potrošnikov zahtevamo plačilo za plastične vrečke, se njihova potrošnja skoraj 

čez noč močno zmanjša. Evropskim državam, ki so že dosegle primerljivo nizko stopnjo potrošnje 

plastičnih nosilnih vrečk, je opazno skupno dejstvo, da niso zastonj. To bi moralo veljati za vso EU: po  

novi direktivi bi morale države članice zagotoviti, da bi gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, ne 

dajali vrečk kar zastonj. Evropski parlamentarci bodo o direktivi glasovali 17. aprila.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0174+0+DOC+XML+V0//SL#title3
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2014-04-2&language=EN

