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NOVIČKE SOS  

REDNA LETNA SEJA SKUPŠČINE SOS  

Dne 16. aprila 2014 je na MO Velenje potekala redna letna 

seja Skupščine SOS. Po rednem sprejemu dokumentov SOS 

je na seji potekala razprava o predlaganih spremembah  

Zakona o lokalni samoupravi. Vsebino gradiva sta 

predstavila predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, 

dr. Lavtar in gospa Juvan Gotovac. Predlagano je med 

županjami in župani občin članic SOS prejelo izjemno 

neodobravanje in protest k takšnim spremembam, ki 

občinam jemlje avtonomijo do možnosti odločanja in 

odgovornosti v svojih zadevah z namenom uresničevanja lokalne samouprave. Prisotni zahtevajo, da 

se zadrži/zamrzne vsakršna sprememba temeljnega zakona občin, ki bi posledično posredno pripeljala 

do zmanjšanja števila občin in do odvisnosti občin v razmerju do države. Seja se je nadaljevala s točko 

na temo dokumentov za izvajanje programskega obdobja 2014 - 2020, kjer so bili izpostavljeni ključni 

problemi pri uspešnem črpanju EU sredstev. Skupščina SOS se je prav tako seznanila s Nacionalnim 

reformnim programom 2014 – 2015 Vlade RS, v katerem je med drugimi nalogami predvideno za 

občine škodljivo in nesprejemljivo znižanje povprečnine. Vsi prisotni so se strinjali in soglasno sprejeli, 

da Skupnost občin Slovenije pripravi Resolucijo z zahtevami na vse obravnavane teme in jo posreduje 

pristojnim organom. Besedilo sprejete resolucije lahko preberete tukaj. Vsem prisotnim se 

zahvaljujemo za udeležbo in uspešno sodelovanje tudi v prihodnje. (ur)  

MKO OBJAVILO PRIMERLJIVA OBMOČJA  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je danes predstavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, 

zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

V. d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije dr. Boštjan Petelinc s sodelavci, je ob 

predstavitvi poudaril, da je MKO moralo dokument objaviti na podlagi Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Dokument je 

objavljen na spletni strani MKO.  

Ker smo v Skupnosti občin Slovenije ves čas vztrajali, da je bistveni namen opredelitve primerljivih 

območij in izračuna povprečnih cen, skladno z določili Uredbe MEDO, da se občinam zagotovi 

strokovno podlago za presojo upravičenih cen storitev na njihovem območju ter, da je potrebno 

upoštevati tiste pogoje izvajanja posamezne javne službe, ki prevladujoče vplivajo na stroške menimo, 

da objavljen dokument skupin občin na podlagi izbranih kazalnikov stroškovnih dejavnikov ne 

ustreza dejanskemu stanju in zato občinam ne bo zagotavljal korektne podlage za presojo upravičenih 

stroškov. Prav zaradi tega smo skupaj z drugimi deležniki pristopili k organizacije tiskovne 

konference, v odgovor MKO. (bh) 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Skupscina_2013/skupscina_2014/Resolucija_Skupnosti_obcin_Slovenije_ob_posegih_v_podrocje_lokalne_samouprave-18.4.2014.pdf
http://www.mko.gov.si/
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KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH  

V ponedeljek 14. aprila je v prostorih občine Vojnik potekal sestanek komisije za zaščito in reševanje. 

Na sestanku so prisotni obravnavali povračila intervencijskih stroškov v času naravne nesreče žledu 

in poplav v času od 30. januarja do 10. februarja. Prisotni so se strinjali, da glede na dejstvo, da je 

država v soboto 1. februarja aktivirala državni načrt, mora država pokriti del intervencijskih stroškov. 

Država bi morala stroške pokriti vsem oškodovanim občinam sorazmerno in ne le tistim, ki so imele 

intervencijske stroške višje od 1,5% primerne porabe.   

Članice in člani  so bili enotni, da ni potrebe po podrobnih navedbah upravičenih intervencijskih 

stroškov. Strinjali so se, da vse odgovorne osebe (župan, poveljnik civilne zaščite ter vodja 

intervencije) odrejajo aktivnosti, nujne za reševanje ljudi, živali in premoženja. Tako so vsi stroški, ki 

so nastali v času naravne nesreče bili potrebni in predstavljajo upravičen strošek intervencijskih 

stroškov. (MM)  

SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR SOS 

Komisija za prostor SOS se je sestala na seji v Radovljici. Glavna tema seje je bil predlog Zakona o 

ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. Komisija je sicer podprla idejo pristopa k legalizaciji objektov, 

vendar je glede predloga zakona podala pomisleke, saj zakon ureja zadeve za nazaj, ne daje pa rešitev 

za naprej, kar nas lahko čez nekaj let privede do enake situacije v kateri smo zdaj oziroma smo bili že 

leta 1993. SOS je zato mnenja, da mora Vlada RS izvesti nujne spremembe, potrebne za zaustavitev 

pojava nedovoljenih gradenj; Komisija pa je tudi pozvala MzIP, da problematiko reši skozi sistemsko 

ureditev s spremembami in dopolnitvami ZGO in ZPNačrt.(ab)  

NOVELA ZJN-2E IN KLJUČNI INSTITUTI JAVNEGA NAROČANJA  

V sredo, 16.4.2014 je Skupnost občin Slovenije uspešno izvedla posvet o javnem naročanju. Na posvetu 

sta predavala gospa Marija Bukovec Marovt, strokovnjakinja na področju javnih naročil in revizije 

postopkov in gospod Aleksander Petrovčič, namestnik vrhovnega državnega revizorja Računskega 

sodišča RS. 

Predstavljene so bile novosti in spremembe Novele ZJN-2E, ki je začela veljati 16. aprila 2014 in vpliva 

na spremenjen položaj naročnikov in ponudnikov ter najpogostejše kršitve oziroma nesmotrnosti na 

področju javnih naročil, ki jih ugotavlja Računsko sodišče Republike Slovenije. Udeleženci posveta so 

prav tako dobili odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z javnim naročanjem, hkrati pa se je 

izkazalo, da bo na določena vprašanja dala odgovore šele bodoča praksa.(ab) 

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti pripravljajo spremembe in dopolnitve ZUPJS v delu, ki se nanaša na vpogled v podatke za 

izplačevalce javnih sredstev (50. člen ZUPJS).  

Pojasnjujejo, da s spremembo zakonodaje, ki se je začela uporabljati 1. januarja letos, so subvencije 

najemnine za tržno stanovanje nakazuje direktno lastniku stanovanja in ne več tako, kot prej, ko se je 

nakazovala upravičencu do subvencije, torej najemniku stanovanja. Zaradi tega so na strani 
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izplačevalcev subvencije nastale težave, povezane s pomanjkljivimi podatki, do katerih lahko občine 

dostopajo s pomočjo t.i. distribucijskega modula. Prav tako se kaže potreba pri občinah po ločenem 

prikazovanju podatkov, kolikšen del subvencije najemnine pripada neprofitnemu in kolikšen del 

tržnemu delu subvencije.  

MDDSZEM predlaga, da bi se za namen izvajanja subvencioniranja najemnine občinam 

posredovali naslednji podatki: 

 za najemnika: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stanovanja, obdobje veljavnosti 

pravice, višina pravice, delež, ki odpade na tržni in delež, ki odpade na neprofitni del; 

 za lastnika: ime in priimek ali naziv, naslov stanovanja, TRR lastnika ali njegovega 

pooblaščenca za pobiranje najemnine, davčna številka. 

V kolikor menite, da bi za izvajanje svoje obveznosti potrebovali še kašen podatek, za katerega obstaja 

utemeljen razlog predlagamo, da nam to sporočite najkasneje do ponedeljka, 5. maja 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

INOVATIVNO PODEŽELJE IN STORITVE  

V okviru priprave Strategije pametne specializacije je 

SVRK organiziral dvodnevni dogodek (16. in 17. april 

2014) z naslovom »Podporno okolje za inovacije in 

podjetništvo«. Predstavnica SOS se je udeležila delavnice 

Inovativno podeželje in storitve. Uvodni predstavitvi 

OECD, ki je na analizah temelječih številkah pokazala in 

dokazala potencial podeželja v inovativnosti in rasti BDP, so sledile razprave mag. Violete Bulc, 

Aleksandre Gradišek, doc. dr. Henrika Gjerkeša, mag. Mateje Dermastia, Andreja Drapala in Jane 

Apih. Slovenija je po kriterijih OECD v 80 % podeželje. Moderirana razprava je vzpostavljala »brvi« 

med kakšnimi petdesetimi slušatelji in predavatelji, med katerimi so bili župani, direktorji hotelov, 

zgodovinarji, računalničarji, energetiki, lesarji,… tako tisti s terena, kot tisti iz »pisarn«. Bilo je poučno, 

sproščeno, koristno in spodbudno. Upamo, da bodo butični, trajnostni turizem, hrana in »družinsko« 

podjetništvo, kot poudarki delavnice, v Strategiji pametne specializacije našli svoje mesto in pogoje za 

dostop do sredstev Strukturnih skladov na področju inovativnosti (SPS bo podlaga za izvrševanje 1,2 

milijarde Strukturnih skladov, to je 36 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev kohezijske politike). Če 

ne, bo to le še en dogodek z brezplačnim kosilom in šopkom vizitk, kar je sicer pozitivno, ni pa dovolj 

pametno in specializirano. (SK) 

ZAKLJUČNI SESTANEK PARTNERJEV CAPACITY  

15 aprila 2014 so se partnerji projekta Covenant CapaCITY sestali v 

Padovi, na zadnjem sestanku. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica 

SOS. Pri začrtanih aktivnostih so odkljukali narejeno in naredili načrt za 

tiste točke, ki jih je potrebno zaključiti do konca meseca maja, ko se 

projekt izteče. Kaj imajo občine v Sloveniji od projekta? 

Brezplačno spletno orodjarno in izobraževalno platformo v 

http://esiskladi.wix.com/strategijaps
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://media.wix.com/ugd/dd8643_88d63f09ff044b92ac51421fe1fa441b.pptx?dn=%22OECD%20rural%20innovation.pptx%22
http://media.wix.com/ugd/dd8643_88d63f09ff044b92ac51421fe1fa441b.pptx?dn=%22OECD%20rural%20innovation.pptx%22
http://media.wix.com/ugd/dd8643_fa07f60e1f6944ad957c7338689bf031.ppt?dn=%22Inovacijski%20ekosistemi%20in%20medstrukturno%20povezovanje.ppt%22
http://media.wix.com/ugd/dd8643_1bec3b20219f4db3b558fefd67b8c29e.pdf
http://media.wix.com/ugd/dd8643_fe29d89030db4aca93553e416164ebfe.pptx?dn=%22Specializacija%20pametne%20Slovenije.pptx%22
http://esiskladi.wix.com/strategijaps#!home/mainPage
http://toolbox.climate-protection.eu/
http://www.covenant-capacity.eu/si/training-platform/
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slovenskem jeziku, s pomočjo katere lahko sami v celoti, ali vsaj v večjem delu pripravijo strateško-

izvedbene oz. akcijske dokumente za področja trajnostne rabe energije. Tekom projekta so se udeležile 

delavnic, študijskih poti in spletnih izobraževanj... Pripravljeni so že tudi 

izobraževalni priročniki, ki bodo takoj, ko oblikovalci zaključijo s svojim 

delom, posredovani občinam v uporabo. Covenant CapaCITY najdete tudi na FB: (SK)   

SEJEM NEXPO 2015 BO V PLOVDIVU 

NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje 

združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope. 

NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje, 

spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost. NEXPO je bil organiziran 

prvič v marcu 2011 v Sarajevu, v Bosni in Hercegovini, drugi pa je potekal leta 2013 v Rijeki. Obeh 

sejmov so se udeležile tudi slovenske občine, Skupnost občin pa je organizirala v sklopu obeh sejmov 

tudi izobraževalne delavnice na teme e-poslovanja lokalnih skupnosti in 

zaposlovanja mladih. V letu 2015 bo sejem NEXPO, ki je dvoletni 

dogodek, potekal v bolgarskem mestu Plovdiv. Predstavitveno brošuro si 

lahko ogledate že danes s klikom na sliko. (bh)  

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 

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 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, rok pa smo podaljšali do 

25.4.2014.  

 

 

 

http://www.nalas.eu/Post.aspx?id=472
https://www.facebook.com/pages/Covenant-capaCITY/224888744350525
https://www.facebook.com/pages/Covenant-capaCITY/224888744350525
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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. 

 Okrepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja. 

 Sprememba Zakona o financiranju občin (znižanje povprečnine) 

 Racionalizacija javnih služb in zavodov 

Vaše odzive na Reformni program nam lahko posredujete na info@skupnostobcin.si.  

V JAVNI RAZPRAVI STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE  

SVRK je na svoji spletni strani objavil besedil pametne specializacije, ki so jo lahko preberete na tej 

povezavi. Na spletnem mestu si lahko pogledate vsebino in namen dokumenta pametne specializacije. 

Pisne pripombe je možno posredovati do 9. maja 2014. Svoje pripombe lahko posredujete na naslov 

Skupnosti občin Slovenije miha.mohor@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.  

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Reformni_program/Nacionalni_reformni_program_2014-2015-9.4.2014_01.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Reformni_program/Nacionalni_reformni_program_2014-2015-9.4.2014_01.doc
mailto:info@skupnostobcin.si
http://esiskladi.wix.com/strategijaps
mailto:miha.mohor@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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UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O DOLOČITVI 

MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

določitvi modelov vrednotenja nepremičnin z obrazložitvijo členov in novo Prilogo 4, pripravljeno s 

strani GURS. 

Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za 

izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, je treba 

spremeniti in dopolniti, da se zagotovi usklajenost s Šifranti registra nepremičnin in katastra stavb, ki 

je bil po uveljavitvi uredbe (v kateri so uporabljene šifre Šifrantov registra nepremičnin in katastra 

stavb), v letu 2013 dvakrat spremenjen, (2) odpravijo nedoslednosti besedila členov in prilog uredbe in 

(3) opravijo redakcijski popravki. 

Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja nam lahko posredujete najkasneje do petka, 25. aprila 2014 

do 12.00 ure na naslov info@skupnostobcin.si. 

UREDBA O PODATKIH O LASTNOSTIH NEPREMIČNIN V REGISTRU 

NEPREMIČNIN  

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala predlog Uredbe o spremembah Uredbe o 

podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki jo je potrebno spremeniti tako, da se iz 

nje črtajo podatki, ki so bili evidentirani v REN za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr. 

Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja pričakujemo najkasneje do petka, 25. april 2014 do 12.00 uri 

na naslov info@skupnostobcin.si  

ZAKON O RAVNANJU Z NEDOVOLJENIMI GRADNJAMI 

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli predlog Zakona o ravnanju z 

nedovoljenimi gradnjami, ki je v javni razpravi. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe, 

predloge in komentarje na predlog zakona posredujete čim prej, vendar je kasneje kot 13.5.2014. 

VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV ZFO 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS na 55. redni seji določila besedilo Predloga 

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin in ga v obravnavo in sprejem 

posredovala DZ RS. Besedilo predloga sprememb in dopolnitev ZFO (z dne 17.4.2014) 

Vljudno vas naprošamo k posredovanju pripomb, mnenj in stališč najkasneje do petka, 16. maja 2014 

na naslov info@skupnostobcin.si.  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/2014/uredbaMODELI.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/2014/uredbaMODELI.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/2014/Priloga4POPRAVEK.pdf
mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/2014/PRVI_DEL_uredba-REN.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/2014/PRVI_DEL_uredba-REN.doc
mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/ZRNG_15042014_javna_razprava-18.4.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/ZRNG_15042014_javna_razprava-18.4.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZFO/ZFO-1C_17_4_14.pdf
mailto:info@skupnostobcin.si
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SPREMEMBE OBRAZCEV NA PORTALU JAVNIH NAROČIL  

Obveščamo vas, da sta v skladu s spremembami Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o 

javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 

(ZJNVETPS), na portalu javnih naročil spremenjena obrazca za naročila male vrednosti in obrazca 

obvestila o oddaji naročila na podlagi ZJN-2 in ZJNVETPS, umaknjena pa sta obrazca obvestila o 

naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (30. člen ZJN-2 in 36. člen ZJNVETPS).  

POJASNILA MINISTRSTVA 

MZIP O ODMERI NUSZ V LETU 2014 

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo MzIP glede vrednosti točke za odmero NUSZ. Predpisi, 

ki so po 33. členu ZDavNepr prenehali veljati, ne postanejo ponovno veljavni , ampak se lahko glede 

na 3. točko izreka sodbe US RS do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin le uporabljajo, 

in sicer taki, kot so veljali do uveljavitve ZDavNepr. Pojasnjujejo, da občine ne morejo sprejeti oziroma 

objaviti novih ali spremenjenih aktov o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2014, 

temveč se pri tej odmeri upošteva višina točke, kot je bila določena do uveljavitve ZDavNepr. Celotno 

pojasnilo 

POVPRAŠEVANJA 

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

BLAGO Z GEOGRAFSKIM POREKLOM 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja vezano 

na pridobitev označbe blaga z geografskim poreklom. Vljudno naprošamo k sodelovanju.  

Občinski svet je na pobudo svetnika sprejel amandma proračuna 2014 s katerim se določena sredstev 

nameni pridobivanju in ohranjanju blaga z geografskim poreklom na področju občine. V skladu z 

veljavno zakonodajo lahko zahtevo za registracijo vložijo:  

- združenja pravnih ali fizičnih oseb,  

- zbornice,  

- občine,  

- širše lokalne skupnosti in  

- državni organi.  

Občino zanima ali katera občina dodeljuje sredstva za pridobitev označbe blaga z geografskim 

poreklom, na kakšen način in kaj šteje kot upravičeni strošek. Vaše odgovore nam prosimo posredujte 

najkasneje do torka, 22. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MOP/MZIP/Pojasnilo_MZIP_-_tocka_NUSZ-15.04.2014.dot
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MOP/MZIP/Pojasnilo_MZIP_-_tocka_NUSZ-15.04.2014.dot
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

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 

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  

Prijave sicer zbiramo do torka, 22.4.2014, vendar je so razpolago le še 3 prosta mesta, zato boste morali 

resnično pohiteti. Prijave zbiramo na e-naslovu metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na 02/234 

15 03. 

24.4. / SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA VRTCE  

V četrtek, 24.4.2014 bo v prostorih MIZŠ potekal sestanek ožje delovne skupine na področju Zakona o 

vrtcih. Na sestanku bodo člani skupine obravnavali problematiko poslovanja vrtcev zaradi dolgov, ki 

nastajajo zaradi neplačevanja staršev. Sestanka se bo udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina 

Vidmar. 

24.4. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE 

PRI SOS 

V četrtek, 24.4.2014 bo potekal 3. sestanek Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS v prostorih 

MO Celje. Na dnevnem redu bo usklajevanje pravilnikov o notranjem revidiranju na občinah z 

določili prenovljenih Usmeritev za državno notranje revidiranje ter aktivnosti občin (in notranjih 

revizorjev) v zvezi s preverjanjem pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač v obdobju od 

1.8.2008 do 31.12.2013 (zahteve Inšpektorata za javni sektor).  

 

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
mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si
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54. SEJA VLADE 

PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN  

Vlada RS je na 55. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o financiranju občin (ZFO-1C) in ga posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem 

postopku. Vsebina predloga obsega: 

 spremembe in dopolnitve, s katerimi se preprečuje zviševanje davčnih prihodkov občinskih 

proračunov in povprečnine zaradi inflacije iz preteklih let; 

 rešitve, ki omogočajo občinam predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno 

rabo javnih površin v lasti občine; 

 ureditev postopka dodeljevanja dodatnih sredstev državnega proračuna za sofinanciranje 

občinskih investicij v delu, ki se nanaša na zagotovljena sredstva v državnem proračunu, na način, 

ki razbremenjuje  izvajalce odvečnih  postopkov; 

 usklajevanje Zakona z ureditvijo dodeljevanja sredstev državnega proračuna, kot jo določa zakon 

o javnih financah ter 

 natančneje se določa tudi postopek določitve povprečnih stroškov občin za izvajanje nalog, 

določenih z zakoni.(Vir: Vlada RS, ab) 

ČRPANJE SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2007 -2013 

Vlada RS se je na seji seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, 

ki navaja presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 31. marca 2014. Vlada je naložila 

ministrstvom, vključenim v izvajanje kohezijske politike, da do 9. maja 2014 odpravijo neupravičene 

zaostanke pri pripravi zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun in preverijo razloge za 

počasno dinamiko izvajanja aktivnosti po posameznih pogodbah. Tudi MF in SVRK sta pristopila k 

optimizaciji procesov med informacijskim sistemom MFERAC (državni računovodski sistem), ISARR 

(spremljanje kohezijske politike) in ISPA2007, katerega namen je zagotoviti uporabnikom visoko 

stopnjo zanesljivosti delovanja.(Vir: Vlada RS, ab) 

IZVEDBENI NAČRT RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA 

MLADINO 2013-2022  

Na seji Vlade RS je bil za letos sprejet Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 

2013 – 2022. Prvi izvedbeni načrt je enoleten, v nadaljevanju pa bodo sledili sprejemi še štirih 

dvoletnih. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O OBLIKOVANJU CEN PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE PARE 

IN TOPLE VODE ZA NAMENE DALJINSKEGA OGREVANJA ZA 

TARIFNE ODJEMALCE 

Vlada RS je na seji izdala Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za 

namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. Uredba bo začela veljati 23. aprila 2014 in velja 12 

mesecev. 
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Uredba določa: 

 najvišjo izhodiščno ceno;  

 pridobitev predhodnega soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni in spremembi izhodiščne cene 

ter  

 mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev (storitve), ki so po Uredbi o standardni 

klasifikaciji dejavnosti razvrščeni v podrazredu 35.3 – Oskrba s paro in vročo vodo in so 

namenjeni daljinskemu ogrevanju za tarifne odjemalce. (Vir: Vlada RS, ab)  

UREDBA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, DELOVNIH 

MESTIH IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V 

PRAVOSODNIH ORGANIH 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih 

in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki bo začela veljati z dnem objave v 

Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začela 1. maja 2014. 

V Uredbi se spreminja 13. člen, ki ureja število in vrste direktoratov, in sicer se črta Direktorat za 

kakovost javne uprave v Ministrstvu za notranje zadeve. Znotraj MNZ bodo tako odslej štirje 

direktorati, namesto dosedanjih petih, delovno področje dosedanjega direktorata pa se bo v okviru 

ministrstva opravljajo v ožjih notranjih organizacijskih enotah. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

SAMOZAPOSLENIH V KULTURI 

Vlada RS je na seji sprejela Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v 

kulturi. V Uredbi o samozaposlenih v kulturi so se upoštevale tudi spremembe Zakona o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Vsebina Uredbe: 

 uvaja se dodaten pogoj glede upravičenosti do plačila prispevkov za socialno varnost iz 

državnega proračuna in sicer rezidentstvo v Republiki Sloveniji za davčne namene;  

 upošteva se prenehanje pravice po samem zakonu, ko samozaposleni izpolni pogoje za pridobitev 

pravice do starostne pokojnine;  

 pravica do plačila prispevkov za starejše samozaposlene, ki jo lahko pridobijo za daljše obdobje od 

treh let, se uskladi s spremembami pokojninske zakonodaje s poudarkom na pomenu izjemnega 

kulturnega prispevka in 

 samozaposlenemu, ki doseže starost najmanj 50 let in zaprosi za pravico do plačila prispevkov iz 

državnega proračuna, se pravica prizna vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine, če mu je bila predhodno že priznana pravica v skupnem trajanju 20 let. V to 

obdobje se všteva tudi čas zaposlitve v javnem zavodu s področja kulture. (Vir: Vlada RS, ab) 

 

 



 

4.4.2014 – 11.4.2014  TN št. 15 

OCENA USTAVNOSTI 152. ČLENA ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV  

Vlada RS je na poziv Državnega zbora RS, podala odgovor glede zahteve Upravnega sodišča RS za 

oceno ustavnosti 152. člena Zakona o graditvi objektov.  

Upravno sodišče RS namreč meni, da ureditev inšpekcijskih ukrepov v primeru nelegalne gradnje v 

152. členu ZGO-1, kolikor ne upošteva posebnih okoliščin nelegalnih gradenj v obstoječih– z vidika 

prostorskega načrtovanja nelegalnih – romskih naselij, pomanjkljiva in s tem v nasprotju z 2. členom 

Ustave RS. 

V sprejetem besedilu odgovora je Vlada RS podala nestrinjanje z očitano protiustavnostjo ureditve v 

ZGO-1, kar so utemeljili s tem, da je bilo z ZGO-1E omogočeno, da se prav v primerih, ko je predmet 

inšpekcijskega ukrepanja stanovanjska stavba, v kateri vsaj od začetka inšpekcijskega postopanja 

dejansko in neprekinjeno prebiva inšpekcijski zavezanec ali druge osebe in nimajo v lasti in posesti 

drugega primernega stanovanja po merilih, ki jih določa 10. člen Stanovanjskega zakona, z namenom 

zagotovitve ustreznega časa za pridobitev nadomestnega bivališča, na zahtevo inšpekcijskega 

zavezanca izvršitev inšpekcijskega ukrepa odloži za eno leto. S tem odlogom je torej zakonodaja 

sledila cilju sorazmernosti inšpekcijskega ukrepanja glede na posebne situacije kot je tudi romska 

problematika in s tem omogočila, da si inšpekcijski zavezanci v času odloga zagotovijo bodisi vso 

dokumentacijo in svoj objekt legalizirajo ali pa da si v primeru, če legalizacija ni možna, uredijo 

nadomestno bivališče. Pri tem je izpostavila tudi Stanovanjski zakon, ki posameznikom z najtežjo 

socialno problematiko omogoča dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem (87. člen) kot trajno obliko 

reševanja stanovanjskih in socialnih razmer ter dodeljevanje bivalnih enot (88. člen) kot začasno obliko 

reševanja stanovanjskih in socialnih razmer. (Vir: Vlada RS, ab)  

OCENA EU O PRESEŽNIH MAKROEKONOMSKIH NERAVNOVESIJ V 

SLOVENIJI 

Vlada RS je na seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dejstvom, da je Slovenija edina 

članica EU, ki je iz Bruslja že drugič dobila oceno, da se spopada s presežnimi makroekonomskimi 

neravnovesji. 

Vlada je odgovorila, da so aktivnosti MDDSZ na področju APZ usmerjene v konkretne ukrepe za 

spodbujanje zaposlovanja in izboljšanje razmer na trgu dela, za izvedbo javnih del pa je v letu 2014 

namenjenih več kot 43 mio EUR kar pomeni, da se bo v letu 2014 lahko vključilo v javna dela preko 

9.000 dolgotrajno brezposelnih oseb. Konec meseca maja 2013 je Zavod objavil tudi javno povabilo 

»50plus«, v okviru katerega so bile aktivnosti usmerjene v reševanje stanja na področju zaposlovanja 

starejših brezposelnih oseb. Pomemben dodaten ukrep je Zakon o interventnih ukrepih na področju 

trga dela in starševskega varstva, ki prinaša spodbudo delodajalcem za zaposlovanje mladih 

brezposelnim oseb do 30 let. 

Glede proračuna je Vlada RS pojasnila, da se prihodki in odhodki ne porazdelijo sorazmerno na 12 

mesecev, saj imajo svojo letno dinamiko. Posledično tudi primanjkljaj ni porazdeljen na dvanajstine, 

ampak se giblje skladno z gibanjem prihodkov in odhodkov.  
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Glede znižanja prihodkov od davka na nepremičnine pa vlada pojasnjuje, da spremlja gibanja JF 

prihodkov in odhodkov ter se v skladu z dogajanji odloča o morebitnih dodatnih oz. nadomestnih 

ukrepih za potrebno konsolidacijo javnih financ.  

Glede črpanja evropskih sredstev je vlada pojasnila, da v letu 2013 v Sloveniji ni prišlo do izpada EU 

sredstev, začasna prekinitev roka za plačila v letu 2014 pa da ne pomeni, da so sredstva v višini 185 

milijonov EUR za Slovenijo izgubljena, temveč gre za postopek Evropske komisije, ki do razjasnitev 

njim spornih okoliščin ali do izvedbe korektivnih ukrepov države članice, prekine izplačila vseh 

sredstev za posamezni operativni program. (Vir: Vlada RS, ab)  

INVALIDSKE KVOTE IN PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE 

ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 

Vlada RS je na seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z invalidskimi kvotami in 

prispevkom za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.  

Poudarila je, da je namen kvotnega sistema zaposlovanja invalidov, ohranitev delovnih mest 

invalidov z namenom, da si invalidi zase in za svoje družine sami zaslužijo sredstva za preživetje in 

sicer z aktivnim delom. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se je od uvedbe 

kvotnega sistema zaposlovanja invalidov vsako leto na novo zaposlilo večje število brezposelnih 

invalidov, kar je pomenilo večji pretok na trgu dela. Učinki kvotnega sistema zaposlovanja invalidov 

pa so se izkazali za pozitivne in koristne. 

Ker se je zakonodajalec zavedal, da v nekaterih dejavnostih zaradi narave samega dela ne bo moč 

zaposliti ustreznega števila invalidov je zato v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov omogočil tudi možnost nadomestne izpolnitve kvote s sklenitvijo pogodbe o poslovnem 

sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. (Vir: Vlada RS, ab) 

FINANCIRANJE PROJEKTOV OBČIN IZ KOHEZIJSKIH SREDSTEV  

Vlada RS se je na redni seji odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem projektov občin 

iz kohezijskih sredstev. 

Vlada RS je povedala, da je njena prioritetna naloga pospešen pristop k izvedbi ukrepov, ki bodo 

preprečili oz. zmanjšali tveganje izgube evropskih sredstev ob morebitni ne izvedbi že potrjenih 

projektov oziroma ob morebitnih naknadnih finančnih korekcijah. Opozorila je, da se z največjimi 

težavami pri črpanju EU sredstev Slovenija srečuje na področju okoljske in prometne infrastrukture, 

na področju izvajanja Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, kjer je 

črpanje najnižje.  

Poudarila je tudi, da je 26.3.2014, na 104. dopisni seji, sprejela sklep o povečanju pravic porabe in 

razporeditvi sredstev, zaradi česar bo lahko Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo pogodbe o 

sofinanciranju in tako nadaljevalo z aktivnostmi za učinkovito črpanje evropskih sredstev na področju 

okoljske infrastrukture. Z dodatnimi pravicami porabe pa se bo tudi  zagotovilo, da bodo EU sredstva 

v okviru OP ROPI za leto 2014 v celoti izkoriščena. (Vir: Vlada RS, ab)  
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AKTUALNI RAZPISI 

PARTNERSKA PONUDBA GRŠKE OBČINE NEAPOLIS-SYKEON 

Iz Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, ki od januarja 2014 kot nacionalna informacijska pisarna 

svetuje morebitnim upravičencem pri prijavah na razpise, organizira različne informacijsko-

izobraževalne dogodke, pomaga pri iskanju partnerjev in mreženju, smo prejeli partnersko ponudbo 

grške občine Neapolis-Sykeon (oziroma organizacije Common Benefit Enterprise for Services of 

Neapolis-Sykeon v imenu omenjene občine), ki išče partnerje - lokalne skupnosti - za sodelovanje v 

skupnem projektu na področju kulturne dediščine s fokusom na Balkan.  

Občina Neapolis-Sykeon želi s projektom sodelovati na razpisu za projekte sodelovanja večjega 

obsega podprograma Kultura (programa EU Ustvarjalna Evropa, http://ec.europa.eu/culture/creative-

europe/calls/index_en.htm). Rok za oddajo vlog na omenjen razpis je 1. oktober 2014.  

Ustvarjalna Evropa je sicer nov program EU (2014-2020) za promocijo evropskih kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega prispevka k rasti 

in novim delovnim mestom. Program vključuje podprogram Kultura, ki podpira uprizoritvene in 

vizualne umetnosti, kulturno dediščino, knjigo in druga področja, ter podprogram MEDIA, ki bo 

zagotovil financiranje za filmski in avdiovizualni sektor. Cilj programa je prispevati k varovanju in 

spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in krepitvi konkurenčnosti kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev. V kolikor imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na CED Slovenia: 

info@ced-slovenia.eu.  

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. 

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. 

 

http://www.ced-slovenia.eu/
mailto:info@ced-slovenia.eu
http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1148
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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 

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 

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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dalje. do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 06. 2014. Več 

tukaj 

NOVICE DRUGIH 

HITREJŠA EVROPSKA POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH  

Pomoč iz skupne blagajne za države EU, prizadete v poplavah ali drugih naravnih nesrečah, bo 

dodeljena hitreje in učinkoviteje po spremembah pravil delovanja Solidarnostnega sklada Evropske 

unije (EUSF), ki so jih poslanci sprejeli v sredo. Spremembe vključujejo podaljšanje roka za vložitev 

zahtevka z 10 na 12 tednov po dogodku, izplačilo 10 odstotkov pomoči vnaprej ter poenostavitev 

pogojev za dodelitev pomoči ob nesrečah, ki prizadenejo regionalna območja. Celotno besedilo si 

lahko preberete tukaj. (vir: EP) 

ENAKOST MED SPOLOMA: POČASEN, A ZANESLJIV NAPREDEK  

Objavljeno letno poročilo Evropske komisije kaže, da se neenakosti med moškimi in ženskami v 

Evropi sicer manjšajo, vendar počasi. Poročilo opozarja na vztrajne razlike med spoloma pri 

zaposlovanju, plači in zastopanosti, tudi nasilje nad ženskami ostaja velik problem: 

 ženske v povprečju še vedno zaslužijo 16,4 % manj kot moški, 

 ženske zasedajo le 27 % poslanskih mest v EU, 

 vsaka tretja ženska v starosti nad 15 let je žrtev fizičnega ali spolnega nasilja. 

Prizadevanja EU, da zmanjša razlike, so dala pomembne rezultate: 

 intenzivno vlaganje v gradnjo otroških vrtcev je pripomoglo k povečanju deleža zaposlenih 

žensk, s 58 % leta 2002 na današnjih 63 %, 

 odkar se je leta 2010 pojavil predlog za pozitivno diskriminacijo, se je delež žensk v upravah 

povzpel z 11 % na 17,8 %, 

 leta 2013 smo uvedli predpise in praktične ukrepe za preprečevanje nasilja nad ženskami in za 

informativne kampanje namenili 15,1 milijona evrov. 

Toda iz poročila je tudi razvidno, da bi ob enakem razvoju kot doslej potrebovali70 let, da bi uresničili 

načelo enake plače za enako delo, in 20 let, da bi delež žensk v nacionalnih parlamentih dosegel 40 %. 

Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (vir: EK) 

POBRATENI OBČINI KOČEVJE IN DOLINA PRI TRSTU ZNOVA TESNEJE 

POVEZANI 

Občina Kočevje je v sredo gostila 71 učencev, starostne skupine od 1 

do 4 razreda iz pobratene občine Dolina pri Trstu. Sprejeli so jih 

učenci OŠ Zbora odposlancev, nadvse prijazen gostitelj pa je bil tudi 

Pokrajinski muzej Kočevje. Srečanje je bilo sklepno dejanje vzbujanja 

zanimanja za skupno kulturno dediščino – kipa Stanislava Jarma 

Deklica s piščalko, katerega original stoji v Kočevju, kopija pa v 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energijsko-ucinko-989/
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20140411IPR43469/html/Hitrej%C5%A1a-evropska-pomo%C4%8D-ob-naravnih-nesre%C4%8Dah
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20140411IPR43469/html/Hitrej%C5%A1a-evropska-pomo%C4%8D-ob-naravnih-nesre%C4%8Dah
http://ec.europa.eu/news/justice/140414_sl.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/140414_sl.htm
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Boljuncu. Slednja je kot darilo Občine Kočevje pobrateni občini Dolina pri Trstu tam že dve desetletji. 

Zanimanje za Deklico s piščalko je pri domačinih v Dolini pri Trstu oživelo na podlagi projekta Lele B. 

Njatin. Udeleženci natečaja so zato prišli v Kočevje na izlet v Kočevje, da bi spoznali kočevsko 

Deklico. Tukaj so se srečali s svojimi vrstniki iz OŠ Zbora odposlancev, ki so že lansko leto ustvarjali 

na temo Jarmovih kipov. Pokrajinski muzej je sprejel vlogo vodiča. Tako otroci kot učitelji, nekateri so 

bili v Kočevju in tako daleč od doma prvič, so bili navdušeni in nadvse hvaležni. Domov pa so poleg 

lepih spominov odnesli tudi skodelico z natisnjeno Deklico s piščalko, ki jim jo je podarila Občina 

Kočevje.  

POZIV K ZMERNEM KURJENJU KRESOV 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je posredovalo dopis, v katerem naprošajo lokalne skupnosti in 

občane naj bodo pri kurjenju kresov zmerni. Ministrstvo opozarja in priporoča občinam ne glede na to, 

ali njihovo območje, z vidika kakovosti zraka, uvrščeno  med degradirana ali ne, da: 

 Če lokalne skupnosti in zaselki vztrajajo zaradi tradicije na kurjenju kresov, naj bo velikost 

kresov razumno velika; 

 Les, ki se kuri na kresu, naj bo čim bolj suh; 

 Kresovi se naj nahajajo vstran od naselij; 

 Na kres se naj nikakor ne nalagajo gorljivi odpadki; 

 Ob kurjenju lesa se naj zagotavlja požarna varnost. 

V kolikor občani opazijo pri grmadi nalaganje gorljivih odpadkov in je očitno, da se bodo ti kurili, naj 

o tem obvestijo Inšpektorat Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki bo na osnovi prijave izvedel nadzor.  

(Vir: MKO) 

 

 

 

 

 

 

 


