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NOVIČKE SOS  

ZA 8. JAVNI POZIV DODATNA SREDSTVA, DOGOVORA O 21. ČLENU 

ŠE NI  

V petek, 25. julija, je potekal že drugi sestanek z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Metodom Dragonjo. Udeleženci sestanka so nadaljevali z razpravo s sestanka, ki je potekal 17. julija, in 

sicer s temo sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO in 8. javnim pozivom. 

Minister Dragonja je na prvem sestanku, 17.7. povedal, da obstaja možnost zagotoviti dodatna 

sredstva, kar bi omogočilo pozitivno razrešitev vlog ca. 90 občin. Po predlogu ministra bi se naj 

občine, ki bi dobile odobrene projekte na 8. javnem pozivu, odpovedale sredstvom po 21. in 23. členu 

ZFO, saj bi se pozitivna razrešitev projektnih vlog naj smatrala kot delna izpolnitev obveznosti 

sofinanciranja investicijskih projektov občin iz integralnega dela proračuna. Tistim občinam, katere na 

8. javnem razpisu niso bile uspešne, bi zagotovili 2% sofinanciranje oz. 4% za tiste, katere projekte že 

izvajajo. Ker na sestanku ni prišlo do konsenza med predstavniki združenj in ministrstvom, je bil 

dogovorjen ponovni sestanek 25. julija.  

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Anton Štihec, je na sestanku zavzel stališče, da SOS pozdravlja 

predlog MGRT, da se zagotovijo dodatna sredstva za 8. javni poziv ter se tako omogoči izvedba vseh 

vsebinsko popolnih vlog oddanih na 8. javni poziv. Hkrati bo tako ministrstvo izboljšalo učinkovitost 

črpanja evropskih sredstev. Kljub temu pa Skupnost občin Slovenije ne more sprejeti predloga 

ministra Dragonje, da se povečana sredstva iz naslova 8. javnega poziva kompenzirajo s 

proračunskimi sredstvi državnega proračuna iz naslova 21. in 23. člena ZFO, saj bi tak dogovor bil v 

jasnem nasprotju z zakonskimi določili. V Skladu z ZIPRS 14/15 so vse slovenske občine že načrtovale 

sredstva iz naslova 21. in 23. člena ZFO v višini 2% (oz. 4%), zato v SOS nasprotujemo vsakim 

posegom v zakonsko zagotovljena proračunska sredstva občin, ki jih imajo ta zagotovljena v svojih 

proračunih, ker bi to povzročilo rebalanse vseh občin o čemer pa ne morejo odločati župani, ampak 

občinski sveti.  

Minister Dragonja je na današnjem sestanku izpostavil, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo uspelo zagotoviti dodatnih 56 mio. € iz naslova evropskih sredstev, torej skupaj 86 mio. 

€, s čemer bo ministrstvo omogočilo sofinanciranje vseh projektov s popolnimi vlogami. Občine bodo 

pozive oz. sklepe prejele v sredini avgusta. Kar zadeva sofinanciranja investicij po 21. in 23. členu ZFO 

je minister Dragonja povedal, da se bodo nadaljevala pogajanja z Ministrstvom za finance, saj v 

proračuni MGRT potrebnih finančnih sredstev ne morejo zagotoviti v celoti. Ministra Čuferja bo 

opozoril, da v tem primeru gre za zakonodajno materijo in iztožljive zneske. (bh)  

NAVODILA O OBRAZCIH ZA DAJANJE PODPORE V POSTOPKU 

KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 

Obveščamo vas, da je državna volilna komisija sprejela Navodila o obrazcih za dajanje podpore v 

postopku kandidiranja na lokalnih volitvah, s katerimi se določata oblika in vsebina obrazcev za 

dajanje podpore volivk in volivcev v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma za 

člane občinskega sveta. Za dajanje podpore so določeni naslednji obrazci: 
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 Obrazec LV-1: Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine; 

 Obrazec LV-2: Podpora, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov oziroma predlagatelju za 

volitve članov občinskega sveta in 

 Obrazec LV-3: Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika 

italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti. 

Na območjih kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti se enakopravno 

uporabljajo obrazci v dvojezični slovensko - italijanski različici oziroma v dvojezični slovensko - 

madžarski različici. Obrazci določeni z navodilom, ki so na razpolago na sedežih organov pred 

katerimi mora volivec podpisati obrazec, so brezplačni. 

Posebna volilna pravica volivcev, ki so dali podporo kandidaturi na obrazcu LV-3, se preveri na 

podlagi posebnega volilnega imenika v postopku preizkusa kandidature, ki ga opravi posebna 

občinska volilna komisija. Obrazec LV-3 se uporablja tudi v primerih kot jih določa 40. člen Zakona o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF). 

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO MED 

DELOM 

Obveščamo vas, da je MNZ objavil ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki 

določa, da višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2014 dalje znaša 3,64 eurov. 

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje, za katere znesek regresa za 

prehrano ostaja nespremenjen, in sicer na podlagi 166. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ 

(Uradni list RS, št. 40/12 in sprem.) znaša 3, 52 eurov. 

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVE NA JADRANSKE IGRE 2014 

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za prijavo na Jadranske igre 2014 in sicer je možna prijava do 1. 

avgusta 2014. Jadranske igre 2014 bodo potekale na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah 9. 

avgusta (kvalifikacije) in 16. avgusta (slovenski finale). Zmagovalna ekipa bo zastopala svoje mesto in 

Slovenijo na mednarodnem finalu Jadranskih iger 2014, ki bo 31. avgusta v Biogradu na Moru. V 

sklopu iger bodo organizatorji ponovno organizirali tudi Jadranske igre Junior, ki bodo potekale 

neposredno pred slovenskim finalom 16.8.2014. Rok za prijavo ekip slovenskih mest in otroških ekip 

je 1. avgust 2014. Prijave je potrebno poslati na elektronski naslov: E: info@fsp.si. Več informacij 

najdete na povezavi: http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice. 

Vabimo vas, da se pridružite novodobnim Igram brez meja, v katerih letos sodelujejo ekipe občin in 

mest iz Slovenije, Hrvaške, Črne Gore, Italije, Srbije in Makedonije. Jadranske igre pa zaradi medijske 

izpostavljenosti predstavljajo tudi odlično priložnost za promocijo turizma, kulture, zgodovine in 

običajev sodelujočih občin in mest. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Lokalne_volitve/Obrazec_LV-1_Podpora__ki_jo_da_volivec_kandidaturi_za_zupana_obcine.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Lokalne_volitve/Obrazec_LV-2_Podpora__ki_jo_da_volivec_kandidaturi__listi_kandidatov_oziroma_predlagatelju_za_volitve_clanov_obcinskega_sveta.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Lokalne_volitve/Obrazec_LV-3_Podpora__ki_jo_da_volivec_kandidaturi_za_clana_obcinskega_sveta_-_predstavnika_italijanske_ali_madzarske_narodne_skupnosti_oziroma_romske_skupnosti.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Ugotovitveni_sklep-visina_regresa_za_prehrano-1.7.2014.pdf
mailto:info@fsp.si
http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/poziv-k-prijavam-na-jadranske-igre-2014/396/neste/2/index.html?cHash=f23021ebfa4b1a3d91ad8ead65da41c0
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NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

Na podlagi 93. člena v zvezi z 42. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

drugega odstavka 10. poglavja Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 je Vlada Republike Slovenije na 66. redni seji dne 17. 7. 2014 

sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 

2014, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj.  

POVPRAŠEVANJE – ODPRTO 

OGLAŠEVANJE KULTURNIH PRIREDITEV  

Oglaševanje kulturnih prireditev javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki naproša za pomoč pri pridobitvi informacij 

glede oglaševanja kulturnih prireditev s strani javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov v letu 

2013. Občine članice SOS vljudno naprošamo k sodelovanju.  

V zvezi z navedeno tematiko občino zanima: 

1. Koliko sredstev je občina zagotovila javnim kulturnim zavodom in drugim ustanovam za 

oglaševanje v letu 2013? 

2. Kakšni so načini oglaševanja kulturnih prireditev in obveščanja zainteresirane javnosti s strani 

javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov?  

3. V kolikor imate kakšen inovativni pristop v smislu oglaševanja kulturnih prireditev, prosimo za 

navedbo. 

4. Katera izmed oblik oglaševanja je po vašem mnenju dosegla največji učinek v smislu povečanja 

obiska ciljne publike v letu 2013?  

5. Ali so javni zavodi in druge ustanove v letu 2013 sprejele kakšne ukrepe v zvezi z racionalizacijo 

sredstev namenjenih za oglaševanje? 

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do srede, 30. julija 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PODJETIJ  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje glede možnosti pridobitve preglednih podatkov o 

razpisih/sofinanciranjih glede socialnega podjetništva po posameznih občinah v Sloveniji. Zato vas 

vljudno naprošamo za posredovanje podatka ali vaša občina razpisuje sofinancerska sredstva s 

področja socialnega podjetništva ter v kolikšni višini občina socialna podjetja oz. dejavnosti 

sofinancira.  

Prosimo vas, da nam vaše odgovore posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si  

najkasneje do 4.8.2014. (bh)  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zascita_in_resevanje/Nacrt_izvajanja_NP_varstva_pred_naravnimi_nesrecami_01.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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POJASNILA MINISTRSTVA 

POJASNILO GLEDE OBVEZNOST VRAČILA PREVEČ IZPLAČANIH 

ZNESKOV PLAČ  

Obveščamo vas, da je dne, 4.7.2014 bil v Uradnem listu RS, št. 50/14, objavljen Zakon o spremembah 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), ki je v skladu s končno določbo (8. člen) začel 

veljati naslednji dan po objavi, torej 5.7.2014.  

ZSPJS-S vsebuje spremembe, ki se nanašajo na pravico oziroma obveznost vračila preveč izplačanih 

zneskov plač ter postopke vračila preveč izplačanih plač, ukrepe in pravno varstvo v inšpekcijskem 

nadzoru in zgornjo omejitev višine dodatkov iz naslova manj ugodnih delovnih pogojev in iz naslova 

nevarnosti in posebnih obremenitev.  

V zvezi s tem lahko tukaj preberete pojasnilo MNZ.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG PRAVILNIKA O SLUŽBENI IZKAZNICI OBČINSKEGA 

INŠPEKTORJA  

Obveščamo vas, da smo s strani MNZ prejeli predlog pravilnika o službeni izkaznici občinskega 

inšpektorja. Nov pravilnik je pripravljen zaradi uskladitve s 23. členom Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 40/14). Vljudno vas naprošamo, da 

vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 31.7.2014 na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si.  

PRIPRAVA NOVE STRATEGIJE OHRANJANJA BIOTSKE 

RAZNOVRSTNOSTI 

Že nekaj mesecev poteka priprava nove Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-

2025 (SOBR). V začetku junija je potekalo uvodno srečanje in predstavitev SOBR. Na prvem srečanju 

so udeleženci skušali oblikovati krovne nacionalne in podrobne nacionalne cilje, pa tudi usmeritve za 

doseganje ciljev. Gradivo, ki je nastalo na podlagi prve delavnice lahko pregledate tukaj.  

V kolikor imate kakršnekoli predloge ali pripombe na gradivo lahko pošljete vaše odzive na 

info@skupnostobcin.si.  

DOGODKI DRUGIH 

15.8. in 16.8./ SEJEM PRIDNE ROKE 2014 

Vabimo vas k sodelovanju na sejmu socialnih podjetij Pridne roke 2014, ki bo potekal v petek 15. in 

soboto 16. avgusta 2014 v starem mestnem jedru Slovenskih Konjic - slikovitem mestu cvetja in vina. 

Sejem je namenjen promociji socialnih podjetij in zadrug, predstavitvi primerov dobrih praks 

socialnega podjetništva in zadružništva v slovenskih občinah, promociji LAS-ov, razvoja podeželja, 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/PojasniloZSPJS-vracilo_prevec_placanih_plac-22.7.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/Predlog_pravilnika_o_sluzbeni_izkaznici_obcinskega_inspektorja-16.7.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/Predlog_pravilnika_o_sluzbeni_izkaznici_obcinskega_inspektorja-16.7.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Povzetek_prve_delavnice_ohranjanje_BR-21.7.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
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turističnih društev in lokalnih turističnih centrov. Sejem organiziramo Skupnost občin Slovenije, 

Slovenski forum socialnega podjetništva, socialno podjetje Kooperativa Konjice, TIC Slovenske 

Konjice in partnerji. 

K sodelovanju na sejmu vabimo: socialna podjetja, zadruge, organizacije in podjetja, ki delujejo po 

načelih socialnega podjetništva, lokalne akcijske skupine, turistična društva in turistično informacijske 

centre. Na sejmu lahko razstavljavci svoje izdelke in storitve tudi prodajajo. Udeležba na sejmu je za 

razstavljavce in udeležence sejma brezplačna. Zaradi omejenega števila razstavljavcev na sejmu je 

potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: info@fsp.si najkasneje do 8.8.2014 do 12h. 

V kolikor razstavljavci razpolagate z lastnimi stojnicami ali predstavitvenimi šotori vas prosimo, da to 

sporočite in navedete tudi dimenzije stojnic in šotorov, da vas bodo lahko ustrezno umestili v sejemski 

prostor. O izboru razstavljavcev bodo vse prijavljene obvestili najkasneje do 11.8.014. 

25.9./ 4. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA 

GOSPODARSTVA 

Zbornica komunalnega gospodarstva letos organizira že četrto Problemsko konferenco komunalnega 

gospodarstva. Konferenca bo letos potekala 25. in 26. Septembra v konferenčnem centru hotela Sava v 

Rogaški Slatini.  

Osrednja tema letošnje konference bo zato trajnostni razvoj komunalne dejavnosti. Skupaj s številnimi 

uglednimi strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike 

bomo osvetliti trajnostne pristope na področju komunale in poiskali možnosti, kako slabosti 

spremeniti v priložnosti. Prvi dan konference bo namenjen sistemskemu pogledu na osrednjo temo, 

drugi dan pa bodo potekali štirje vzporedni tematskih sklopi: ekonomski vidik izvajanja javnih služb, 

izvajanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, ki bodo 

obravnavali operativni vidik osrednje teme in primere dobrih praks. 

67. SEJA VLADE 

KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN  

Vlada RS je na seji sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2013. 

Konsolidirane premoženjske bilance države in občin prikazujejo vrednost finančnega in stvarnega 

premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih imajo država ter občine do 

drugih domačih in tujih subjektov. Bilančna vsota premoženja države in občin na dan 31. 12. 2013 

znaša 42,31 milijard in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. 12. 2012, v letu 2013 povečala za 13,06 

% oziroma 4,89 milijarde. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

LETO 2014 V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2014 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 

v obdobju januar - junij 2014. Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju 

januar – junij tekočega leta ter ocene realizacije do konca leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o 

izvrševanju proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, prenos namenskih 

mailto:info@fsp.si
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sredstev iz proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o 

spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve ter 

podatke o poroštvih. 

Od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 se je dolg državnega proračuna povečal za 3,3 milijarde EUR in je na dan 

30.6.2014 znašal 25,3 milijarde EUR oziroma 70,0 % BDP. (Vir: Vlada RS, ab) 

PLAČILO  OBVEZNOSTI NAD ZAGOTOVLJENIMI PRAVICAMI PORABE 

(ZPIZ IN OBRESTI) 

Vlada RS je sprejela sklep o plačilu obveznosti nad zagotovljenimi pravicami porabe (ZPIZ in obresti).  

Glede na obstoječe posle ter planirano novo zadolževanje v letošnjem letu planirana plačila obresti po 

stanju na dan 5. 5. 2014 presegajo zagotovljene pravice porabe za 151.006.727,20 EUR. Za plačilo 

obresti na proračunskih postavkah tako ni dovolj pravic porabe za plačilo vseh planiranih obveznosti, 

iz tekoče proračunske rezerve pa le-teh ni mogoče zagotoviti, Vlada RS je odločila, da se v tem 

primeru postopa v skladu z 39. členom ZJF in 12. členom ZIPRS1415, ki določata, da se obveznosti iz 

državnega oziroma občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem, in poroštev poravnavajo 

ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna ter da se obveznosti za 

servisiranje javnega dolga, ki presegajo pravice porabe, zagotovljene na teh postavkah v proračunu, 

na podlagi odločitve vlade plačujejo tudi nad to višino. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O DOLOČITVI UPRAVNIH ZADEV, V KATERIH LAHKO NA 

PRVI STOPNJI VODI POSTOPEK OZIROMA OPRAVLJA PROCESNA 

DEJANJA URADNA OSEBA FU S SREDNJO SPLOŠNO ALI STROKOVNO 

IZOBRAZBO 

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji 

vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba 

finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo. 

Uredba določa zadeve, v katerih bodo lahko uradne osebe vodile določene upravne postopke oziroma 

opravljale posamezna procesna dejanja (zbiranje dokazov). Predlagana ureditev pomeni odklon od 

veljavne ureditve o izobrazbi, ki jo mora imeti oseba za vodenje posebnega upravnega postopka 

oziroma opravljanje posameznih procesnih dejanj v postopku. Razlog za to je v zagotovitvi ustreznih 

pravnih podlag za prerazporeditev kadrov Carinske uprave Republike Slovenije zaradi vstopa 

Hrvaške v EU na druga delovna področja. Delovno področje, za obvladovanje katerega je treba 

zagotoviti kadrovske okrepitve, je področje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ter posamezna 

področja odmere, obračuna in izterjave obveznih dajatev. (Vir: Vlada RS, ab) 
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UREDBA O NAČINU PISANJA ZEMLJEPISNIH IMEN NA DRŽAVNIH 

KARTAH NA NARODNOSTNO MEŠANIH OBMOČJIH V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

Vlada RS je sprejela Uredbo o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno 

mešanih območjih v Republiki Sloveniji. Z uredbo se opredelijo zemljepisna imena na državnih kartah 

na narodnostno mešanih območjih, pravila pisanja za posamezne vrste zemljepisnih imen ter način 

pisanja zemljepisnih imen na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji. Z uveljavitvijo 

uredbe se bo prenehala uporabljati Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na 

narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji.  (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O PROBLEMATIKI IN DINAMIKI PRIPRAVE DRŽAVNIH 

PROSTORSKIH NAČRTOV  

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih 

načrtov s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave za obdobje januar – julij 2014. 

Vlada RS je naložila vsem ministrstvom, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti 

upoštevajo prioritete državnih prostorskih načrtov in zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, 

smernic in mnenj v skladu s časovnicami priprave državnih prostorskih načrtov. Vlada RS je prav 

tako potrdila ukrepe za pospešitev priprave državnih prostorskih načrtov in nalaga Ministrstvu za 

infrastrukturo in prostor, da poroča o realizaciji aktivnosti periodično vsakih 6 mesecev.  

Kljub številnim aktivnostim za pospešitev postopkov priprave DPN, dinamika priprave DPN v večini 

primerov zaostaja za časovnicami, določenimi v sklopu obravnave 2. poročila o DPN (oktobra 2012). 

(Vir: Vlada RS, ab) 

PROBLEMATIKA NEDOVOLJENIH GRADENJ  

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvajanju Politike reševanja problematike nedovoljenih gradenj. 

Poročilo o izvajanju Politike reševanja problematike nedovoljenih gradenj obravnava vsak sklop v 

okviru Politike reševanja problematike nedovoljenih gradenj predvidenih ukrepov in opisuje stopnjo 

realizacije posameznih ukrepov. Del poročila je tudi predlog Zakona o ravnanju z nedovoljenimi 

gradnjami, dopolnjen z nekaterimi pripombami in predlogi, posredovanimi v javni razpravi o 

osnutku predloga zakona, ki je potekala od 15.4. do 15.5.2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V 

LETU 2013  

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o stanju na področju energetike v letu 2013, ki ga je sprejel Svet 

Agencije za energijo na 2. redni seji dne 24.6.2014. 

Poročilo ugotavlja, da je bilo leto 2013, z  vidika razvoja energetskih trgov in stopnje njihove 

konkurenčnosti ter varnosti in kakovosti, za Slovenijo dobro leto. Boj za kupce električne energije in 

zemeljskega plina se je še zaostroval in krepil konkurenco, je pa bilo zaznati, da se je nekoliko umiril 
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pri gospodinjskih odjemalcih. Glede na število zamenjav in količine energentov, povezane z 

menjavami dobavitelja, so se največje spremembe dogajale pri večjih odjemalcih oziroma podjetjih. 

Dobavitelja električne energije je tako zamenjalo 14.998 poslovnih odjemalcev, leto pred tem pa le 

6478. Pri zemeljskem plinu je bilo zamenjav dobavitelja pri poslovnih odjemalcih sicer manj kot leta 

2012, vendar pa so se količine, povezane z menjavami, s 152,9 gigavatne ure v letu 2012 povzpele v 

letu 2013 na kar 270,5 gigavatne ure. 

Pozitivne posledice konkurence so bile opazne predvsem pri zemeljskem plinu, kjer se je nadaljeval 

trend padanja cen, ki so se že približevale povprečju cen držav EU. Povečalo se je število uvoznikov 

zemeljskega plina, kar je izboljšalo konkurenčnost tega trga, žal pa se je hkrati močno povečala 

odvisnost Slovenije od ruskega plina, od koder smo ga uvozili kar 58 odstotkov. Poraba zemeljskega 

plina se je glede na leto prej že tretje leto zapored zmanjšala tudi v letu 2013, in sicer za 2 odstotka, 

poraba industrijskih odjemalcev pa kar za 4,5 odstotka. V tem letu so bila sprejeta za trg pomembna 

pravila, ki omogočajo učinkovito upravljanje omrežja zemeljskega plina v primeru prezasedenosti. 

Spremenil se je tudi način obračunavanja omrežnine, z metodo vstopno-izstopnih točk smo se 

poenotili z drugimi državami Evropske unije. Tudi cene električne energije so sledile za odjemalce 

ugodnim trendom na borzah.  Vendar pa so prispevki, potrebni za podpore za proizvodnjo električne 

energije na naravi prijazen način, s približno 300-odstotnim povečanjem bistveno vplivali na končne 

cene.  

Pokritost slovenske porabe električne energije z domačimi proizvodnimi viri je znašala približno 91 

odstotkov, kar je ob razvitosti evropskega trga z električno energijo in presežkih na njem dodatno 

postavilo pod vprašaj racionalnost povečevanja proizvodnje iz dragih in okoljsko vprašljivih virov. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU RAZVOJA PROMETA V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

Vlada RS se je na seji seznanila z izhodišči za pripravo predloga Resolucije o nacionalnem programu 

razvoja prometa v RS in načrtom aktivnosti za njeno dokončanje.  

Namen priprave Resolucije je: 

 opredeliti celovit razvoj prometa in prometne infrastrukture do leta 2030 (in dalje, če bo to 

potrebno zaradi celovitosti naloge); 

 zagotoviti redno in enakomerno financiranje prometne infrastrukture in  

 zagotoviti podlago za črpanje EU sredstev v finančni perspektivi 2014–2020 (t.i. predhodno 

pogojenost). 

Zaključen je vsebinski del Resolucije, ki je bil pripravljen na podlagi nacionalnega prometnega 

modela. Pokazal je, da sta v Sloveniji najbolj nujni področju, ki jih je potrebno razvijati v prihodnje 

železniška infrastruktura, predvsem v povezavi s tranzitnimi tokovi in pristaniščem v Kopru ter javni 

potniški promet, ki bo temeljil na železniškem prevozu. V kolikor se to ne bi zgodilo, se bo Slovenija 

znašla v velikih težavah, ker ne bo zadostila nacionalnim in EU okoljskim zahtevam, soočila se bo z 

dnevnimi zastoji na avtocestah, predvsem v dnevnih konicah in ne bo mogla več ustrezno zadostiti 

potrebam gospodarstva in potrebam prebivalcev Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab) 
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PROJEKT VZPOSTAVITVE CENTRA ODLIČNOSTI  

Vlada RS je sprejela sklep s katerim podpira prizadevanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, da se projekte,  ki bodo izkazali trajnostno usmerjenost projekta ter skladnost s poglavjem 4.2. 

Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020, podpre pri kandidaturi na razpis Evropske 

komisije »WIDESPREAD-1-2014: Teaming«  in se jim v primeru izbora za sofinanciranje s strani 

Evropske Komisije, ob predhodni odobritvi Organa upravljanja, omogoči sofinanciranje vzpostavitve 

centra odličnosti v okviru programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. 

Razpis poteka dvofazno. Rok za oddajo predlogov projektov za prvo fazo je 17. september 2014. V 

prvi fazi bodo v enoletno sofinanciranje za pripravo poslovnega načrta vzpostavitve/nadgradnje 

centra odličnosti  izbrani najboljši predlogi. V drugi  fazi bodo izmed uspešnih (sofinanciranih) 

projektov prve faze, izbrani projekti z najboljšimi poslovnimi načrti v petletno sofinanciranje za 

vzpostavitev/nadgradnjo centra odličnosti. Že v prvi fazi, torej pri izboru projektov za sofinanciranje 

priprave poslovnega načrta centra odličnosti, razpis predvideva jasno izkazano  povezanost 

dejavnosti načrtovanega centra odličnosti s prioritetami nacionalne Strategije pametne specializacije. 

Prav tako se skladno s pogoji razpisa že v tej fazi projekta pričakuje tudi podpora s strani nacionalnih 

oblasti, predvsem v smeri zagotavljanja pogojev za nacionalno sofinanciranje projekta iz evropskih 

strukturnih skladov.  (Vir: Vlada RS, ab) 

IZRAČUN KOMUNALNEGA  PRISPEVKA  

Vlada RS je sprejela odgovor na pisna vprašanja državnega svetnika v zvezi z izračunom 

komunalnega prispevka v primeru, ko se gradnja komunalne opreme financira iz evropskih sredstev. 

V odgovoru so pojasnili, da je področje opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka ureja 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. 

Na višino komunalnega prispevka vpliva vrednost komunalne opreme (skupni stroški), ki se 

zmanjšajo za sredstva pridobljena iz državnega proračuna, sredstva vložena iz občinskega proračuna 

in druga sredstva, ki jih je pridobila občina za gradnjo komunalne opreme, med katera sodijo 

evropska sredstva, sredstva zbrana s samoprispevki itd. Na višino komunalnega prispevka za 

posameznega zavezanca pa vpliva predvsem velikost stavbnega zemljišča in neto tlorisna površina 

objekta. V nadaljevanju odgovarja vlada, da uspešnost pridobivanja evropskih sredstev za gradnjo 

komunalne opreme vpliva na določanje obračunskih stroškov (komunalni prispevek), vendar ni edini 

in ključni dejavnik. Ustavna enakost državljanov se v postopkih odmere komunalnega prispevka 

zagotavlja s spoštovanjem in izvajanjem določil ZPNačrt in podzakonskih predpisov, ki urejajo 

področje komunalnega opremljanja. (Vir: Vlada RS, ab) 
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SVET VLADE RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI  

Svet se je ustanovil zaradi vse večjega števila in obsega nesreč ter posledično potrebe po boljšem 

povezovanju vseh deležnikov, ki sodelujejo pri obvladovanju nesreč. Deloval bo tudi kot platforma za 

spodbujanje, usmerjanje in usklajevanje različnih aktivnosti iz Hjoškega okvirnega akcijskega načrta 

zmanjševanja tveganja pred nesrečami v letih 2005–2015, ki se bo nadaljeval tudi po letu 2015. 

Platformo, ki jo pri nas organiziramo v obliki sveta vlade, je organiziralo že 79 držav, od tega v Evropi 

25. Njihovo delovanje kaže, da gre za koristno orodje, ki pripomore k prenosu težišča zanimanja in 

delovanja z odzivne faze nesreč (ukrepanja ob nesrečah in po njih) na preprečevanje nesreč, kar je z 

vidika žrtev in stroškov veliko ustrezneje. Dejavnosti Sveta se bodo dopolnjevale z dejavnostmi 

drugih delovnih teles in organov s področij varstva okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja 

in nacionalne varnosti. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

OBČINA SANDRIGO IZ ITALIJE IŠČE PARTNERJA  

Italijanska občina Sandrigo išče partnerja za prijavo projekta na razpis Evropa za državljane. v okviru 

mreže mest želi izvesti projekt s ciljem: 

- ozaveščati o bogatosti kulturne in kulinarične tradicije v Evropi 

- Spodbujati medsebojno razumevanje in strpnost ter tako prispevati k razvoju spoštljive, 

dinamične in vsestranske evropske identitete;  

- Spodbujati medsebojno promocijo materialne in nematerialne dediščine; 

- izmenjevat primere dobrih praks 

V kolikor vas partnerstvo v projektu zanima oz. želite imeti dodatne informacije pišite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si. 

OBČINA TERNI IZ ITALIJE IŠČE PARTNERJA  

Italijanska občina išče partnerja za prijavo projekta na razpis COSME. Projekt vključuje vzpostavitev 

trajnostnega in transnacionalnega turizma (ki spoštuje okoljska, družbeno-kulturna in ekonomska 

načela), ki ustvarjajo dobiček in ki bo ljudem približal alternativno obliko turizma. Cilj projekta bo  

izvedba turistične poti med različnimi evropskimi kraji, povezanih z vodnimi športi.  

"WWW" je turistični proizvod v podeželskih in goratih območjih v Evropi za katere so značilne reke, 

vodne poti in jezera in ki omogočajo (na primer: rafting, soteskanje, hydrospeed, hojo ali jahanje, 

ribolov, tematski obiski, itd.)  

"WWW" bo realna in virtualna pot: realna bo, saj konkretno vključuje evropske partnerje v 

raziskovanje in identifikacijo naravnih območij in uresničuje turistični proizvod s paketi z nastanitvijo 

in dejavnosti zahvaljujoč natančno evidentirane poti; virtualna pa bo, saj projekt vključuje uporabo 

IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), ustanovljena bo posebna QR koda in izvajanje 

naprednih tehnoloških sistemov. 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v navedenem projektom oz bi želeli imeti dodatne 

informacije se lahko obrnete na miha.mohor@skupnostobcin.si.   

OBJAVA TEKMOVANJA NAJ POT 2014 

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo 

in kolesarjenje, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta 

Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo RS – Direktorat za turizem in internacionalizacijo objavljajo 

tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta 

Moja dežela – lepa in gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2014. 

Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj jih 

lahko prijavijo prebivalci, kraji, organizacije, društva …, ki so skrbniki, 

upravljavci ali nosilci tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu, vzdrževanju, vodenju, privlačnosti in 

sporočilnosti posamezne poti. Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j. znotraj 

Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na 

www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa 

tekmuje za laskavi naziv najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2014. Turistične / tematske 

poti glede na njihovo vsebino lahko razdelimo na kulturne, zgodovinske, etnološke in romarske 

pohodne poti, naravoslovne učne poti pa na gozdne učne poti, arheološke poti in poti po zavarovanih 

območjih. Obrazec za prijavo in ocenjevalno polo najdete s klikom med drugimi obrazci projekta Moja 

dežela – lepa in gostoljubna. Pobudo za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo 

krajani in organizacije do 5. septembra 2014.  

NAGRADNI NATEČAJ – ZELENA DELOVNA MESTA 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta 

Spodbujamo zelena delovna mesta objavila javni nagradni natečaj Partnerstva 

za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. Z njim 

iščejo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih 

delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po 

Sloveniji. Izbrali bodo tri dobre prakse, med katerimi bo najboljša prejela zeleni teambuilding na 

ekološki kmetiji v vrednosti tisoč evrov. Rok za prijavo je 10. september 2014 do 12. ure. Iščejo 

napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem 

in sistemskem pristopu. Iščejo prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri 

spopadanju z izzivi današnjega časa. Izbrali bodo tri, med katerimi bo prva nagrajena, vse tri pa bodo 

prejele priznanja. Posebej jih bodo tudi izpostavili s kratkim promocijskim filmom, na slovesni 

podelitvi letos jeseni, v spletnem katalogu dobrih praks, v časniku Dnevnik in na dogodkih izbora 

Gazela. Vse informacije so na spletni strani projekta Spodbujamo zelena delovna mesta več podatkov 

pa je na voljo tudi pri vodji projekta Gaji Brecelj (gaja@umanotera.org). 

ERASMUS + 

Erasmus + je program EU za izboljšanje spretnosti in zaposljivosti s pomočjo izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in športa. Med letoma 2014-2020 bo program zagotavljal možnosti za več kot 4 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/OBRAZEC%20naj%20%20poti%202014.docx
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/ocenjevalna%20pola%20naj%20pot%202014a.pdf
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
mailto:gaja@umanotera.org
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milijone Evropejcev, za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v 

tujini, kot tudi prispeval k razvoju evropske razsežnosti v športu.  

V sklopu Mobilnost Mladina je možno prejeti sofinanciranje mobilnosti mladih in mladinskih 

delavcev, če ste akterji, aktivni na področju mladinskega dela. Višina subvencije je odvisna od dolžine 

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

Odprt je tudi sklop Strateška partnerstva na področju mladih, ki je namenjen partnerstvu med 

organizacijami z namenom izboljšanja mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. 

Rok za oddajo vlog je 1.10.2014. Več informacij lahko najdete tukaj.   

DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT  

Evropska komisija je 19.6.2014 objavila prvi razpis v sklopu novega programa financiranja za projekte 

v zvezi s podnebnimi ukrepi. Iz novega podprograma za podnebne ukrepe bo letos namenjenih 44,26 

milijona evrov sredstev za razvoj in izvedbo inovativnih rešitev za odziv na podnebne spremembe v 

Evropi. Podprogram je del evropskega programa LIFE za obdobje 2014–2020, ki bo v naslednjih 

sedmih letih zagotovil 864 milijonov evrov za podnebne ukrepe. Izboljšal bo tudi komunikacijo, 

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

spremembam. Rok za prijavo je 16. oktober 2014. Naslednji razpis za zbiranje predlogov v okviru 

programa LIFE, ki bo objavljen jeseni letos, se bo nanašal na nepovratna sredstva za poslovanje 

neprofitnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju podnebnih in okoljskih vprašanj. 

Več tukaj in gradivo z LIFE informativnega dneva je objavljeno na spletni strani MKO: 

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_20

14_2020/  (Vir: MKO, bh) 

HORIZON 2020  

V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno 

pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Za prvi dve leti je na 

voljo več kot 15 milijard EUR in sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega 

gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Financiranje je usmerjeno v 

tri glavne stebre, in sicer: Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja 

raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki; vodilni položaj v industriji (Industrial 

leadership), ki podpira evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, 

napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja; družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je 

namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in 

biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in 

surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti. Višina sofinanciranja projektov je med 70 – 100%, 

višina projektnih sredstev pa je med 3 – 7 mio eur. Trajanje projektov v okviru svežnja je med 24 – 48 

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah.  

Nekaj aktualnih razpisov v sklopu Horizon 20202, ki so trenutno odprti so še: Pameten, okolju 

prijazen in integriran promet do 28.8.2014, Varna čista in učinkovita energija do 3.9.2014, Evropa v 

spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativna in reflektirana družba do 30.9.2014, Znanost z in za 

družbo do 2.10.2014. Več o tem lahko preverite na spletni strani Horizon 2020. 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
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JAVNI POZIV EKO SKLADA 

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je odprt nov Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 

52LS14. Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih 

podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju RS. Višina sredstev po tem pozivu znaša 8 

milijonov EUR. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb: 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov), gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, in sicer za v 

pozivu navedene namene. Javni poziv je odprt do objave zaključka javnega poziva oziroma 

najkasneje do 30. 4. 2015. Celotno besedilo poziva si lahko preberete tukaj. 

NOVICE DRUGIH 

HITRA RAST SEKTORJA EKOLOŠKE PRIDELAVE  

Evropska komisija je objavila podatke o ekološkem kmetijstvu v Evropski uniji. V zadnjem desetletju 

se sta se tako število ekoloških kmetij kot površine za ekološko kmetovanje povečali za polovico ali 

več. Površine za ekološko kmetovanje v EU so se povečale za približno 500.000 hektarjev letno. Tako je 

danes v Evropi preko 186.000 ekoloških kmetij, ki obdelujejo 9,6 milijona hektarjev zemlje. V EU 

največji delež predstavljajo trajni pašniki (45 %), sledijo žito (okrog 15 %) in trajni nasadi (okrog 13 %). 

Ekološka živinoreja ostaja omejena, saj v primerjavi s celotno živinorejo v EU znaša le okrog 1 %. 

Zaradi znatne rasti sektorja je Komisija predlagala nova pravila, ki naj bi izboljšala trenutni sistem ter 

omogočila trajnostno rast sektorja, spoprijemanje s prihodnjimi izzivi in ohranjanje dolgoročnega 

razmerja s potrošniki. O posodobljenih pravilih trenutno razpravljata Evropski parlament in države 

članice EU.(Vir: Mreža za podeželje, bh) 

PRVI GEOGRAFSKI PREGLED POLITIK ŠOLSKE PREHRANE V EU 

V sklopu prizadevanj Evropske komisije, da pripomore k zmanjšanju debelosti pri otrocih, je Skupno 

raziskovalno središče, znanstvena služba Evropske komisije, objavilo prvo izčrpno poročilo o 

politikah šolske prehrane v Evropi. Iz poročila je razvidno, da evropske države pripisujejo šolski 

prehrani velik pomen za zdravje, razvoj in šolsko uspešnost otrok. V vseh državah, ki jih je zajela 

študija (28 držav EU + Norveška in Švica), poznajo smernice za šolsko prehrano, čeprav se te med 

seboj precej razlikujejo. Nacionalni ukrepi, s katerimi države uveljavljajo zdravo prehrano v šoli, 

segajo tako od neobveznih smernic, denimo glede sestave jedilnika in velikosti obroka, do popolne 

prepovedi uporabe prodajnih avtomatov hrane in pijač ter sladkanih pijač v šolah, tudi prepovedi 

komercialnega oglaševanja. 

Poročilo prinaša geografski pregled najnovejših nacionalnih političnih dokumentov s standardi in 

smernicami glede prehrane v osnovnih in srednjih šolah. Opis politik temelji na skupnih merilih, kot 

so denimo dovoljena in nedovoljena živila, hranilna vrednost, jedilni prostori, priprava hrane in 

omejitve trženja. Poročilo vsebuje tudi pregled regulativnega stanja in je tako pomemben korak do 

ocene učinka politik šolske prehrane na prehranjevanje in debelost otrok. Poročilo je razkrilo, da več 

kot 90 % pregledanih politik vsebuje prehranske standarde, ki naj zagotovijo uravnotežen jedilnik. 

Sledijo navodila glede velikosti obroka (76 %) in standardi glede hranilne vrednosti kosila (65 %). Zelo 

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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pogoste so omejitve in priporočila glede pijač (65–82 %), večinoma v prid pitju sveže vode in z izrecno 

omejitvijo ali prepovedjo (sladkanih) brezalkoholnih pijač. Osnovni splošni cilj v večini držav je 

izboljšati prehrano otrok, privzgojiti zdrave navade prehranjevanja in življenja ter zmanjšati ali 

preprečiti debelost pri otrocih. Večina politik omejuje sladke in slane prigrizke, in sicer so omejitve v 

razponu od občasnih dovoljenj do popolnih prepovedi. 59 % teh politik zahteva ali priporoča 

ocenjevanje uspešnosti politike šolske prehrane. Merilo za oceno sta največkrat organizacija prehrane 

v šoli in delež otrok, ki so prijavljeni na šolsko prehrano. Najbolj pogosta parametra 

energijskih/hranilnih standardov za kosilo sta energijski vnos in delež maščob (65 % oziroma 56 % 

vseh politik). Približno polovica vseh zajetih držav omejuje uporabo prodajnih avtomatov v šolah. 

Ukrepi segajo od priporočil za bolj zdrave alternative prodajnim avtomatom do popolne prepovedi 

avtomatov v šolskih prostorih, vmes so prepovedi nezdravih živil v avtomatih. Omejitve zelo pogosto 

veljajo tudi za komercialno oglaševanje nezdravih živil v šolah. Pri geografskem pregledu politik 

šolske prehrane je sodelovala skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost, ki podpira 

strategijo EU za vprašanja v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (2007) in akcijski 

načrt EU v zvezi z debelostjo pri otrocih (2014–2020). (Vir: Evropa rapid, bh) 

NOVOSTI NA PODROČJU  UREDITVE VOŽNJE V NARAVNEM OKOLJU  

V začetku julija je stopila v veljavo Novela zakona o ohranjanju narave, ki uvaja pomembne novosti 

tudi na področju ureditve vožnje v naravnem okolju. Ureditev vožnje v naravnem okolju je eno od 

pomembnih področij varstva narave, ki je že vse od leta 1995 urejeno s posebno uredbo. Ta uredba je v 

naravnem okolju zaradi varstva narave prepovedovala zlasti vožnjo z vozili na motorni pogon in s 

kolesi v »rekreacijske namene«. Po drugi strani pa je bilo prepovedano tudi organiziranje voženj v 

naravnem okolju, kar je posledično onemogočilo javne prireditve v ta namen. Nadzor nad izvajanjem 

uredbe in sankcioniranje kršitev nista bila ustrezna oziroma se nista izvajala. V zadnjem času se je 

bistveno povečalo število vozil, ki so namenjena rekreaciji in vožnji po brezpotjih, površin, kjer bi se ta 

vozila lahko vozila, pa ni bilo. Tudi razvoj kolesarstva, zlasti gorskega kolesarstva kot pomembne 

rekreacijske dejavnosti in turistične panoge, je v zadnjem času v velikem porastu. To je pripeljalo do 

stanja, ko pravna ureditev ne ustreza več družbenim razmeram, zaradi česar jo je bilo treba 

spremeniti. Zaradi tega so bile določbe te uredbe v zadnjih letih predmet intenzivnega obravnavanja 

in iskanja novih rešitev, ki bi na primeren način reševale nastalo situacijo na tem področju. Glede na 

uredbo iz leta 1995 so v noveliranem zakonu ohranjene tiste prepovedi, za katere je bilo na podlagi 

ocene stanja ugotovljeno, da so potrebne za varstvo narave, ob tem pa veljavna ureditev tudi delno 

sprošča vožnjo v naravnem okolju in daje možnosti za vožnjo v posebej določenih območjih za šport 

in rekreacijo, ki pravno sicer niso dela naravnega okolja, dejansko pa lahko imajo te površine vse 

želene kvalitete narave. Vozila na motorni pogon so v noveli zakona opredeljena na enak način kot do 

sedaj. V noveli zakona so se ohranile prepovedi vožnje, parkiranja, ustavljanja in organiziranja voženj 

z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, ob tem da to ne velja za opravljanje dejavnosti 

kmetijstva, gozdarstva, čebelarjenja in druge posebej navedene dejavnosti ter za službene in druge 

tem podobne vožnje. Vse te izjeme so v predlogu zakona izrecno naštete.  

V veljavi so ostale vse dosedanje izjeme glede izključitve veljavnosti ureditve za določene dejavnosti 

in vožnje v naravnem okolju. Dodajajo pa se še nove. Nova izjema velja za dostop do objektov, ki niso 

neposredno povezani z javnimi cestami in nekategoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni cestni 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-834_sl.htm
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promet. Do takih objektov je seveda dovoljeno dostopati tudi po nekategoriziranih cestah, ki se ne 

uporabljajo za javni cestni promet (npr. kolovoz), ki po tem zakonu spada v naravno okolje. 

Popolna novost, ki je vključena v novelo, je izjema od prepovedi vožnje z vozili na motorni pogon, ki 

se nanaša na organiziranje javnih prireditev. Le ta se umešča v veljavno ureditev, ki je sicer urejena z 

zakonom, ki ureja javna zbiranja. Izrecno je določeno, da gre za izjemo od določb zakona, ki ureja 

gozdove in določb zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, kar pomeni, da se s tem dopušča organiziranje 

javnih prireditev z vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Tako je mogoče pod 

zakonsko določenimi pogoji (časovne in prostorske omejitve) organizirati javne prireditve z vozili na 

motorni pogon v naravnem okolju, pri čemer je ob tem predvideno predhodno soglasje ZRSVN v 

okviru katerega bosta morala pozitivno mnenje podati tudi Zavod za gozdove Slovenije in kmetijsko 

svetovalna služba, vsaka organizacija za svoje področje. Soglasje se bo lahko podalo s pogoji, ti pogoji 

pa bodo del dovoljenja za javno prireditev. Organizator prireditve je dolžan po končani prireditvi 

prireditveni prostor sanirati oziroma ga v kar največji možni meri približati predhodnemu stanju. 

Novela prinaša tudi obveznost evidentiranja in označevanja vozil na motorni pogon, ki niso 

namenjena za vožnjo po cesti, in zaradi tega niso označena in jih ni mogoče identificirati. Za izvajanje 

zadevnih določb zakona bo treba vzpostaviti in upravljati ustrezno evidenco, ki za vozila na motorni 

pogon še ne obstaja. Za vzpostavitev in upravljanje nove evidence je pristojno Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor. Uveljavitev teh določb zakona je zaradi zahtevnosti zamaknjena za dve leti, 

pri čemer bo moralo za to pristojno ministrstvo v enem letu po uveljavitvi novele zakona sprejeti 

podzakonski predpis, s katerim bo uredilo podrobnejši način vpisa v evidenco vozil na motorni 

pogon, vsebino vloge za vpis v evidenco vozil na motorni pogon, vključno z načini dokazovanja 

lastništva vozila na motorni pogon, način upravljanja evidence, obrazec potrdila o vpisu v evidenco 

vozil na motorni pogon in podrobnejši način označitve vozil na motorni pogon. (Vir: MKO, bh) 

JAVNI IZDATKI ZA FORMALNO IZOBRAŽEVANJE  

Javni izdatki za formalno izobraževanje, izračunani v skladu z novo mednarodno definicijo 

formalnega izobraževanja, so v letu 2012 znašali 2.037 milijonov EUR ali 5,8 % BDP. 95 % vseh javnih 

izdatkov za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 5 % pa 

je bilo porabljenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. Od skupno 106 

milijonov EUR javnih transferjev v letu 2012 jih je bila večina namenjenih visokošolskemu (60 %) in 

srednješolskemu izobraževanju (35 %). Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2012, po izračunu v 

skladu z novo mednarodno definicijo formalnega izobraževanja, porabljenih 2.227 milijonov EUR, kar 

je 6,3 % BDP. 87 % izdatkov za izobraževalne ustanove so pomenili javni izdatki, nekaj manj kot 13 % 

zasebni izdatki in le 0,8 % izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.  

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove predstavljajo izdatki za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje (vrtci – 1. in 2. starostno obdobje) 20,4 %, izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 42,7 

%, izdatki za srednješolsko izobraževanje 17,2 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19,7% (1,6 % 

izdatki za višješolsko strokovno in 18 % izdatki za visokošolsko izobraževanje).  

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2012 znašali 1.989 milijonov EUR ali 91 % vseh 

izdatkov (velika večina teh izdatkov, 74,3 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 9 %  

izdatkov (190 milijona EUR) so bili investicijski izdatki. (Vir: Urad RS za statistiko). 
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PROSTORSKE ENOTE  

V Registru prostorskih enot, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije, je bilo 1. 7. 

2014 evidentiranih 12 statističnih regij1), 211 občin, 6.035 naselij, 10.356 ulic in 547.074 hišnih številk. 

Največja po površini je bila občina Kočevje (555 km2), najmanjša pa občina Odranci (7 km2). Po številu 

naselij je bila največja občina Krško (158 naselij). Po le eno naselje so imele občine Kobilje, Odranci in 

Trzin. 

Število statističnih regij in občin se v 2. četrtletju 2014 v primerjavi s prejšnjim ni spremenilo. Nastalo 

pa je eno novo naselje, in sicer Vejar v občini Trebnje. Povečalo se je tudi število ulic. Ustanovljenih je 

bilo šest novih ulic, od tega dve v občini Kidričevo (v naselju Njiverce, in sicer Preglova ulica in Ulica 

Antona Peterlina), ena v občini Škofja Loka (v naselju Škofja Loka, in sicer Nad Plevno), ena v občini 

Ivančna Gorica (v naselju Ivančna Gorica, in sicer Cesta občine Hirschaid), ena v občini Vrhnika (v 

naselju Vrhnika, in sicer Hrastje) in ena v občini Ptuj (v naselju Ptuj, in sicer Stara ulica).  

Število hišnih številk se je v 2. četrtletju 2014 najopazneje povečalo v občini Ljubljana (za 164), 

predvsem zaradi novonastalih (175); število teh se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem ni bistveno 

spremenilo. Ukinjenih je bilo 11 hišnih številk (trikrat manj kot v prejšnjem četrtletju). ( Vir: Statistični 

Urad RS Slovenije) 

POROČILO O EKONOMSKI, SOCIALNI IN TERITORIALNI KOHEZIJI  

Evropska komisija je objavila šesto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, v katerem 

ugotavlja, da kohezijska politika EU z ustvarjanjem delovnih mest in zmanjševanjem razlik v Evropi 

uresničuje cilje rasti strategije Evropa 2020. Poročilo postavlja energijsko učinkovitost, zaposlovanje, 

socialno vključenost ter mala in srednje velika podjetja v središče kohezijske politike EU za obdobje 

2014–2020. Za podporo prehodu na okolju prijaznejše gospodarstvo, zlasti za naložbe na področju 

energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, bo na voljo 38 milijard evrov, za podporo večji 

konkurenčnosti evropskih malih in srednje velikih podjetij pa bo v skladu z načrti porabe in 

sporazumi o partnerstvu držav članic EU porabljenih do 33 milijard evrov. Več kot 80 milijard evrov 

bo namenjenih naložbam v človeški kapital prek Evropskega socialnega sklada in pobude za 

zaposlovanje mladih. 

Poročilo tudi analizira uspešnost kohezije EU za preteklo finančno obdobje. Zadnji statistični podatki 

iz konca leta 2012 kažejo, da je kohezijska politika EU v obdobju 2007–2013 ustvarila okoli 600.000 

novih delovnih mest, zagotovila podporo za 80.000 novih podjetij, omogočila dostop do 

širokopasovne povezave za 5 milijonov državljanov ter izboljšala oskrbo s pitno vodo za 3,3 milijona 

ljudi. Poleg tega je 5,7 milijona iskalcev zaposlitve prejelo pomoč za lažjo zaposlitev, nadaljnjih 8,6 

milijona pa je prejelo podporo za pridobitev kvalifikacij. Poročilo prav tako izpostavlja izzive, s 

katerimi se soočajo nacionalni, regionalni in lokalni organi pri premagovanju posledic finančne in 

gospodarske krize. Zlasti ugotavlja, da je kohezijska politika z zagotavljanjem naložbenih sredstev in 

ustvarjanjem finančne stabilnosti ublažila močno zmanjšanje javnih naložb. Celotno sporočilo: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_sl.htm (Vir: Obvestila za javnost EU)  
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POROČILO O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI  

Evropska komisija je  objavila sporočilo o energijski učinkovitosti za leto 2013. Med pričakovanimi 

koristmi izpostavlja nove priložnosti za evropska podjetja, energijo za potrošnike po dostopni ceni, 

večjo energetsko varnost z znatno manjšim uvozom naravnega plina ter pozitivni vpliv na okolje. 

Predstavljeno sporočilo tudi ocenjuje napredek Evropske unije pri doseganju cilja 20-odstotne 

energijske učinkovitosti do leta 2020. Po trenutnih ocenah naj bi EU do leta 2020 dosegla prihranek 

energije v višini 18–19 %. Vendar pa bo dogovorjeni cilj 20 % mogoče doseči, če bodo vse države 

članice EU v celoti izvajale že dogovorjene zakonodajne ukrepe. Komisija ne namerava predlagati 

novih ukrepov, vendar poziva države članice, da okrepijo prizadevanja za skupno dosego cilja do leta 

2020. (Vir: Obvestila za javnost EU) 

POROČILO O KMETIJSTVU V EU  

Evropska komisija je predstavila poročilo, ki vsebuje statistične in gospodarske podatke o kmetijstvu v 

EU, državah pristopnicah in državah kandidatkah. V EU je okoli 12 milijonov kmetij, kmetijstvo pa 

predstavlja 5,2 % delovnih mest, vendar so razlike med državami članicami velike. V letu 2013 se je 

kmetijski dohodek na enoto dela po treh letih okrevanja v povprečju nekoliko zmanjšal (–1,3 %), pri 

čemer je skupna vrednost proizvodnje ostala nespremenjena. Proizvodnja žita se je povečala za 8 %, 

letina ogrščice za 9,2 %, medtem ko so stročnice ostale pod preteklim 5-letnim povprečjem. 

Proizvodnja vina in grozdnega soka je bila 12 % nižja kot v letu 2012, kar je najnižja raven proizvodnje 

vina v več letih. Največji upad proizvodnje so zabeležile Francija (–21 %), Španija (–10 %) in Italija (–7 

%). Proizvodnja oljčnega olja se je v primerjavi z letom 2011/2012 znižala za 38 %, medtem ko so cene 

višje za 20 %. V letu 2013 se je ustavil trend upadanja čred goveda v EU. Za trg mleka in mlečnih 

izdelkov so še vedno značilne visoke cene in omejena dobava. Celotno sporočilo: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0722_en.htm ( Vir: Obvestila za javnost EU)  

VEČ RECIKLIRANJA ZA GOSPODARSTVO BREZ ODPADKOV  

EU predlaga povečanje deleža recikliranih odpadkov kot del prizadevanj za prehod v gospodarstvo, 

ki preprečuje nastajanje odpadkov in je trajnostno naravnano. 

Po novih predlogih naj bi države EU: 

 prepovedale odlaganje odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, po letu 2025, 

 reciklirale 70 % komunalnih odpadkov (dnevne smeti) in 80 % odpadne embalaže do leta 

2030, 

 omejile količine morskih odpadkov in zavržene hrane. 

 Tako bi dosegli: 

 manj okoljske škode zaradi gospodarstva in manj emisij CO2, 

 manj povpraševanja po dragih in redkih virih, 

 580 000 novih delovnih mest v sektorju ravnanja z odpadki. 
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PONOVNA UPORABA, POPRAVILO, RECIKLIRANJE 

EU si prizadeva za prehod na tako imenovano „krožno gospodarstvo‟ v Evropi, v katerem bodo 

vsakodnevno pravilo ponovna uporaba, popravilo in recikliranje, in ne sedanje ravnanje, ko surovine 

pridobimo, jih enkrat uporabimo in nato zavržemo. 

Leta 2010 smo v Evropi odpeljali na odlagališča ali v sežigalnice okoli 400–500 milijonov ton 

odpadkov, ki bi jih sicer lahko ponovno uporabili ali reciklirali. Če bi v EU vire veliko bolje izkoristili, 

bi povečali tudi konkurenčnost našega gospodarstva na svetovnem prizorišču ter zmanjšali našo 

odvisnost od vse redkejših in dragih surovin. Med načrtovanimi ukrepi je tudi izboljšanje 

produktivnosti virov, to je razmerja med bruto domačim proizvodom gospodarstva in porabo 

surovin. (vir EK) 

EU ŽELI MALE PROIZVAJALCE HRANE ZAŠČITITI PRED 

NEPOŠTENIMI PRAKSAMI VEČJIH PROIZVAJALCEV  

EU želi male proizvajalce hrane zaščititi pred nepoštenimi praksami nekaterih večjih proizvajalcev 

hrane in hipermarketov. Večji proizvajalci hrane imajo večjo pogajalsko moč in jo, čeprav zakonito, 

uporabljajo v svojo korist. Koncentracija moči v živilski industriji je vedno večja, zaradi posledičnega 

neravnovesja so mali proizvajalci izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. 

Nepoštene trgovinske prakse vključujejo: 

 zavračanje določitve osnovnih pogojev poslovanja v pisni obliki, 

 enostranske spremembe glede stroškov in cen proizvodov oziroma storitev, 

 prenos neupravičenega ali nesorazmernega tveganja na šibkejšega partnerja, 

 enostransko odpoved poslovnega sodelovanja brez predhodnega obvestila in brez objektivno 

upravičenih razlogov. 

Če je šibkejša pogodbena stranka ekonomsko odvisna od močnejšega sogovornika, se mogoče ne more 

braniti pred takimi praksami, ker poslovnega odnosa ne želi izgubiti. 

Običajno se zgodi takole: večji proizvajalec mehkih pijač oskrbuje manjšega prodajalca na drobno. Na 

trg uvede nov proizvod in zahteva, da ga prodajalec na drobno nabavi. Ko ta zaradi pomanjkanja 

prostora na policah tega ne more storiti, mu dobavitelj zagrozi, da mu ne bo dobavil nekaterih drugih 

nujnih proizvodov. Prodajalec na drobno dobavitelja opozori, da pogodba ne vključuje tega novega 

proizvoda, vendar mu ta zagrozi s prenehanjem poslovnega sodelovanja. Celotno objavo si lahko 

preberete tukaj. (vir EK) 

 

http://ec.europa.eu/news/environment/140710_sl.htm
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