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NOVIČKE SOS  

MINISTRA ZA FINANCE POZVALI K SKLICU SESTANKA 

V Skupnosti občin Slovenije smo še pred sejo Vlade RS v medijih zasledili, da je Vlada določila nabor 

ukrepov, s katerimi bi naj zagotovila izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna za leto 2015. Med 

drugim se načrtuje ukinitev sofinanciranja investicijskih projektov občin v višini 2% primerne porabe 

občin (preusmeritev izključno na evropska sredstva) in znižanje povprečnine za občine, kar bi naj 

prineslo skupno 90,6 mio € prihranka v državnem proračunu. V Skupnosti občin Slovenije smo se 

nemudoma odzvali in ministru Mramorju poslali dopis, v katerem smo izrazili nestrinjanje z načinom 

komunikacije in s predvidenimi ukrepi, ter ponovno izrazili pripravljenost za aktivno sodelovanje in 

iskanje možnih rešitev za (stroškovno) razbremenitev občin, za kar pa na državni ravni nikoli ni bilo 

ustreznega posluha. V Skupnosti občin Slovenije smo zapisali še, da pričakujemo vabilo na sestanek s 

strani Ministrstva za finance. (bh) 

PREDSTAVNIKA GO SOS NA SEJI ODBORA ZA ZADEVE EU 

V četrtek, 23.10.2014 sta se člana Glavnega odbora SOS, Leo Kremžar in dr. Ivan Žagar udeležila seje 

Odbora za zadeve Evropske unije, kjer je odbor sprejel sklep, da predlaga vladi, da nemudoma poišče 

rešitve, ki bodo omogočile takojšnji začetek izvedbe projektov na čakanju (ready to go), ter tako 

zagotovi čim višje črpanje kohezijskih sredstev stare finančne perspektive, črpanje virov na začetku 

nove finančne perspektive in pripomore h gospodarskemu zagonu v Republiki Sloveniji. (bh) 

DOPIS MINISTRICI ZA OKOJE IN PROSTOR GLEDE PROBLEMATIKE 

ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA  

V tem tednu je sekretariat SOS na ministrico za okolje in prostor naslovil dopis, v katerem ministrico 

in direktorat za okolje obveščamo o problematiki čiščenja in odvajanja odpadnih komunalnih voda, ki 

zapade najkasneje 2017, na območjih s posebnimi zahtevami pa že 31.12.2015, ki kljub prizadevanju 

tako Skupnosti občin Slovenije, Sveta gorenjske regije kot tudi interesne skupine Državnega Sveta RS, 

še ni razrešena. Zato smo na ministrico naslovili obrazložitev problematike s pobudo, da se v 

najkrajšem možnem roku sestane s Skupnostjo občin Slovenije in prične s postopki za razrešitev 

situacije. (bh)  

ODZIV MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO NA POBUDE SOS  

Skupnost občin Slovenije je vsem ministrom in ministricam nove Vlade RS, tudi ministru 

Koprivnikarju, v začetku tega meseca posredovala dopise, v katerih jih obveščamo o odprtih dilemah 

in pobudah.  

V svojem odgovoru je minister Koprivnikar izpostavil, da je kot minister, pristojen za lokalno 
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samoupravo prvi in najpomembnejši sogovornik združenj občin glede vprašanj lokalne samoupravi 

ter obenem tudi poudaril, da morajo sodelovanje z združenji občin zagotoviti tudi drugi ministri, vsak 

na svojem področju dela. Prav tako se je minister na pobudo SOS za ustanovitev strateškega sveta 

predsednika vlade in strokovnega sveta ministra odzval načeloma pritrdilno. Zapisal pa je, da so 

takšna telesa koristna, ko gre za izključno strokovna vprašanja, medtem ko pri vsakodnevnih odprtih 

temah ni mogoče mimo zakonskih pristojnosti in nalog ministrstev. Minister v dopisu zagotavlja, da 

se bo ministrstvo odzvalo na vsako konkretno pobudo ali predlog z naše strani, saj se zaveda, da so 

priprava boljših predpisov in odprava administrativnih ovir, zmanjšanje zakonodajnih bremen in 

poenostavitev postopkov, eden izmed ključnih elementov za doseganje konkurenčnega gospodarstva 

in vzpostavitev učinkovite in prijazne uprave.  

Zapisal je še, da namerava ministrstvo za javno upravo pozornost namenjati tudi participatornim 

procesom in v prihodnosti izvesti poglobljeno usposabljanje javnih uslužbencev. O okviru projekta e-

predpisi pa bi naj vzpostavili enotno spletno aplikacijo, ki bo omogočala pripravo vseh predpisov, ki 

nastajajo ali se spreminjajo na državnem in lokalnem nivoju v Republiki Sloveniji. Zasnova projekta, v 

katerega bodo vključene tudi občine in njihova združenja, je bil predstavljen na skupni seji 

predsedstev Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije v Pivki 6. marca 2013.  

Ministrstvo je izrazilo tudi vzajemen interes po sodelovanju pri pripravi in usklajevanju Strategije 

razvoja lokalne samouprave. (bh) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

ZELENEM JAVNEM NAROČANJU  

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala Predlog Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v medresorsko usklajevanju. Pretežen del 

uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta. V skladu z njenimi določbami morajo namreč javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so 

vezani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti, ponudbe na trgu, stroškovne 

učinkovitosti, ekonomske izvedljivosti in širše trajnosti naročati proizvode najboljše energetske 

učinkovitosti. S to uredbo se tako zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu spreminjajo okoljske 

zahteve za pnevmatike. Ob upoštevanju predpisov Evropske unije o označevanju posameznih vrst 

proizvodov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki o proizvodu pa se opredeljujejo 

tudi okoljske zahteve za sušilne stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke. Hkrati se v prilogah 7 

in 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju brez poseganja v vsebino okoljskih zahtev odpravljajo 

neskladja oziroma napake v izrazoslovju. 

V primeru morebitnih pripomb, stališč in mnenj nam le te posredujte do torka, 28.10.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/2014/nov5ZeJN_E5.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/2014/nov5ZeJN_E5.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O OCENJEVANJU KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA 

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo osnutka Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka. Vaše pripombe in 

predloge lahko posredujete do petka, 31.10.2014, na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v tem tednu objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 

petka, 31.10.2014, na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.  

POVPRAŠEVANJA OBČIN  

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE  

VZDRŽEVANJE UMETNOSTNO ZGODOVINSKIH GROBNIH MEST  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo za pridobitev informacij glede v nadaljevanju navedene 

problematike, s katero se srečuje občina članica SOS. Za informacije smo zaprosili občine članice. 

Na pokopališču v občini je namreč nekaj grobnic, ki nimajo oskrbnikov (za te grobnice nihče ne 

plačuje oskrbnine). To so grobnice, ki so zanimive oziroma pomembne iz umetnostnozgodovinskega 

vidika oziroma so v njih pokopane pomembne osebnosti mesta. V obeh primerih nihče ne plačuje 

najemnin za grobna mesta, seveda pa tudi nihče ne obnavlja nagrobnih spomenikov. 

Na podlagi navedenega naproša občina za pomoč, saj bi želela dobiti dober primer reševanja tovrstne 

problematike v drugih občinah. Zanima jo predvsem kdo zagotavlja sredstva za tekoče in investicijsko 

vzdrževanje tovrstnih grobnih mest ter kaj je pravna podlaga? 

Prejeta odgovora si lahko preberete tukaj. 

ODPRTO POVRPAŠEVANJE   

SEJNINE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po pridobitvi informacij s strani občin članic, 

in sicer predvsem tistih, ki imajo od 15.000 do 20.000 prebivalcev. 

Vljudno naprošamo za podatke o višini sejnin občinskih funkcionarjev. Zanima nas višina sejnine v 

EUR in ali je v aktu določena v bruto ali neto. 

Vaše odgovore nam prosimo posredujte do ponedeljka, 27.10.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7695&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7695&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7696&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7696&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Vzdrzevanje_umetnostno_zgodovinskih_grobnih_mest.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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DOGODKI SOS 

6.11./ STROKOVNO USPOSABLJANJE "PRIPRAVA OBČINSKEGA 

PRORAČUNA ZA LETO 2015" 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo organizira strokovno 

usposabljanje z naslovom »Priprava občinskega proračuna za leto 2015«, ki je namenjeno županom, 

direktorjem občinskih uprav in osebam, pristojnim za pripravo ter izvrševanje proračuna na občinah. 

Na dogodku bosta predavala mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in mag. Aleksander 

Kupljenik, preizkušeni notranji revizor. 

Strokovno usposabljanje bo potekalo v četrtek, 6. novembra 2014 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih 

Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo s programom in prijavnica 

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 

na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

DOGODKI DRUGIH 

29.10. / UKREPI PO PRENEHANJU IZREDNEGA DOGODKA 

Uprava RS za zaščito in reševanje in Uprava RS za jedrsko varnost pripravljata seminar na temo 

ukrepi po prenehanju izrednega dogodka. Seminar bo potekal 29. oktobra 2014,v Izobraževalnem 

centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu 

ukvarjajo ali srečujejo s to problematiko, kakor tudi tistim, ki ukrepajo ob jedrskih ali radioloških 

nesrečah. Udeležba na seminarju je brezplačna. Vabilo s programom  

4.11. / DRUGA NACIONALNA KONFERENCA SPODBUJAMO ZELENA 

DELOVNA MESTA 

V Ljubljani bo v torek, 4. novembra 2014, od 9. do 15. ure v hotelu Lev potekala 2. Nacionalna 

konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta. Na konferenci bo moč iz prve roke bomo spoznati tri 

najboljše prakse, izbrane na nagradnem natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta, predstavil se bo 

osrednji govorec, ekonomist, podjetnik, vizionar in pobudnik Modre ekonomije Gunter Pauli, 

konferenca pa bo posvečena tudi iskanju ključnih možnosti vseh nas za doseganje krovnega cilja: 

celovit razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki vlade, 

občin, podjetij, zadrug, socialnih partnerjev, svetovalcev za zaposlitve, strokovno-interesnih združenj, 

bank in skladov, iskalci zaposlitve, nevladne organizacije in mediji. Več informacij o dogodku najdete 

v spletnem vabilu, na Twitterju pa pod oznako #ZDMkonf. Udeležba na konferenci je brezplačna. 

Obvezne prijave se sprejemajo do zapolnitve mest oziroma do 2. novembra na prijavnici. Več 

informacij lahko prejmete pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani 

www.zelenadelovnamesta.si. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Priprava_proracuna_za_leto_2015_6_11_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA_06_11_14.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Ukrepi_po_prenehanju_izrednega_dogodka-29.10.2014.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/javni-natecaj
http://www.gunterpauli.com/Gunter_Pauli/Home.html
http://zelenadelovnamesta.si/upload/ZDM_vabilo2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1gKe7hB_Ak6QjQboICl2Fvt385EeIG7uF_yqJ-V2JSE
mailto:gaja@umanotera.org
http://www.zelenadelovnamesta.si/
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6.11./ DELAVNICA O UČINKOVITEM KOMUNICIRANJU Z MEDIJI TER 

NOVODOBNEM SNOVANJU ZAGOVORNIŠKIH KAMPANJ  

Zavod Metina lista vas v okviru projekta Meta Dekleta vabi dne 6. novembra 2014  na brezplačno 

delavnico o učinkovitem komuniciranju z mediji ter novodobnem snovanju zagovorniških kampanj, 

ki jo bosta vodili strokovnjakinji za medije in družbeno komuniciranje, novinarka Nataša Briški ter 

psihologinja Maja Hawlina.  

Delavnica je namenjena VSEM ŽENSKAM, a še posebej mlajšim (18-40 let), ki že delujejo v družbeno 

angažiranih iniciativah, v nevladnem sektorju ali lokalni politiki, pa tudi vsem tistim, ki o tem šele 

razmišljajo. Cilj delavnice je usposabljanje udeleženk za družbeno-angažirano komuniciranje in 

ustvarjalno delovanje v javni in politični sferi. Prijavite se lahko na e-mail info@metinalista.si, naslov 

pošte naj bo “Prijava na delavnico v MS”. Več informacij o delavnici dobite na strani 

http://metadekleta.metinalista.si. 

14. IN 15.11/ KONFERENCA INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO 

ZA BOLJŠI SVET  

V Biotehniškem centru Naklo pri Kranju bo potekala 2. mednarodna konferenca Integralno zeleno 

gospodarstvo za boljši svet, ki bo 14. in 15. Novembra.  

Konferenca je namenjena krepitvi razumevanja integralne zelene ekonomije na dobrih praksah, ki bo 

razložena s pomočjo osnovnega teoretskega okvira, kakršnega sta postavila Lessem in Schieffer. V 

okviru te šole socialnega inoviranja se že uveljavlja slovenska in evropska pot, v kateri je poudarjeno 

socialno, na znanju temelječe gospodarstvo, in s tem so tudi utemeljeni različni modeli privatizacije, 

kot sta notranji odkup in ustanovitev zadruge. Postavile de bodo tudi koncept pametne integracije EU 

politik za trajnostni razvoj kot nujno dopolnitev pametni specializaciji; delovanje (prednosti) tega 

koncepta bodo prikazane pri praktičnih primerih in na ravni politik (relevanca za črpanje evropskih 

sredstev). Za praktično uporabo bo predstavljeno integralno zeleno gospodarstvo in družba s pomočjo 

paradigme trajnostnega razvoja, v katerem so uravnotežene štiri razsežnosti (okolje, gospodarstvo, 

družba in kultura), posebej pa bodo poudarjene vrednote trajnostnosti in družbene odgovornosti. 

Konferenca bo potekala v slovenščini, s tem da bo za tuje goste zagotovljeno šepetalno tolmačenje, 

njihovi prispevki pa bodo konsekutivno prevajani, kar je zaradi kompleksnosti integralne teorije tudi 

dobrodošlo. Vabilo s programom  

6. SEJA VLADE 

OSNUTEK PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA RS ZA LETO 2014  

Na seji se je Vlada RS seznanila z osnutkom predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2014, ki bi ga naj 

potrdila predvidoma na prihodnji seji. 

Kot prednostno naloga na področju javnih financ se določa priprava Rebalansa proračuna RS za leto 

2014 ter sprejem ukrepov za 2015. Cilj je doseganje primanjkljaja sektorja država na ravni 4,3 % BDP (z 

vključenim stroškom dokapitalizacije bank). 

mailto:info@metinalista.si
http://metadekleta.metinalista.si/our-events/v-mursko-soboto-da-si-napolnimo-buce-z-medijskimi-vescinami/
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2525
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Vlada izvaja proračunske aktivnosti znotraj okvirov, ki jih omogočata ZJF in ZIPRS v smeri realizacije 

proračunskih ciljev ob hkratni realizaciji nujnih zakonskih obveznosti in smotrni racionalizaciji 

določenih segmentov porabe.  

Vlada je sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna na integralnih 

postavkah državnega proračuna (tip 1), s katerim se ustavi prevzemanje obveznosti do uveljavitve 

rebalansa proračuna države za leto 2014.  

Vlada nalaga vsem ministrstvom, vključenim v izvajanje kohezijske politike, da najkasneje do 13. 11. 

2014 Ministrstvu za finance, predložijo zahtevke za povračilo že izplačanih sredstev iz državnega 

proračuna. MF naj bi o stanju zaostankov pri posredovanju zahtevkov za povračilo že izplačanih 

sredstev iz državnega proračuna tedensko poročalo vladi. Proračunski uporabniki naj bi v 10 dneh po 

vsakem izplačilu sredstev v breme državnega proračuna za kohezijsko politiko, potrdijo in predložijo 

zahtevek za povračilo z dokazilom o opravljenih kontrolah in ostalo zahtevano dokumentacijo MF. V 

nasprotnem primeru bi MF zadržalo izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednih 

uporabnikov v višini nečrpanih namenskih sredstev EU. (Vir: Vlada RS, ur) 

UKREPI ZA IZPOLNITEV FISKALNIH CILJEV DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA ZA LETO 2015  

Vlada je določila nabor ukrepov, s katerimi se bo zagotovila izpolnitev ciljev državnega proračuna za 

leto 2015. Ministrstvo za finance bo naveden seznam ukrepov posredovalo EK. 

Za proračunsko leto 2015 je ugotovljeno, da bi odhodki državnega proračuna v primeru neukrepanja 

vlade (po t.i. spontanem scenariju) močno presegli ciljno zgornjo mejo odhodkov državnega 

proračuna v višini 9,6 milijarde EUR. Zato so nujni ukrepi za znižanja odhodkov državnega proračuna 

v višini vsaj 854 mio EUR, in sicer s kombinacijo horizontalnih in sektorskih ukrepov. MF je hkrati z 

usklajevanjem s posameznimi resorji glede rebalansa proračuna 2014 opravilo pogovore glede 

sektorskih ukrepov za proračunsko leto 2015. Ostaja zaveza osnovnemu fiskalnemu cilju, da se v letu 

2015 doseže primanjkljaj sektorja države pod 3& BDP (in sicer v višini 2,8% BDP).  

Vlada je naložila ministrstvom, da najkasneje v roku 14 dni pripravijo in nato posredujejo predloge 

zakonov in drugih predpisov za izvedbo ukrepov. (Vir: Vlada RS, ur) 

SOCIALNI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2014 – 2018 

Na Vladi so bila sprejeta Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za obdobje 2014-2018 in 

imenovala člane pogajalske skupine za pogajanja o socialnem sporazumu. Socialni sporazum 

opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve delodajalcev usmerjene v:  

- Nov razvojni zagon temelječ na znanju in inovativnosti za nova kakovostna delovna mesta, 

višjo dodano vrednost in trajnostni razvoj družbeno odgovornega gospodarstva in javnega 

sektorja. 

- Uvedbo aktivnosti za odpravo krize vrednot v naši družbi. 

- Zmanjšanje administrativnih in normativnih obremenitev gospodarstva. 
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- Doseganje visoke ravni ekonomske in socialne varnosti ter učinkovitega sistema socialnega 

varstva. 

- Razvijanje ekonomske demokracije s povečevanjem pravic zaposlenih, da aktivno sodelujejo 

pri ustvarjanju in razporeditvi bogastva. 

- Dvig notranjega povpraševanja. 

- Pripravo in izvedbo potrebnih sprememb sistemske zakonodaje in optimizacija javnega 

sektorja. (Vir: Vlada RS, ur) 

IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN 

DRUGIH STROŠKOV DELA  

Vlada je sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na 

področju obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2015 in pooblašča širšo vladno 

pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj o ukrepih na področju obsega sredstev za plače in druge 

stroške dela v letu 2015 z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.  

Predlagana izhodišča glede neposrednega učinka na stroške dela vključujejo podaljšanje sedaj 

veljavnih ukrepov v leto 2015 in dodatne ukrepe za dosego zmanjšanja obsega sredstev za stroške dela 

v letu 2015 za 3%. Poleg tega izhodišča vključujejo tudi predlog rešitve glede kvoruma za sklenitev in 

spremembe KPJS (realizacija odločbe Ustavnega sodišča) in predloge za sistemsko upravljanje in 

zmanjševanje stroškov poslovanja javnega sektorja. Če do sklenitve dogovora s sindikalno stranjo ne 

pride, kar pomeni, da se sedaj veljavni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela ne bi 

podaljšali, bi se javno finančnih odhodki v letu 2015 zvišali za cca 313 mio EUR. (Vir: Vlada RS, ur) 

UREDBA O TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA OKOLJSKO PRIMERNO 

ZASNOVO PROIZVODOV 

Na vladi je bila sprejeta Uredba o  tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 

povezanih z energijo, v kateri so predpisane zahteve, ki jih morajo izpolniti proizvajalci ter njihovi 

pooblaščeni zastopniki oziroma uvozniki, preden dajo proizvod na trg EU. Posamezne skupine 

proizvodov, povezanih z energijo, morajo zadoščati zahtevam glede določene energijske 

učinkovitosti, da se lahko tržijo na tržišču EU. Z boljšo zasnovo je mogoče številne z energijo 

povezane proizvode bistveno izboljšati, tako da se zmanjša njihov vpliv na okolje in poveča prihranek 

energije, kar vodi tudi v ekonomske prihranke za podjetja in končne uporabnike. (Vir: Vlada RS, ur) 

OCENA USTAVNOSTI TRETJEGA ODSTAVKA 46. ČLENA ZIPRS ZA 2013 

IN 2014 IN ČETRTEGA ODSTAVKA 47. ČLENA ZIPRS ZA 2014 IN 2015  

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 46. člena ZIPRS za leti 2013 in 

2014 in četrtega odstavka 47. člena ZIPRS za leti 2014 in 2015neutemeljene. , ki določata, da tisti občini, 

ki ne zagotovi vračila namenskih sredstev EU ali namenskih sredstev donacij finančnih mehanizmov 

v skladu s 33. členom tega zakona, do vračila teh sredstev, pravica do sredstev za sofinanciranje 

investicij po 21. členu ZFO, ne pripada. Vlada je mnenja, da so navedbe iz zahteve o neustavnosti 

neutemeljene. (Vir: Vlada RS, ur) 
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PRAVILA FUNDACIJE ZA FŠO  

Vlada je sprejela mnenje vezano na spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji. Vlada meni, da zaradi nekaterih nekonsistentnih in neusklajenih 

določb novele pravil Fundacije za šport, ki povzročajo nejasnost predlagane ureditve, državni zbor 

soglasja k predlagani noveli pravil fundacije, brez ustrezne poprave določb novele, ne more dati. (Vir: 

Vlada RS, ur) 

IMENOVANJE ČLANOV V ŠIRŠO VLADNO POGAJALSKO SKUPINO  

Vlada je potrdila spremenjeno sestavo širše vladne pogajalske skupine. Sklep z dne 15. 10. 2014 se v 

točki 1 spremeni tako, da se: 

- razreši član Slavko REŽONJA, predstavnik Skupnosti občin Slovenije in namesto njega, kot 

predstavnica Skupnosti občin Slovenije, imenuje Amra KADRIČ, 

- pod zaporedno številko 19 pravilno zapiše priimek člana Ministrstva za kulturo, in sicer je 

predstavnik Ministrstva za kulturo Luka NABERGOJ. (Vir: Vlada RS, ur) 

AKTUALNI RAZPISI 

SREDSTVA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE – BOJ PROTI 

KSENOFOBIJI, RASIZMU, HOMOFOBIJI IN SOVRAŽNEM GOVORU  

Obveščamo vas o objavljenem razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov namenjenih 

boju proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in sovražnem govoru (JUST/2014/RRAC/AG) za leto 

2014. Na razpis se lahko prijavijo (prijavitelji in partnerji) javne ali zasebne neprofitne organizacije ter 

mednarodne neprofitne organizacije, ki imajo sedež v državi upravičenki. Slednje ne velja za 

mednarodne organizacije. Evropska komisija bo sofinancirala projekte v okviru dveh sklopov, in sicer 

na področju a) Najboljših praks za preprečevanje in boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in 

drugim oblikam nestrpnosti (BEST) ter b) Spremljanja in poročanja na področju zločinov iz sovraštva 

in sovražnega govora na svetovnem spletu (HATE). Rok za oddajo vlog je 12. 11. 2014 do 12.00 ure.  

Več o objavljenem razpisu si lahko preberete tukaj.  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGETSKO UNČIKOVITOST V JAVNEM SEKTORJU  

Energija plus že tretje leto zapored izvaja razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrepe, ki 

povečujejo energetsko učinkovitost. Z razširjenim naborom ukrepov letos ponujajo še več možnosti in 

načinov za povečanje energetske učinkovitosti individualnim kupcem. Razpis za pridobitev 

nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti je bil objavljen dne 29.08.2014 v Uradnem 

listu RS št. 64/2014 in namenja 682.614 EUR nepovratnih sredstev javnemu sektorju za sofinanciranje 

naslednjih ukrepov: vgradnja sprejemnikov sončne energije,toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz OVE; vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; programi 

izvajanja energetskih pregledov, sistemi za izkoriščanje odpadne toplote, vgradnja energetsko 

učinkovitih elektromotornih pogonov, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso 

ali zemeljski plin; oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
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upravljavcih; obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavbe. Razpis je odprt do 

01.12.2014 oziroma do objave zaključka zaradi porabe sredstev. Več o razpisu na spletni strani 

www.energijaplus.si, za vsa vprašanja pa se lahko obrnete tudi na elektronski naslov 

pure@energijaplus.si ali na tel.št. 02 22 000 668.  

NOVICE DRUGIH 

USTAVNO SODIŠČE PREPOVEDALO ŠIRITVE OBMOČIJ STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ BREZ VKLJUČEVANJA JAVNOSTI  

Ustavno sodišče je odločilo, da je širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s 

sklepom občinskega sveta neustavna. Sodišče je presodilo, da sta s spornim 29. členom novele Zakona 

o prostorskem načrtovanju kršeni Aarhuška konvencija in ustava, saj ne vključuje javnosti, zato je 

izvajanje člena prepovedalo. S tem je ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je februarja 2013 

skupaj vložilo osem nevladnih organizacij s področij urejanja prostora in varstva okolja. Do odločbe 

Ustavnega sodišča lahko dostopate tukaj.  

URBANE TOČKE ZA POLITIČNO PARTICIPACIJO POSAMEZNIKOV V 

LOKALNEM OKOLJU 

Urbane točke je spletni portal in mobilna aplikacija, učinkovito orodje za nekonvencionalno politično 

participacijo posameznikov v lokalnem okolju, ki so ga v zadnjem letu in pol razvijali v Mladinskem 

svetu Velenje (MSV). 

Registrirani uporabniki lahko preko orodja dajejo konstruktivne predloge o ureditvi konkretnih 

lokalnih problemov, ob tem pa izpostavijo dobro urejene lokalne urbane točke - pohvale, zanimivosti 

in osebna priporočila. Spletni portal je dostopen na www.urbanetocke.si, mobilna aplikacija pa bo 

dostopna od zadnjega tedna novembra dalje.  

Če je tudi vaša občina zainteresirana za vzpostavitev učinkovitega orodja za nekonvencionalno 

politično participacijo lahko pridobite več informacij pri Barbari Kalher, predsednici MSV preko 

elektronskega naslova info@mvs.si ali telefonsko na 040 307 929. (Vir: MSV, bh)  

EVROPSKI PARLAMENT JE POTRDIL NOVO EVROPSKO KOMISIJO 

Na oktobrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je bila potrjena nova Evropska komisija, 

ki jo bo vodil Jean-Clauda Junckerja. V novi Evropski komisiji bo 19 bivših ministrov, 9 predsednikov 

oziroma podpredsednikov vlad, 7 komisarjev ter 8 poslancev Evropskega parlamenta.  

Nova Evropska komisija, ki je bila potrjena s 423 glasovi za, 209 proti ter 67 vzdržanimi poslanci, bo 

tako lahko pričela s petletnim mandatom, ki se bo pričel 1. novembra 2014. (Vir: EK, mm)  
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ŠTUDIJA POTRDILA MILIJARDNE IZGUBE ZARADI PRIMANJKLJAJA 

DDV 

Po podatkih najnovejše študije v zvezi s primanjkljajem DDV, ki jo je Komisija objavila danes, je bilo v 

letu 2012 zaradi neizpolnjevanja predpisov ali opustitve pobiranja davkov izgubljenih približno 

177 milijard evrov prihodkov. To ustreza 16 % skupnih pričakovanih prihodkov iz DDV 26 držav 

članic1. Študija navaja podrobne podatke o razliki med zneskom dolgovanega DDV in zneskom, ki je 

bil v letu 2012 dejansko pobran v 26 državah članicah. Vključuje tudi posodobljene podatke za 

obdobje 2009–2011, ki so odraz izboljšane metodologije. Poleg tega so predstavljene glavne težnje, ki 

botrujejo primanjkljaju DDV, ter analiza učinka gospodarskih razmer in strateških odločitev na 

prihodke iz naslova DDV. 

Primanjkljaj DDV pomeni razliko med pričakovanimi prihodki iz naslova DDV in zneskom DDV, ki 

ga nacionalni organi dejansko poberejo. Čeprav je neizpolnjevanje predpisov vsekakor 

najpomembnejši razlog za ta izpad dohodka, pa primanjkljaja DDV ne povzročajo samo goljufije. 

Primanjkljaj je med drugim tudi posledica stečajev, plačilne nesposobnosti, statističnih napak, zamud 

pri plačilih in izogibanja plačilu. Celotno objavo si lahko preberete na tej povezavi. (vir:EK, mm) 
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