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ČESTITAMO 

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE 

HAJDINA, LAŠKO in OBČINA LENART. 

 ISKRENE ČESTITKE!                                                                            Sekretariat SOS 
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5.11. SRE  SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE  

6.11. ČET  STROKOVNO USPOSABLJANJE "PRIPRAVA OBČINSKEGA 

PRORAČUNA ZA LETO 2015" Vabilo in Prijavnica. 
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NOVIČKE SOS  

PREDSEDNIKA VLADE POZVALI K NUJNEMU SKLICU SESTANKA  

V Skupnosti občin Slovenije smo v tem tednu predsedniku Vlade RS posredovali dopis, v katerem 

smo nasprotovali nižanju finančnih sredstev občinam.  

Ponovno smo opozorili na dejstvo, da so se občinam v preteklih letih sredstva vseskozi zniževala, da 

je že višina povprečnine za leto 2014 za vsaj 15% nižja od potrebnih finančnih sredstev za izvajanje 

vseh tistih nalog, ki jih morajo občine v skladu s sprejeto zakonodajo izvajati, da so bile v preteklosti 

na občine prenesene številne naloge brez ustreznih finančnih sredstev, in da se je v zadnjih dveh letih 

že znižal delež sofinanciranja investicij v občinah iz 6% na 2%. Zato so občine v preteklih nekaj letih že 

krepko prispevale k nujnemu in potrebnemu varčevanju. Opozorili smo tudi, da je mogoče prihodke 

občin znižati samo tako, da se zniža tudi obseg nalog, ki jih občine opravljajo in, da se pristojnosti in 

naloge občin v teh kriznih časih ne povečujejo. Opozorili smo tudi na dogovor o povprečnini za leti 

2013 in 2014 in neizpolnjevanje dogovora v delu, ki se nanaša na pripravo zakona za uravnoteženje 

javnih financ občin, s ciljem znižanja stroškov zakonskih nalog občin do višine 10%. Predsedniku 

Vlade RS smo zapisali tudi naše pričakovanje sistematičnega in partnerskega pristopa pri razmislekih, 

ki tako pomembno vplivajo na položaj in bodoči razvoj občin. Zato smo dr. Cerarja pozvali, da se naj 

čim prej sestane s predstavniki reprezentativnih organizacij občin, da skupaj poiščemo rešitve, ki bodo 

uresničljive in namenjene razvoju in ne razgradnji in zastoju.  

PREJELI TERMIN ZA SESTANEK Z MINISTROM ZA FINANCE 

V Skupnosti občin Slovenije smo zasledili nabor ukrepov, s katerimi bi naj Vlada RS zagotovila 

izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna za leto 2015. Med drugim z ukinitvijo sofinanciranja 

investicijskih projektov občin in znižanjem povprečnine. V Skupnosti občin Slovenije smo se 

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

Vabilo na sestanek z Ministrstvom za finance smo tudi prejeli. Potekal bo v sredo, 5.11.2014 v 

prostorih Ministrstva za finance, na sestanek pa je vabljen tudi minister za javno upravo. O poteku 

pogajanj in izhodiščih ministrstev vas bomo sproti obveščali. (bh) 

SOS BO IZVEDLA SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA OBČINE  

S strani občin smo prejeli velik interes za pripravo in izvedbo skupnega javnega naročila za nakup 

tabličnih in prenosnih računalnikov. V fazi povpraševanje smo prejeli interes za nakup 400 tabličnih in 

100 prenosnih računalnikov. Na podlagi izraženega interesa smo se odločili, da za potrebe občin oz. 
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občinskih svetov pripravimo skupno javno naročilo in tako zagotovimo čim cenejše naprave za 

občine. V kolikor bi se javnemu naročilu želeli priključiti, lato naredite do 10. novembra 2014. Vse 

potrebne obrazce in informacije lahko dobite na miha.mohr@skupnostobcin.si ali na 02 234 15 02.(MM) 

POBUDA NACIONALNEGA FORUMA HUMANITARNIH ORGANIZACIJ  

S strani kabineta predsednika države smo v tem tednu prejeli pobudo Nacionalnega foruma 

humanitarnih organizacij. Ta je med svoje pobude zapisala tudi predlog glede izboljšanja razmer za 

delovanje humanitarnih organizacij. Pri tem so izpostavili, da velik strošek predstavlja plačilo 

najemnine za prostore, ki so nujno potrebni za izvajanje njihovih programov. Zato predlagajo, da bi 

občine in drugi javni lastniki, ki razpolagajo s praznimi prostori in takimi, ki se morebiti ne oddajajo, 

te prostore brezplačno ali z minimalnim kriterijem stroškov odstopile humanitarnim organizacijam.  

V skladu z zapisanim smo občine obvestili, da je po 30. členu ZSPDSLS, ki določa, da se lahko 

nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, da v brezplačno uporabo z 

neposredno pogodbo, to tudi mogoče. Občinam omogoča spodbujanje in nudenje začetne podpore 

osebam javnega prava, nevladnim organizacijam, socialnim podjetjem in mednarodnim 

organizacijam, v kolikor je to v skladu s prostorskimi zmožnostmi občine. (bh) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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.  

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI 

OBJEKTOV 

Sporočamo vam, da je v obravnavi Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-

1F), ki ga je DZ predložila poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček. Vljudno vas prosimo, da nam vaše 

pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 

21.11.2014. 

 

 

mailto:miha.mohr@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/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/predlog_ZGO_DZ.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/predlog_ZGO_DZ.PDF
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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DOGODKI SOS 

5.11. / SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE 

Obveščamo vas, da se bodo predstavniki Glavnega odbora SOS udeležili sestanka z MF v zvezi z 

opredelitvijo izhodišč in ukrepov za pripravo predlogov proračunov za leto 2015. Sestanek bo potekal 

v sredo, 5.11.2014 na ministrstvu za finance.  

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 

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://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/


 

24.10.2014 – 30.10.2014  TN št. 43 

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  

7. SEJA VLADE 

VLADA DOLOČILA PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETO 2014 

Vlada Republike Slovenije je za prednostno nalogo določila pripravo Rebalansa proračuna RS za leto 

2014. Cilj, ki si ga je postavila Vlada RS v letu 2014, je doseganje primanjkljaja sektorja država na ravni 

4,3 % BDP (z vključenim stroškom dokapitalizacije bank). V jesenski napovedi gospodarskih gibanj 

2014 UMAR napoveduje, da se bo bruto domači proizvod letos povečal za 2 %. Glavni dejavnik 

gospodarskega okrevanja ostaja izvoz. V letošnjem letu se bo v manjši meri povečala tudi zasebna 

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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potrošnja. Ta bo sledila rasti razpoložljivega dohodka kot posledici umiritve razmer na trgu dela, ki se 

odraža v gibanjih plač in tudi zaposlenosti. Višja od pričakovanj bo letos rast investicijske potrošnje, in 

sicer predvsem kot posledica visoke rasti javnih investicij v infrastrukturo v prvi polovici leta, ki je v 

veliki meri povezana s črpanjem sredstev EU. To je sicer pozitivno vplivalo na gospodarsko rast a 

hkrati povečevalo javnofinančne odhodke. 

 

Poleg makroekonomskih dejavnikov so na gibanja javnofinančnih ciljev vplivale tudi spremenjene 

okoliščine in dejavniki nekaterih večjih skupin prihodkov in odhodkov. Zaradi nekaterih ključnih 

razhajanj med odhodki, ki so bili načrtovani ob pripravi sprememb proračuna in pričakovanimi 

odhodki tekom izvrševanja proračuna ter zaradi izpada nekaterih prihodkov, se je vlada RS odločila, 

da pristopi k pripravi Rebalansa proračuna RS za leto 2014. Zaradi časovne omejitve do konca leta 

2014 niso možni strukturni ukrepi, zato vlada izvaja proračunske aktivnosti, ki jih omogoča 

zakonodajni okvir. V sprejetem proračunu za leto 2014 so bili celotni odhodki proračuna načrtovani v 

skupni višini 9.639,9 mio EUR, primanjkljaj za leto 2014 pa je bil v sprejetem proračunu predviden v 

višini 1.018,1 mio EUR oziroma 3,2 % tedaj napovedanega bruto domačega proizvoda. S predlogom 

rebalansa proračuna se odhodki načrtujejo v višini 9.816,7 mio EUR oz. za 176,8 mio EUR več kot v 

sprejetem proračunu, primanjkljaj pa v višini 1.215,1 mio EUR oz. 3,4 % BDP. 

 

V sprejetem proračunu za leto 2014 so projekcije prihodkov državnega proračuna za leto 2014 

temeljile na makroekonomskih izhodiščih iz Jesenske napovedi UMAR-ja in so izhajale iz ocenjene 

realizacije prihodkov za leto 2013. Ta izhodišča so bistveno spremenjena. V predlogu rebalansa 

proračuna RS za leto 2014 je skupaj načrtovanih 8.601,6 mio EUR prihodkov, od tega: 6.631,6 mio EUR 

davčnih prihodkov, 814,9 mio EUR nedavčnih prihodkov, 39,5 mio EUR kapitalskih prihodkov, 

donacij in transfernih prihodkov, 1.115,6 mio EUR prejetih sredstev iz proračuna EU. Skupno ocenjeni 

prihodki državnega proračuna so v predlogu rebalansa za leto 2014 višji od realiziranih prihodkov 

preteklega leta za 822,2 mio EUR oziroma 10,6 %. Izpad na strani davčnih prihodkov iz naslova ne 

uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine bodo delno ublažili prihodki od premoženja ter drugi 

nedavčni prihodki.  

 

Predlog spremenjenega razreza odhodkov v predlogu rebalansa proračuna RS za leto 2014 sledi v 

Programu stabilnosti 2014 zastavljenim ciljem za konsolidacijo javnih financ. V predlogu rebalansa 

proračuna RS so upoštevane tako spremembe prihodkov državnega proračuna, kot tudi restriktivno 

omejevanje odhodkov državnega proračuna, s čimer se zagotavljajo sredstva za namene, ki ob 

sprejemanju proračuna za leto 2014 niso bila v celoti načrtovana oz. so bila načrtovana v neustreznem 

obsegu. Predlog rebalansa določa odhodke v skupni višini 9.816,7 mio EUR, ki so za 176,8 mio EUR 

višji kot v sprejetem proračunu. (Vir: Vlada RS, bh) 

VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVELE ZIPRS ZA LETI 2014 

IN 2015 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in ga pošilja Državnemu zboru Republike 

Slovenije v obravnavo po nujnem postopku.  

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega 

proračuna oziroma rebalansa proračuna 2014. S predlaganim zakonom se določa pravna podlaga, da 
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se sredstva nadzornika Finančne uprave RS, razporejena iz podračunov 845 in 846, prva dva delovna 

dneva v januarju naslednjega leta obravnava kot prihodek preteklega proračunskega leta (sredstva, ki 

so bila vplačana na zadnji dan koledarskega leta in so samo razporejena v prvih dveh delovnih dneh 

novega leta). Nadalje se s predlaganim zakonom skrajšuje plačilni rok za obresti na denarna sredstva 

pri Banki Slovenije, določa pa se tudi možnost predplačil za kritje začetnih stroškov stečajnega 

postopka. Predlagani zakon določa tudi 15 dnevni rok za predložitev zahtevkov za povračilo sredstev 

za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-

2013 za vsa sredstva, ki so bila izplačana iz državnega proračuna.  

S predlaganim zakonom se tudi spreminja najvišji možni obseg zadolževanja države za izvršitev 

proračuna leta 2014. Glede na dejstvo, da bo rebalans proračuna države za leto 2014 predvidoma 

uveljavljen šele dober mesec pred koncem leta 2014, se v izogib administrativnim oviram določa, da 

na podlagi sprejetega rebalansa državnega proračuna, posrednim uporabnikom proračuna ni 

potrebno posredovati novih izhodišč in da posrednim uporabnikom proračuna ni potrebno 

pripravljati sprememb finančnih in kadrovskih načrtov po 49. in 51. členu Zakona o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. (Vir: Vlada RS, bh) 

VLADA SE JE SEZNANILA S PREDLOGOM OP ZA IZVAJANJE 

EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO V RS ZA 

OBDOBJE 2014-2020 

Vlada RS se je seznanila s predlogom Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (OP). MKGP bo predlog operativnega programa 

posredovalo v formalno presojo in potrditev Evropski komisiji. 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani ESPR prejela skoraj 25 milijonov evrov, 

če znesku ESPR dodamo še sredstva slovenskega proračuna, je za izvajanje ukrepov na voljo dobrih 32 

milijonov evrov. Slovenija bo kot članica EU s pomočjo OP spodbujala izvajanje reformirane skupne 

ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja ribjih staležev, hkrati pa podprla 

ribiški sektor v Sloveniji v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja. Z ukrepi OP sledimo ciljem 

Strategije Evropa 2020 (pametna, trajnostna in vključujoča rast), izbranim tematskih ciljem 

Partnerskega sporazuma (povečanje konkurenčnosti MSP sektorja ribištva in akvakulture, ohranjanje 

in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje trajnostnega in kakovostnega 

zaposlovanja in mobilnosti delovne sile) ter šestim prednostnim nalogam EU - spodbujanje okoljsko 

trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva; 

pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe 

akvakulture; pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike; povečanje zaposlovanja in ozemeljske 

kohezije; pospeševanje trženja in predelave; pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike. (Vir: 

Vlada RS, bh) 

VLADA IZDALA UREDBO O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI UREDBE O 

NEPOSREDNIH PLAČILIH V KMETIJSTVU  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu.  Na 

podlagi uredbe se kmetijskim gospodarstvom, ki so jih poplave ali obilno deževje v letu 2014 najbolj 

prizadeli, sredstva iz naslova neposrednih plačil lahko nakažejo kot predplačila po 15. oktobru. 

Prizadetih gospodarstev je po oceni okrog 7.000. Glede na omejena sredstva bodo ta gospodarstva 
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predvidoma prejela okrog 20% neposrednih plačil kot predplačilo. Za predplačila se skupaj zagotovi 

do 4 milijone evrov, izvede jih Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki lahko začne 

izdajati začasne odločbe po začetku veljavnosti te uredbe. (Vir: Vlada RS, bh) 

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 

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 

PRAVILNO KURJENJE LESA 

Na Ministrstvu za okolje in prostor so pripravili zloženko o kurjenju lesa, ki je sicer obnovljivi vir 

energije in z zgorevanjem v kurilnih napravah ne povečuje izpuste toplogrednih plinov, pri 

zgorevanju pa žal nastajajo tudi prašni delci, ki onesnažujejo zrak in predstavljajo nevarnost za 

zdravje ljudi. Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje emisij delcev PM10 so poleg vgradnje primerne kurilne 

naprave z visokim izkoristkom, predvsem uporaba zračno suhih drv s primerno velikostjo polen, 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
http://www.energijaplus.si/
mailto:pure@energijaplus.si
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pravilna zakuritev in dodajanje drv v kurišče, pravilna regulacija zgorevalnega zraka in redno 

vzdrževanje kurilnih naprav. Več o tem v prispevku. (Vir: MOP)  

647 MILIJONOV EUR ZA KLJUČNO ENERGETSKO INFRASTRUKTURO  

29.10.2014 so se države članice dogovorile, da bodo dodelile 647 milijonov EUR za ključne prednostne 

infrastrukturne projekte. Večina podpore je namenjena plinskim projektom v baltski regiji ter 

srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi. Sredstva bodo dodeljena iz programa EU, znanega kot 

instrument za povezovanje Evrope. Izbrani projekti bodo okrepili energetsko varnost Evrope in 

pripomogli k odpravi izoliranosti držav članic od energetskih omrežij EU. Prispevali bodo tudi k 

dokončanju evropskega trga z energijo in vključitvi obnovljivih virov energije v elektroenergetsko 

omrežje. 

Z večino denarja bodo neposredno ali posredno financirani plinski projekti. Poleg izgradnje novih 

plinovodov bodo ti projekti obsegali tudi terminale za dobavo utekočinjenega zemeljskega plina 

(UZP), inovativne tehnologije na področju električne energije in študije izvedljivosti za 700 km dolg 

podmorski kabel za visokonapetostno enosmerno povezavo med Norveško in Združenim kraljestvom 

ter projekt pametnega omrežja na meji med Irsko in Združenim kraljestvom (Severna Irska). Izmed 34 

primerov dodeljenih nepovratnih sredstev jih je 16 na področju zemeljskega plina in 18 na področju 

električne energije; 28 namenjenih študijam, kot je presoja vplivov na okolje (91,4 milijonov EUR); 6 

namenjenih gradbenim delom (555,9 milijonov EUR). Številni podprti projekti so bili v evropski 

strategiji za energetsko varnost z dne 28. maja 2014 opredeljeni kot ključni za zanesljivost oskrbe. 

Instrument za povezovanje Evrope zagotavlja sredstva za tiste projekte, ki ustvarjajo jasne čezmejne 

koristi in s komercialnega vidika ali vidika cenovne dostopnosti v določenih državah članicah za 

uporabnike niso izvedljivi. (Vir: EK, bh)  

EU ZA LETO 2030 PRIPRAVLJA ŠE VEČJE ZMANJŠANJE EMISIJ  

Komisija je ob pomoči Evropske agencije za okolje objavila letno poročilo o napredku na področju 

podnebnih ukrepov. Po najnovejših ocenah so se skupne emisije toplogrednih plinov v EU leta 2013 

zmanjšale za 1,8 % glede na leto 2012 in tako dosegle najnižjo raven po letu 1990. EU je tako ne le na 

dobri poti, da doseže cilj za leto 2020, pač pa ga bo verjetno celo presegla. 

V poročilu o napredku so prvič objavljeni podatki o uporabi davčnih prihodkov od prodaje emisijskih 

pravic na dražbah v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Ta novi vir prihodkov držav članic je 

leta 2013 znašal 3,6 milijarde EUR. Od tega bo 3 milijarde EUR porabljenih za podnebne in energetske 

ukrepe, kar precej presega 50‑odstotno raven, ki jo priporoča direktiva o sistemu EU za trgovanje z 

emisijami. (Vir: Eu rapid, bh)  

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/kurjenje_lesa-zlozenka-29_10_2014.docx
http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/docs/com_2014_689_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/docs/com_2014_689_en.pdf

