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NOVIČKE SOS  

PODPIS USTANOVNE IZJAVE ZVEZE ALPE JADRAN 

V petek, 25.4.2014 je na Brdu pri Kranju 

potekalo 1. zasedanje Skupnega odbora 

Slovenija – Koroška. Plenarno zasedenje 

je na slovenski strani vodil minister za 

zunanje zadeve Karl Erjavec, na koroški 

pa deželni glavar Koroške dr. Peter 

Kaiser in je  bilo posvečeno dogovoru o 

področjih sodelovanja med vladama.  

Ob 12.30 je sledil slavnostni podpis 

ustanovne listine Zveze Alpe Jadran, ki 

sta ga podpisala predsednik Skupnosti 

občin Slovenije, Anton Štihec in deželni glavar Koroške, dr. Peter Kaiser. (MZZ,ur)  

ODZIV NA OBJAVO PRIMERLJIVIH OBMOČIJ IN CEN KOMUNALNIH 

STORITEV  

Dne 18.4.2014 je MKO predstavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in 

obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Skupnost občin 

Slovenije vztraja, da je bistveni namen opredelitve primerljivih območij in izračuna povprečnih cen, da 



 

21.4.2014 – 25.4.2014  TN št. 17 

se občinam zagotovi strokovno podlago za presojo upravičenih cen storitev na njihovem območju ter, 

da je potrebno upoštevati tiste pogoje izvajanja posamezne javne službe, ki prevladujoče vplivajo na 

stroške. Na sledeči povezavi si lahko preberete dopis, s katerim pojasnjujemo, da objavljen dokument 

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

upravičenih stroškov. Na Gospodarski zbornici Slovenije je danes, 25.4.2014 potekala skupna tiskovna 

konferenca SOS, ZKG, ZOS in ZMOS, na kateri so predstavniki spregovorili o zadržkih glede 

uporabljene metodologije in objave primerljivih območij in cen komunalnih storitev. Poleg Lea 

Kremžarja, podpredsednika SOS, so svoja stališča predstavili tudi Janko Kramžar, predsednika ZKG, 

Robert Smrdelj, predsednik ZOS, in dr. Miloš Senčur, sekretar ZMOS. Vsi sodelujoči na novinarski 

konferenci so v imenu svojih organizacij pozvali ministrstvo k čimprejšnji metodološki dopolnitvi, 

ustreznemu oblikovanju primerljivih območij in objavi podatkov za leto 2013. (ur) 

SOS POZVAL MF K UKREPANJU 

Skupnost občin Slovenije je pozvala Ministrstvo za finance, da na proračunski postavki za sofinanciranje 

investicij v skladu s 23. členom Zakona o financiranja občin zagotovi dovolj sredstev. Po prejetih 

informacijah iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je pomanjkanje sredstev na postavki 

pogoj za objavo načrtov porabe občin, kar je pogoj za sofinanciranje. Prepričani smo, da MF-ju ni vseeno 

za projekte občin in se bodo v najkrajšem možnem času odzvali na naš dopis in bodo zagotovili 

neovirano sofinanciranje investicij občin v skladu z zakonodajo. (mm) 

SESTANEK O ZAKONU O VRTCIH 

Dne 24.4.2014 je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek delovne skupine 

glede Zakona o vrtcih. Predstavnice Skupnosti občin Slovenije v delovni skupini so že več kot leto dni 

opozarjale in pozivale k vključitvi določila v predmetni zakon, s katerim se določa, da v kolikor starši 

odklonijo sprejem otroka v vrtec in podpis pogodbe z vrtcem, ki so ga navedli kot svojo izbiro v skladu 

s pogoji, ki jih določa občinski akt, s katerim se ureja enoten vpis v vrtce, se uvrstijo na zadnje mesto 

centralnega čakalnega seznama. S čimer se odpravlja težava, ko starši zavrnejo vsa ponujena prosta 

mesta v vrtcih, ker želijo otroka vpisati le točno določen vrtec. Na ta način se onemogoča absurdna 

situacija, da prostega mesta ne more pravočasno zasesti otrok s centralnega centralnega čakalnega 

seznama, ki bi ga starši vključili v vrtec, s tem pa prihaja do neupravičeno visokih stroškov do kritja 

prostih mest v vrtcih, ob hkratnem obstoju čakalnih seznamov. Ministrstvo je predlagano le 

upoštevalo in vključilo v predlog zakona. Prav tako so predstavnice SOS opozorile, da nekateri 

predlogi sprememb Zakona o vrtcih sodijo v Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in se v 

skladu s tem dogovorili, da se najprej preveri ali je možno te spremembe uveljaviti skozi ZUPJS, v 

kolikor le to ne bo izvedljivo, se bo preverjalo kako se bodo lahko vključile v Zakon o vrtcih. Tukaj si 

lahko preberete predlog sprememb Zakona o vrtcih, ki je še trenutno v fazi obravnave pri delovni 

skupini (še ni v javni obravnavi). (ur) 

SESTANEK DELOVNE SKUPINE NOTRANJIH REVIZORK 

V četrtek 24. aprila so se v prostorih MO Celje sestale članice Delovne skupine za notranje revidiranje. 

Na sestanku so obravnavale problematiko usklajevanja Pravilnikov o notranjem revidiranju na občinah 

z določili prenovljenih Usmeritev za državno notranje revidiranje. Prisotnim predstavlja težava 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/SOS_-odg-cene_obveznih_GJS.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/ZVRT-APRIL-2014.doc
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uskladitev letnih načrtov s člani nadzornih odborov. Revizorke, ki delujejo v okviru SOU bodo tako 

svoje letne načrte morale uskladiti z vsemi nadzornimi odbori, kjer jih je tudi več kot 27. Tako bo za 

njihovo usklajevanje potrebno več časa.   

V nadaljevanju so se članice in člani seznanili z aktivnostmi v zvezi s preverjanjem pravilnosti določitve, 

obračuna in izplačila plač v obdobju 1.8.2008 do 31.12.2013. Na sestanku je bilo izpostavljeno, da je do 

težav prišlo, ker so na ministrstvo zadnji dan pred veljavnostjo, torej 31.7.2008, medtem ko je nov plačni 

sistem vstopil v veljavo 1.8.2008. (mm) 

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 

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

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

izplačevalce javnih sredstev (50. člen ZUPJS).  

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

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

nakazovala upravičencu do subvencije, torej najemniku stanovanja. Zaradi tega so na strani 

izplačevalcev subvencije nastale težave, povezane s pomanjkljivimi podatki, do katerih lahko občine 

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

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

tržnemu delu subvencije.  

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

naslednji podatki: 

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

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

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

pooblaščenca za pobiranje najemnine, davčna številka. 

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

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

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE PROJEKTOV V PROGRAMU EVROPA ZA 

DRŽAVLJANE 

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

sodelovanje med občinami v državah jadransko-balkanske regije (projekt CAP – ABC) v sklopu 

programa Evropa za državljane izvedla dvodnevno izobraževalno delavnico, ki je potekala 23. In 24. 

aprila v Ljubljani.    

V januarju 2014 je Skupnost občin Slovenije pričela izvajati projekt CAP ABC, ki je namenjen večanju 

usposobljenosti za prijavo projektov na programe Evropa za državljane (v občinah, zavodih, 

društvih…) in krepitvi sodelovanja med Avstrijo, Slovenijo, Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si


 

21.4.2014 – 25.4.2014  TN št. 17 

Srbijo. V sklopu projektnih aktivnosti smo tako izvedli dvodnevno brezplačno delavnico, na kateri so 

udeleženke in udeleženci izvedeli vse za uspešno prijavo projekta v programu EZD.  

V prvem dnevu delavnice, ki je bil informativne narave sta Heidi Zikulnig in Georg Muellner iz 

Štajerske deželne vlade predstavila možnosti financiranja projektov preko programov EZD, možnosti 

novega sodelovanja med občinami in oživitve že vzpostavljenih pobratenj ter možnosti za vzpostavitev 

mreže mest, nevladne organizacije in zavode. Posebno pozornost sta namenila napotkom za pravilno 

izpolnjevanje prijavnih obrazcev in prijemom, s katerimi je možno prepričali ocenjevalce. Priporočila so 

sicer prihajala iz prve roke, saj je prav Georg Muellner eden izmed ocenjevalcev projektnih vlog. V 

nadaljevanju seminarja je Mateja Dolžan iz Občine Tržič predstavila primer dobre prakse na področju 

pobratenja z občinami Sainte Marie-aux-mines (Francija), Dabas (Madžarska) in  Zaječar (Srbija). Tadej 

Beočanin iz Mladinskega sveta Ajdovščina pa je predstavil zaključke iz projekta z organizacijo MOVIT, 

za katere je izvajal delavnice za občine z naslovom Korak za korakom do pobratenja ter tako predstavil 

dobre prakse slovenskih občin.  Drugi del seminarja je bil namenjen evropskim projektom v kulturi – 

Programu »Ustvarjalna Evropa 2014 – 2020, ki nudi podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, glasbo, 

literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino idr. Programe in možnosti financiranja je predstavila Mateja 

Lazar iz Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Primer dobre prakse na tem področju je tudi projekt Connected, 

mrežna medijska igra. Connected je interaktivna medijska igra, ki jo je razvila nizozemska umetnica Cym skozi 

štiri delavnice, skupaj s 24 kreativnimi otroci iz regije Naturpark Pöllauer Tal, Hartberg, Slovenj Gradec in 

Maribor. Otroci in mladostniki v starosti med 6 in 14 let so s kamerami raziskovali svoje okolje in svoje izkušnje 

predelali v računalniški igrici. Projekt so predstavili Michaela Zingerle ( Austrija),  CYM, nizozemska umetnica, 

Rado Poggi in Urška Čerče (Slovenija).   

Drugi dan so potekale praktične delavnice v obliki individualnega svetovanja. Predstavnika avstrijskih 

partnerjev sta nudila pomoč pri izpolnjevanju prijavnic za tiste, ki so že imeli oblikovane konkretne 

projektne predloge, ponudila možne nadgradnje in izboljšave ter svetovala pri izbiri pravega programa 

za prijavo projektnih idej udeležencev. (bh)  

 

 

VABILO K SODELOVANJU NA VINSKEM SEJMU »ZLATA VINA ALPE – 

JADRAN 2014« 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča o povabilu k sodelovanju na vinskem sejmu »Zlata vina Alpe-

Jadran 2014«, ki bo 7. junija 2014 v hrvaškem Đurđevcu (Koprivniško-Križevska županija). Sejem je 

nastal kot skupni projekt Zveze Alpe Jadran, v katerem je iz Slovenije sodelovalo Turistično društvo 

Ptuj. Namen dogodka je promocija vina, vinogradnikov in vinarjev regij, ki so članice Zveze Alpe 

Jadran. Vina bo na dogodku ocenjevala mednarodna komisija in najbolje ocenjeno tudi razglasila za 

»Zlato vino Alpe – Jadran«. Podrobnosti v priponki, skupaj s prijavnico in ponudbo za morebitno 

nočitev).  

Vljudno vas prosimo, da vabilo posredujete vašim vinogradnikom in vinarjem. 
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V kolikor potrebujete dodatne informacije, se prosimo obrnite na vladimir.sadek@kckzz.hr.  

EVIDENTIRANJA 

USMERJEVALNA SKUPINA MREŽE ZA PODEŽELJE  

Skupnost občin Slovenije bo na novo imenovalo članico/člana v Usmerjevalno skupino Mreže za 

podeželje pri MKO. Naloge skupine so podajanje pobud za aktivnosti Mreže, prispevati predloge za 

izboljšanje izvajanje aktivnosti in k izvedbenemu planu Mreže, predlaganje ustanovitve tematskih 

strokovnih delovnih skupin in širjenje ter izmenjavo informacij o aktualnem razvoju podeželja. Vljudno 

vas naprošamo, da v ta namen predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi znanji in 

izkušnjami. Imenovan bo tisti, ki bo prejel s strani predsedstva SOS najvišje število glasov. 

Na sledečih povezavah najdete dopis in obrazec za evidentiranje kandidata. Evidentiranje je odprto do 

srede, 7. maja 2014. Obrazce posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 

Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 

15 03.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

RESOLUCIJA SOS OB POSEGIH V PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE   

Na skupščini Skupnosti občin Slovenije so županje in župani občin članic SOS sprejeli Resolucijo 

Skupnosti občin Slovenije, ki odraža ugotovitve in zahteve glede aktualnih zakonodajnih sprememb na 

področju lokalne samouprave, njenega financiranja in rabe kohezijskih sredstev. Resolucija je bila 

posredovana Predsednici Vlade RS, ministrom, poslankam in poslancem Državnega zbora ter državnim 

svetnicam in svetnikom s pozivom k takojšnjem ukrepanju. 

Resolucija Skupnosti občin Slovenije  

NACIONALNI REFORMNI PROGRAM 2014-2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

namenjeni tudi drugi občinski viri. Sprememba bo spodbujala k povezovanju občin (predvsem sedaj 

razpršena sredstva za investicije), občinski proračuni pa bodo podvrženi sistematičnemu nadzoru 

računskega sodišča. Vlada si je med ključnimi nalogami za 2014 -2015 zastavila: 

 Podaljšanje varčevalnih ukrepov na področju plač in socialnih transferov do ravni zaposlenosti 

850 tisoč oseb 

mailto:vladimir.sadek@kckzz.hr
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/dopis_SOS_-_Mreza_za_podezelje.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/Obrazec_za_evidentiranje-Mreza_za_podezelje.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmc0ncukeBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Skupscina_2013/skupscina_2014/Resolucija_Skupnosti_obcin_Slovenije_ob_posegih_v_podrocje_lokalne_samouprave-18.4.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Reformni_program/Nacionalni_reformni_program_2014-2015-9.4.2014_01.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Reformni_program/Nacionalni_reformni_program_2014-2015-9.4.2014_01.doc
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 Sprejem Zakona o fiskalnem pravilu in njegovo uresničevanje 

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

 Okrepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja. 

 Sprememba Zakona o financiranju občin (znižanje povprečnine) 

 Racionalizacija javnih služb in zavodov 

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

V JAVNI RAZPRAVI STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE  

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

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

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

Skupnosti občin Slovenije miha.mohor@skupnostobcin.si.  

STALIŠČE SOS DO PREDLOG ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI  

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila dopis s stališčem na predlog 

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, ki je v javni razpravi. Glede na 

predlagano smo ponovili zahtevo na skupščini SOS sprejete Resolucije Skupnosti občin Slovenije ob 

posegih v področje lokalne samouprave, da se do sprejema Strategije razvoja lokalne samouprave 

zadržijo/zamrznejo vsakršne spremembe obeh ključnih zakonov delovanja lokalne ravni – ZLS in ZFO. 

Zahtevo je SOS utemeljila in pojasnila na podlagi prejetih pripomb in mnenj prejetih s strani občin članic 

SOS.(ur)  

ZAKON O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI RS  

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis MKO z obvestilom in obrazložitvijo o objavi predloga Zakona 

o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. Tukaj si lahko preberete dopis MKO in predlog zakona.(ur) 

NOVA RAZLIČICA ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU  

Skupnost občin Slovenije je zasledila objavo nove različice Predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o knjižničarstvu, katerega se sprejema po skrajšanem postopku. Skupnost občin je 

sicer že posredovala pripombe na prvo verzijo in izvedla usklajevalni sestanek s predstavniki 

Ministrstva za kulturo, vendar bi želeli kljub temu povratno informacijo ali imate dodatne pripombe na 

priloženo gradivo. Rok za oddajo pripomb ministrstvu je sicer zelo kratek, to je 28.4.2014 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si.(bh) 

ZAKON O RAVNANJU Z NEDOVOLJENIMI GRADNJAMI 

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

gradnjami, ki je v javni razpravi. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe, predloge in komentarje 

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

mailto:info@skupnostobcin.si
http://esiskladi.wix.com/strategijaps
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Dopis_MKO.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/zakong.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kultura/2014/Zakon_o_knjiznicarstvu_14.4.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kultura/2014/Zakon_o_knjiznicarstvu_14.4.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/ZRNG_15042014_javna_razprava-18.4.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/ZRNG_15042014_javna_razprava-18.4.2014.pdf
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VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV ZFO 

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

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

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

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

na naslov info@skupnostobcin.si.  

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDBE O DOLOČITVI 

MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN  

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor posredovala pripombe na 

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov  vrednotenja nepremičnin, 

ki je v javni razpravi. 

DOGODKI DRUGIH 

20.5. / SEMINAR LEADER 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mreža za podeželje, bo v torek, 20. 5. 2014, izvedlo seminar 

LEADER. Namen seminarja je predstavitev Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa 

razvoja podeželja 2014-2020 s poudarkom na pripravi strategije lokalnega razvoja. Vabilo najdete tukaj. 

Seminar se bo pričel ob 8.30 uri (registracija udeležencev) in zaključil predvidoma ob 16.00 uri. Potekal 

bo v Hotelu Mons. 

 

Zaradi omejenega števila mest, vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite na e-naslov 

mreza.podezelje.mko@gov.si, do petka, 16.5.2014. 

 

Vljudno vabljeni vsi zainteresirani akterji lokalnega razvoja. (MKO) 

POJASNILA MINISTRSTVA 

OBVESTILO GLEDE UVELJAVLJANJA PRAVICE DO ZNIŽANEGA 

PLAČILA ZA VRTCE  

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo MDDSZEM glede upoštevanja bistvene spremembe višine 

dohodka družine kot izjemen primer pri določitvi višine upravičenosti do znižanega plačila za program 

vrtca. MDDSZEM je prejelo pravnomočno sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča – z vsebino 

sodbe vas seznanjamo tukaj. 

DURS O ODMERI NUSZ ZA LETO 2014 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZFO/ZFO-1C_17_4_14.pdf
mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/vabilo_20.5._leader.pdf
mailto:mreza.podezelje.mko@gov.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestilo__7_.pdf
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Skupnost občin Slovenije je prejela mnenje DURS vezano na odmero NUSZ za leto 2014 in izraženim 

nestrinjanjem k nameri DURS, da bodo davčni uradi pred potrditvijo podatkov za odmero in izdajo 

odločb NUSZ preverjali, ali so občine upoštevale podatke davčnih uradov iz evidence odmere davka 

na promet nepremičnin, in v kolikor bo ugotovljeno nasprotno, podatkov za odmero ne bodo sprejeli 

in ne bodo izvedli odmere oziroma izdali odmernih odločb, dokler podatki ne bodo usklajeni.  

V zvezi z navedenim pojasnjujejo, da DURS izvaja odmero NUSZ v skladu z določbami ZDavP-2. 

Nadomestilo določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine. Poleg 403. do 406. člena 

ZDavP-2 se v postopku odmere upoštevajo druge določbe. Tako je davčni organ pred izdajo odmerne 

odločbe dolžan ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in pravilne odločitve, pri 

čemer je dolžan z enako skrbnostjo ugotoviti tudi tista dejstva, ki so v korist zavezanca za davek.  

Celotno utemeljitev si lahko preberete tukaj.  

56. SEJA VLADE 

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE 

POLITIKE 

Vlada RS se je na seji seznanila s pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 

politike (OP) v obdobju 2014-2020, ki ga bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK) poslala v formalno presojo Evropski komisiji. 

OP opredeljuje tiste prednostne naložbe, v katere bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske 

politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev in ciljev EU 2020. 

Za obdobje 2014–2020 bo veljal enoten Operativni program za črpanje vseh treh skladov evropske 

kohezijske politike - Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

EVROPSKA POMOČ ZA NAJBOLJ OGROŽENE 

 
EU je ustanovila nov Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene, za katerega je namenjenih skupaj 

3.395.684.880 EUR. Sloveniji je dodeljenih skupaj 20,5 milijonov EUR evropskih sredstev. Ker je za 

izvedbo ukrepov omenjenega sklada, katerega ključni cilj je zagotoviti socialno varnost in pomoč najbolj 

ogroženim posameznikom, potrebno pričeti čim prej, je Vlada RS imenovala  MDDSZ za organ 

upravljanja, Ministrstvo za finance pa za organ za potrjevanje, ter tako določila izvedbeno strukturo 

Sklada. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI   

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o šolski prehrani  

in ga posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku.  

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitve besedila veljavnega zakona z določbami Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C): 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/KMBT35020140425130248-NUSZ.pdf
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 V predlogu se na novo oblikuje določba o upravičencih do subvencije za malico oziroma kosilo tako, 

da se ohrani samo tista zakonska materija, ki ni bila prenesena v omenjeni zakon.  Določbe, katerih 

vsebina je bila v celoti prenesena, se črta. 

 Spremeni se določba zakona, ki določa, katere evidence morajo voditi šole v zvezi s šolsko prehrano 

–šole bodo prejemale podatke o upravičenosti do subvencije iz odločbe o otroškem dodatku. ZUPJS 

– C določa, da vračilo neupravičeno prejete pravice zahteva izplačevalec pravice, ki lahko dolg tudi 

deloma ali v celoti odpiše.  

 Šole so tiste, ki edine lahko vodijo ustrezne postopke v zvezi z morebitnimi vračili neupravičeno 

prejetih subvencij ali odpisom dolgov ob posvetovanju s pristojnimi centri za socialno delo. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

REGULACIJA SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom Delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji 

sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2013, ter ga poslala v obravnavo Ekonomsko-

socialnemu svetu.  

Poročilo delovne skupine je povzeto v sklepnih ugotovitvah: 

1. V letu 2013 je bila zabeležena nižja nominalna rast odhodkov za starostne pokojnine kot znaša 

povprečje v obdobju od leta 2005 do 2012. Nižja nominalna rast odhodkov za starostne 

pokojnine kot v preteklem obdobju se pričakuje tudi v naslednjih štirih letih. 

2. Pričakuje se stabilizacija (v primeru neusklajevajna pokojnin od 2016 do 2018 pa tudi padec) 

odhodkov za pokojnine kot odstotek BDP. 

3. Prvič po reformi ZPIZ-1 se je v letu 2013 v posameznih mesecih (in to celo v treh mesecih) 

zabeležila ničelna rast novih starostnih upokojencev v Sloveniji. 

4. V letu 2013 je bil zabeležen skoraj za 40 odstotkov nižji dotok novih zahtevkov za uveljavitev 

pravice do starostne pokojnine kot v letu 2012. 

5. Pomemben učinek ZPIZ-2 se kaže tudi v dejstvu, da je bila ukinjena dodana doba (študij, vojska, 

brezposelnost). To je razvidno predvsem iz podatka, da se je v letu 2013 z dopolnjeno 

pokojninsko 40 let upokojilo kar 70 odstotkov zavarovancev, ki so se upokojili skladno z 

določbami ZPIZ-2 (87,5 odstotkov je bilo takih, ki so imeli pokojninsko dobo 40 let in več), 

medtem ko se je s takšno pokojninsko dobo upokojilo le 35 odstotkov zavarovancev, ki so se 

upokojili skladno z določbami ZPIZ-1. 

6. Zaustavilo se je nadaljnje padanje pokojnin, saj je višina povprečne pokojnine ostala na enaki 

ravni kot leta 2012. Prav tako se v letu 2013 (v primerjavi z letom 2012) ni bistveno znižalo 

razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo. (Vir: Vlada RS, ab) 

POPRAVKI NOVE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE 

 
Vlada RS je na današnji seji sklenila, da se sklep Vlade RS, št. 00403-2/2013/204 z dne 3. 4. 2014, sprejme 

in ustrezno popravi v delu, ki se nanaša na rok izvedbe priprave in uveljavitve nove prostorske in 

gradbene zakonodaje, in sicer da je rok za sprejem na vladi november 2014, obravnava na seji Državnega 

zbora pa je predvidena najkasneje v juniju 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 

DODELJEVANJE SREDSTEV ZA INVESTICIJE V JAVNI SEKTOR 

GOSPODARSTVA 
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Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v 

javni sektor gospodarstva.  

 

Uredba določa krog upravičencev do dodelitve sredstev. Pravna oseba, ki bo želela prejeti sredstva, se 

bo morala prijaviti na javni razpis in dokazati, da izpolnjuje pogoje. Spremenjena uredba bo opredelila 

upravičence za izkoriščenje 2.924.280,21 EUR in prihodnjih prilivov v obdobju 2014–2017 iz kupnin za 

dodeljevanje sredstev za naložbe na prednostnih področjih v javnem sektorju energetike. Upravičenci 

bodo izvajalci gospodarske javne službe: prenos električne energije in distribucija električne energije. 

Sredstva so zagotovljena na ministrstvu, pristojnem za energijo, v B-bilanci, proračunska postavka PP 

130133 – Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva. (Vir: Vlada RS, ab)  

UREDBA O PRENEHANJU UPORABE UREDBE ZA OPRAVLJANJE 

DEJAVNOSTI NA IN OB JAVNI CESTI 

Vlada RS je na seji sprejela Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi višine povračil in drugih 

pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na 

katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti.   

Z uredbo  se določa prenehanje uporabe veljavne uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev 

za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se 

opravljajo spremljajoče dejavnosti. (Vir: Vlada RS, ab) 

STRATEGIJA NADALJNEGA RAZVOJA SLOVENSKE JAVNE UPRAVE 

2014 - 2020 

Vlada RS je sprejela izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 

2020. V Sloveniji namreč že več let nimamo izdelane dolgoročne strategije nadaljnjega razvoja njene 

uprave kot podlage za prenovo in modernizacijo javne uprave, vključno z načelom dobrega upravljanja 

za izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja in družbene blaginje. V proces priprave strategije bodo 

vključeni strokovnjaki na področju javne uprave v Sloveniji ter strokovna in širša javnost. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

KOLEDAR DRŽAVNIH PROSLAV V LETU 2014  

Vlada RS je potrdila koledar državnih proslav za leto 2014. 

Koledar državnih proslav za leto 2014 obsega 5 državnih proslav: 

 Slovenski kulturni praznik ob podelitvi Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada 7. 

februarja (je že bil);  

 državna proslava ob dnevu državnosti v torek, 24. junija, na Kongresnem trgu v Ljubljani;  

 državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti v torek, 23. decembra, v Gallusovi dvorani 

Cankarjevega doma v Ljubljani 

 praznovanje 10. obletnice vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, ki bo v petek, 9. maja, ob 

20. uri, v Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju in  

 državna komemoracija v spomin žrtvam ob 100. obletnici I. svetovne vojne, ki bo v torek, 9. 

septembra, pri kostnici na ljubljanskih Žalah.  

Vsako peto leto se z državno proslavo praznuje tudi dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 

narodom, tako bo letos tudi proslava v soboto, 16. avgusta 2014, v Beltincih. (Vir: Vlada RS, ab) 
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IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE  

Vlada RS je sprejela odgovor na  poročilo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ o izvajanju 

dimnikarske službe. 

V zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 

kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva 

človekovega zdravja in varstva pred požarom, je Vlada Republike Slovenije odgovorila, da je 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 25. aprila 2013, pripravilo načrt aktivnosti in ukrepov za izboljšanje 

delovanja dimnikarske službe, vzpostavilo je aplikacijo Evi-dim in okrepilo je izvajanje strokovnega 

nadzora nad koncesionarji.  

Opozorili so tudi na pomembno spremembo v izvajanju dimnikarskih storitev, ki jo je omogočil Zakon 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Novela omogoča, da se po 31. decembru 2015, 

dimnikarske storitve ne bodo več izvajale kot obvezna državna gospodarska javna služba.  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje načrtuje tudi sprejem Uredbe o oskrbi malih kurilnih naprav in 

cenika storitev dimnikarske službe. Priprava sprememb predpisov oziroma priprava novih predpisov, 

pa je odvisna od sprememb Zakona o gospodarskih javnih službah. (Vir: Vlada RS, ab) 

USTAVITEV IZPLAČIL KOHEZIJSKIH KOHEZIJSKIH SRESTEV  

Vlada Republike Slovenije je na redni seji sprejela mnenje na predlog priporočila v zvezi z ustavitvijo 

izplačil kohezijskih sredstev, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev državnega zbora. Mnenje 

vlade je objavljeno na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

www.svrk.gov.si. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI ZPIZ-2 

Vlada RS je sprejela Mnenje k Zahtevi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata delavcev 

trgovine Slovenije za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju. 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije  sta na Ustavno sodišče 

Republike Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka 27. člena Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Vlagatelja navajata, da je 23. točka 7. člena ZPIZ-2, 

ki definira pokojninsko dobo brez dokupa, v povezavi s četrtim in petim odstavkom 27. člena ZPIZ-2, 

ki določa pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, neustavna, saj na ta način posega v 

»pravice v nastajanju« za zavarovance, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje. 

Vlada Republike Slovenije je podala mnenje, da ureditev v 394. členu ZPIZ-2 ni v neskladju s 14. členom 

Ustave RS ter da tudi pogoji, določeni za pridobitev pravice do starostne pokojnine v četrtem in petem 

odstavku 27. člena ZPIZ-2 niso v nasprotju s 155. členom Ustave RS. (Vir: Vlada RS, ab) 

DELOVNA SKUPINA ZA PREGLED SKLADNOSTI PROJEKTOV  

Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in 

pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013, z 

http://www.svrk.gov.si/
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Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. 

Medresorska delovna skupina bo: 

 pripravila metodologijo za preverjanje opravljene presoje vplivov na okolje za projekte 

sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013, 

 pripravila podrobnejši pregled verjetno pomembnih okoljskih vplivov projektov v sodelovanju 

z zunanjimi izvajalci, 

 pripravila predloge ukrepov za projekte, ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive o presoji vplivov 

na okolje,  

 vodila in koordinirala delo zunanjih izvajalcev pri podrobnejšem pregledu projektov, 

 poročala Ministrstvu za finance - Organu za potrjevanje o rezultatih in ugotovitvah za 

posamezne projekte. (Vir: Vlada RS, ab) 

 

AKTUALNI RAZPISI 

JAVNI POZIV EKO SKLADA ZA UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH 

NALOŽB 

Obveščamo vas, da je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, podaljšal Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi 

katerega je bilo razpisanih 24 mio EUR ugodnih kreditov, nerazdeljenih je še okrog 15 mio EUR. Poziv 

je odprt do 30. junija 2014. Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletni strani Eko sklada. (Vir: 

Eko sklad, bh) 

PARTNERSKA PONUDBA GRŠKE OBČINE NEAPOLIS-SYKEON 

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

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

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

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

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

skupnem projektu na področju kulturne dediščine s fokusom na Balkan.  

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

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

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

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

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

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

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

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

evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in krepitvi konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih 

sektorjev. V kolikor imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na CED Slovenia: info@ced-slovenia.eu.  

http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
http://www.ced-slovenia.eu/
mailto:info@ced-slovenia.eu
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PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj 

prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in 

prostovoljcev. S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« bi radi izpostavili občine, ki po mnenju 

Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen 

prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo 

prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. 

Povabilo je namenjeno promociji dobrih praks. Predlagatelj naziva je lahko občina sama ali 

prostovoljska organizacija s sedežem ali poslovno enoto v občini. Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 

se v letu 2014 podeljuje prvič. Naziv ima poudarek na aktivnem prispevku občine, občinske uprave k 

podpori prostovoljskemu sektorju. Občina mora, za prejem naziva, dosegati določene osnovne kriterije, 

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

je 26. april 2014. 

Naziv bo slovesno podeljen na osrednji prireditvi Festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma potekala 

22. maja 2014 v Ljubljani. Pred podelitvijo bo organizirana tudi okrogla miza, na kateri bodo lahko 

predstavniki občin, prejemnic priznanja, predstavili svoje vizije razvoja prostovoljstva na lokalni ravni. 

Več informacij lahko preberete tukaj. 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGETSKO UČINKOVITOST - PETROLURE/ 2014/R1 

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

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

energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (PETROLURE/ 2014/R1). V javnem 

razpisu lahko sodelujejo tudi občine, ki imajo izdelan lokalni energetski koncept. Skupna višina sredstev 

za finančne spodbude znaša 70.000,00 EUR. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme 

presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte. Rok 

za oddajo vloge je 30.4.2014 oziroma porabe sredstev. Več o razpisu na spletni strani MzIP 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA POVEČANJE 

UČINKOVITOSTI RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN OSTALIH VRST 

ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH  - URE_1_2014 

Zasledili smo objavljen razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni 

v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za vgradnjo 

toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, vgradnjo 

energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, 

optimizacijo tehnoloških procesov, izvedbo energetskih pregledov, vgradnjo energetsko učinkovitih 

elektromotornih pogonov, opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih ter programov informiranja in ozaveščanja. Izdajatelj je Elektro energija d.o.o. Na javnem 

razpisu lahko sodelujejo tudi občine, ki imajo za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe 

obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept. Višina sofinanciranja posameznega 

http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1148
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energetsko-ucinko-999/
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projekta je do 50 % upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte. 

Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2014 do 14. ure. Več tukaj  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGIJSKO UČINKOVITOST V GOSPODINJSTVIH IN JAVNEM 

SEKTORJU -URE-SUB_GOS- JS_2014/01 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v 

gospodinjstvih, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju 

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

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

Ljubljana, d.o.o. Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v 

skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov, ter zavodi, 

ustanove in društva. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od 02.01.2014 dalje. do objave zaključka 

javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 06. 2014. Več tukaj 

NOVICE DRUGIH 

 

POMOČ V PRIMERU ELEMEMNTARNIH NESREČ ZA ODPRAVO 

POSLEDIC ŽLEDA – JAVNA DELA 

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za izbor programov javnih 

del - Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015. 

Izvajajo se na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 

2014 samo na prizadetih območjih. V okviru vsebin, ki jih določa Katalog programov javnih del, se bodo 

izvajala predvsem naslednja opravila: pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju prevoznosti gozdnih 

prometnic, pomoč pri izvajanju del za zatiranje podlubnikov, izdelavi gozdnega reda in gozdne higiene 

ter priprava tal za sadnjo in zaščita sadik, pomoč pri evidentiranju drevja za sanacijski posek in meritvah 

gozdov ter vnos podatkov, pomoč pri urejanju vodotokov II. reda ipd. 

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih 

del. V programe javnih del se lahko vključujejo brezposelne osebe prijavljene v evidenci zavoda za 

obdobje do izteka programa javnega dela. 

Brezposelne osebe bodo lahko vključene v javna dela v letu 2014 do 30.11.2014 in v letu 2015 od 1.3.2015 

do 30.11.2015.(bh) 

ANKETA ZA META DEKLETA 

Skupnost občin Slovenije vas vabi k sodelovanju v anketi, s katero se skuša ugotoviti, zakaj se ženske 

za politiko ne odločajo pogosteje. Vprašanja se nanašajo na vaše razumevanje politike, vašo družbeno 

politično aktivnost ter vaša mnenja o dejavnikih, ki vplivajo na vključevanje v politiko. Do vprašalnika 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-energetsko-ucinkoviti-z-elektro-energijo-2014-za-nepovratne-financn-998/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energijsko-ucinko-989/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=838
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=838
http://www.ess.gov.si/_files/5159/JD_2014_Katalog_22_11_2013.pdf
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lahko dostopate TUKAJ. V kolikor se vam zdi primerno, lahko občine pošljete anketo tudi občinskim 

svetnicam. 

Anketa je del projekta Meta dekleta / Promocija aktivnega državljanstva mlajših žensk, ki ga vodi Zavod 

Metina lista in financira Norveški finančni mehanizem. Raziskovalni del projekta izvaja Društvo za 

uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa. Identificirati želimo ovire, ki mlajšim ženskam 

onemogočajo vstop v politično polje, jih spodbuditi k aktivnemu političnemu udejstvovanju in tako 

prispevati k bolj raznoliki sestavi političnega polja. Več si lahko preberete na tej povezavi: Metina 

lista.(Vir: Metina lista, ur) 

PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU SOCIALNOVARSTVENIH 

PROGRAMOV V LETU 2014 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je v četrtek, 24.4.2014 podpisala pogodbe o sofinanciranju programov 

socialnega varstva. Ob podpisu pogodb je poudarila, da vsi sofinancirani programi pomembno 

dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in pomagajo premagovati raznolike stiske ljudi, ki so se v času 

krize tudi številčno povečale. 

V Sloveniji na področju socialnega varstva že vrsto let poteka prenos izvajanja širitev različnih oblik 

strokovne pomoči na zasebni sektor. Pretežni del teh storitev opravljajo nevladne organizacije, ki 

pogosto dajejo pobudo za zagotavljanje določenih storitev, ki jih vlada na podlagi ugotovljenega 

javnega interesa tudi sofinancira. Prav področje socialnega varstva je področje, kjer se takšna uspešnost 

in učinkovitost kaže še v posebni obliki, saj se na takšen način oblikujejo zelo kakovostni in 

uporabnikom bolj prilagojeni programi. 

Sofinanciranje programov poteka izključno preko rednih letnih javnih razpisov in sicer  obstajata dve 

možnosti sofinanciranja: sofinanciranje za petletno obdobje ali sofinanciranje za eno leto. Sredstva so 

praviloma namenjena za stroške dela strokovnih delavcev in materialne stroške (10 % ali 20 % za 

namestitvene programe), ki so nujni za izvajanje programov. Ministrstvo programe sofinancira največ 

v višini do 80 % vrednosti projekta, ostala sredstva pa  morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti. 

V omenjene  programe je poleg redno zaposlenih vključeno več kot 14.000 prostovoljcev, ki s svojim 

delom pomembno prispevajo k večji kakovosti izvajanja programov, še posebej zaradi svojih izkušenj, 

donacij, participacije uporabnikov in drugih virov. V letu 2014  bo  za vse socialnovarstvene  programe 

namenjenih 10,4 milijona evrov, od tega 8,9 milijona za večletne programe in 1.46 milijona za enoletne 

programe.  (Vir: MDDSZ, bh) 

EU POTROŠNIKOM ZAGOTOVILA BOLJŠA SPLETIŠČA ZA POTOVANJA  

Nadzor EU nad spletišči za potovanja je bistveno izboljšal spoštovanje pravic potrošnikov, saj jih danes 

kar 62 % spoštuje pravila EU. 

Tretjina uporabnikov spleta v EU rezervira potovanja in prenočišča na spletu, delež naj bi se v 

prihodnosti še povečal. Evropska komisija želi zagotoviti, da spletišča, ki ponujajo te storitve, spoštujejo 

pravice potrošnikov, zato skupaj z nacionalnimi organi redno izvaja preglede takšnih spletišč v Evropi. 

https://www.1ka.si/a/39224
http://metinalista.si/anketa-za-meta-dekleta/
http://metinalista.si/anketa-za-meta-dekleta/
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Leta 2013 so pri tem odkrili, da kar 382 od 552 spletišč krši predpise EU. Od takrat je bilo 173 spletišč 

posodobljenih in popravljenih, 209 jih je še v uradni obravnavi, 6 jih je prenehalo delovati. Celoten 

članek si lahko preberete tukaj. (vir: EU) 
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