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NOVIČKE SOS  

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV S PREDSTAVNIKI 

VLADE RS 

V sredo, 10.12.2014, je v prostorih 

Ipavčevega kulturnega centra 

potekalo srečanje županj in 

županov s predstavniki Vlade RS, 

ministrom za javno upravo, 

Borisom Koprivnikarjem in 

Matejo Vraničar, državno 

sekretarko na ministrstvu za 

finance, prisotni pa so bili tudi 

sodelavci z obeh ministrstev, ki se 

ukvarjajo z vprašanji lokalno 

samoupravo. Srečanje je bilo 

namenjeno izmenjavi stališč in 

mnenj glede na predloge ZIPRS 1415, o višini finančnih sredstev, ki jih bo država namenila za 

delovanje občin, posledicah manjšanja teh sredstev ter o možnih ukrepih za zmanjšanje izdatkov 

občin. 

Glede na predlagane ukrepe vlade so se županje in župani odzvali z opozorili na posledice, ki bi jih 

predlagani povzročili. Jasno so opredelili, da bi predlagani ukrepi povzročili zastoj investicij, 

investicijskih vzdrževanj, možno zaustavitev izvajanja projektov, zamude s plačili pri le-teh, pa tudi 

možnost rezov in okrnjenega financiranja določenih programov, ker že sedaj višina povprečnine ne 

pokriva plačil za vse zakonske obveznosti občin. 

Minister in državna sekretarka sta pohvalila skupni nastop vseh treh skupnosti občin, saj to jasno kaže 

na sodelovalni odnos, v katerega se vključujejo tudi ministrstva in njihove ekipe. Prav zato je 

ministrstvo ponudilo, da se pogajanja o višini povprečnine in drugih finančnih ukrepih, pa tudi 

pogovori za uveljavitev interventnega zakona za znižanje stroškov občinam opravljajo še naprej, 

predvidoma do srede januarja 2015. Izpogajana višina povprečnine pa se bo nato vnesla v rebalans 

proračuna za leto 2015. Do takrat bo za leto 2015 veljala višina povprečnine 525 €, ohranilo pa se bo 

tudi sofinanciranje investicijskih projektov v višini 2 odstotnih točk. Prisotne županje in župani so 

izpostavili, da je tudi veljavna višina povprečnina v letu 2015 problematična, saj znaša 525 evrov in ni 

bila dogovorjena, pač pa enostransko določena s strani Vlade RS in verificirana s strani Državnega 

zbora. 

Precejšen kamen spotike so tudi že sprejete zaveze prejšnjih vlad, da bo znižala stroške občinam v 

višini 10%, vendar do uresničitve ni prišlo, zato so županje in župani jasno izrazili, da do sprejema t.i. 

ZUJFO (zakona za uravnoteženje javnih financ občin) mora priti, in sicer urgentno. Županje in župani 

so opozorili na to, da se pri financiranju občin ne ozira na socialno stisko občank in občanov ter na 
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čedalje večjo stopnjo brezposelnosti, zaradi česar se izdatki občin na teh področjih vseskozi povečujejo 

(kritje oskrbnin v domovih, doplačevanje stroškov za vrtce do polne cene, enkratne denarne socialne 

pomoči…). Opozorili pa so tudi, da ni mogoče pristati na ničelno sofinanciranje infrastrukturnih 

investicij, pač pa se mora v letu 2015 ohraniti vsaj na višini 2 odstotnih točk. V nasprotnem primeru je 

ogroženo izvajane tekočih projektov, izvajanje novih pa onemogočeno. Takšen zastoj izvajanja 

investicij na občinskem nivoju bi vplival negativno tudi na višino gospodarske rasti. Prav tako pa so 

se županje in župani izrazili jasno proti določilom predloga ZIPRS, da občinam, katerih prihodki 

presegajo primerno porabo, pripadajo prihodki le do višine primerne porabe. 

Ob zaključku vseslovenskega srečanja županj in županov je bilo oblikovano enotno sporočilo 

Vladi RS, da naj čim prej sprejme ukrepe za znižanje stroškov občin v višini najmanj 10%, saj je le 

tolikšno znižanje stroškov lahko izhodišče za povprečnino v višini 536 evrov, kakor je bilo 

določeno v skladu z zadnjim sklenjenim dogovorom o višini povprečnine za leto 2013 in 2014. 

Občine od vlade pričakujejo tudi, da bodo enak delež varčevanja, kot ga bodo nosile občine, nosili tudi 

ostali deležniki v državi. (bh) 

SESTANEK GLAVNEGA ODBORA SOS 

V ponedeljek, 8.12.2014, so se na sedežu SOS sestali člani glavnega odbora SOS, Aleksander Jevšek, 

Ivan Žagar, Leo Kremžar, Darko Fras in Alan Bukovnik. Namen sestanka je bil uskladiti izhodišča za 

prihajajoča pogajanja z ministrstvom za finance in ministrstvom za javno upravo glede predloga 

ZIPRS1415 in v zvezi z ukrepi za znižanje stroškov za delovanje občin. (ab) 

OBVESTILO OBČINAM ČLANICAM O NADALJEVANJU POGAJANJ ZA 

POVPREČNINO IN O INTERVENTNIH UKREPIH  

Dne 9.12.2014 je v prostorih Ministrstva za finance potekalo nadaljevanje pogajanj med predstavniki 

skupnosti občin in ministrstvom za finance na temo višine povprečnine, oz. sprememb v sklopu 

predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).  

Na sestanku je bilo po prvotnih napovedih o nižanju povprečnine in drugih varčevalnih ukrepih s 

strani ministrstva poudarjeno, da si država ne želi enostranskih ukrepov, temveč dogovor z lokalnimi 

skupnostmi. Prav zato so na današnjem sestanku ministrstvo za finance in predstavniki skupnosti 

občin sklenili, da višina povprečnine za zdaj ostane v višini 525€ na prebivalca, kakor to predvideva 

ZIPRS 1415 za leto 2015 in se o njej ponovno pogaja ob sprejemanju rebalansa proračuna, 

sofinanciranje investicij za investicijske projekte se ohrani na sedaj veljavni višini 2%, do 15. januarja 

2015 pa bodo potekala še naprej intenzivna pogajanja in pogovori o interventnih ukrepih za 

zniževanje stroškov občinam. Ko bo sprejet rebalans proračuna za leto 2015 bo višina povprečnine 

veljavna do konca leta.  

S strani ministrstva za finance so poudarili, da se zavedajo finančno naporne situacije občin, prav tako 

pa izpostavili tudi težave tudi na državni strani. Državna sekretarka Vraničarjeva je povedala tudi, da 

projekcije finančne situacije kažejo, da bosta leti 2016 in 2017 lažji tako s finančne kot časovne 

dimenzije.  
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Sestanek se je nadaljeval ob prihodu ministra Koprivnikarja in državne sekretarke Renate Zatler, ki sta 

predstavila prvi osnutek interventnega zakona za zniževanje stroškov občinam. Na preteklem 

sestanku z MJU je bilo dogovorjeno oblikovanje treh skupin predlogov vseh treh skupnosti občin 

(interventni, s časovnim rokom januar 2015 in sistemski ukrepi). V skupnosti občin Slovenije bomo 

občinam predlog interventnega zakona posredovali takoj, ko ga prejmemo s strani ministrstva tudi v 

elektronski obliki.  

Prav tako pa je minister Koprivnikar predstavil še nekaj možnosti za zniževanje stroškov, kot je na 

primer vzpostavitev kataloga tipičnih pisarniških izdelkov na podlagi v naprej izpogajanih cen. V 

primeru, da bi občine presodile, da bi s pomočjo javnega naročila lahko dosegle nižjo ceno izdelkov pa 

bi seveda javno naročilo lahko še naprej izvedle. Državna sekretarka Mateja Vraničar je predstavila 

možnost občin, da se vključijo v sistem MFERAC in enotni zakladniški račun, kar bi po mnenju 

ministrstva lahko vplivalo na znižanje stroškov v občinah. Prav tako pa je minister Koprivnikar 

povedal, da so v preteklih nekaj letih na državnem nivoju kupili številne aplikacije , ki so jih 

uporabljali samo nekateri, sedaj pa bi jih (večinoma brezplačno) dali na razpolago v vsej javni upravi. 

Ministrstvo za javno upravo je predstavilo tudi zamisel »SOS telefon za podjetnike«, kjer bi podjetniki 

lahko poklicali takrat, ko se pojavijo birokratske ovire. Minister je povedal, da bodo takšno telefonsko 

linijo vzpostavili tudi za občine, kadar se v postopkih z ministrstvi kaj zatakne.  

Predstavniki ministrstev in vseh treh skupnosti občin so se dogovorili še, da bodo predlog 

interventnega zakona predelali podrobneje v prihodnjem tednu. (bh) 

VNOVIČNI SESTANEK GLEDE ZUJFO  

Na podlagi dogovora na sestanku v torek, 9. 12. 2014 so na MJU pripravili predlog Zakona o 

interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Da bi predlog zakona ponovno preverili in 

uskladili, bo potekal vnovični sestanek s skupnostmi občin v sredo 17. 12. 2014 v prostorih ministrstva 

za pravosodje. Sestanka se bodo udeležili predstavniki glavnega odbora SOS. 

SOS OBJAVILA SKUPNO JAVNO NAROČILO TABLIČNIH IN 

PRENOSNIH RAČUNALNIKOV 

Skupnost občin Slovenije je za potrebe občin izvedla skupno javno naročilo tabličnih in prenosnih 

računalnikov. Z namenom varčevanja in zagotovitve nižje cene smo na Skupnosti občin Slovenije 

pripravili skupno javno naročilo za energetsko učinkovite prenosne in tablične računalnike. Razpisna 

dokumentacija je dostopa na naši spletni strani, ki je dosegljiva na tej povezavi. (MM) 

DELOVNA SKUPINA SOS ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV  

Članice in člani delovne skupine SOS za boljše črpanje EU sredstev so se sestali v Celju, kjer so se 

seznanili z dosedanjim delom in z dosežki. Članice in člani delovne skupine so bili aktivni predvsem 

pri obravnavanju strateških dokumentov za naslednjo finančno perspektivo in z izboljšavami 

črpanjem sredstev v trenutni finančni perspektivi.  

http://www.skupnostobcin.si/
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Članice in člani delovne skupine SOS so obravnavali besedilo Operativnega programa, ki ga je Vlada 

RS posredovala v potrditev Evropski komisiji. Podrobneje so bile predstavljene prioritete in 

namenjena finančna sredstva za prednostne osi.  

Članice in člani so na sestanku izpostavili, da bo sedaj potrebno pristopiti k pripravi razpisov in 

izvedbenim dokumentov, kjer pa je še vedno veliko nejasnosti. Članice in člani upajo, da bodo na 

odprta vprašanja dobili ustrezne odgovore in da se bodo občine začele pripravljati projekte za 

naslednjo finančno perspektivo. (MM) 

KOMISIJA OBČINSKIH REDARJEV O STROŠKIH ODVETNIKOV  

Članice in člani komisije za občinsko redarsko službo SOS so na sestanku v prostorih občine Grosuplje 

obravnavali povečanje stroškov odvetnikov pri prekrškovnih zadevah. Na sestanku je bilo 

izpostavljeno, da sodišča odvetnikom priznajo nagrado za njihovo delo v prekrškovnih zadevah, ki 

bremeni proračun prekrškovnega organa. Izpostavljeno je bilo, da nagrada odvetnikov pogosto 

presega zahtevnost opravljenega dela. Članice in člani komisije so pozvali predstavnika Ministrstva za 

pravosodje, da se na SOS posreduje obrazložitev nagrad odvetnikov.  

Na sestanku so članice in člani obravnavali tudi Nacionalni program varnosti v cestnem prometu in 

vlogo SOS in občin v nacionalnem programu.(MM) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

NOV OSNUTEK ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA 

URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN  

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje 

javnih financ občin, ki predvideva spremembe in dopolnitve sledečih določb: Zakona o financiranju 

občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o vrtcih, Zakonu o ukrepih za 

odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 

Vljudno naprošamo, da nam vaša stališča na predlagano in morebitne dodatne predloge sprememb in 

dopolnitev zakonov, katere bi vplivale na zmanjšanje stroškov občin, posredujete do ponedeljka, 15. 

decembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZUP 

Skupnost občin Slovenije je prejela Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

splošnem upravnem postopku (ZUP-I), katerega cilj je bolj ekonomično vodenje upravnih postopkov, 

ki ne posega v temeljne procesne pravice strank in njihov pravni položaj. S spremenjenimi pravili za 

izvajanje nadzora nad spoštovanjem procesnih pravil se sledi cilju po večji učinkovitosti in smotrnosti 

nadzora. Besedilo Osnutka najdete tukaj. 

Stališča oziroma pripombe lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 22. decembra 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZUJFO/INTERVENTNI_ZAKON_cleni_9._12_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZUJFO/INTERVENTNI_ZAKON_cleni_9._12_2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZUP-I_obcine.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');


 

5.12.2014 – 12.12.2014  TN št. 49 

POVPRAŠEVANJE  

ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V BREZPLAČNI NAJEM 

SOCIALNIM PODJETJEM in INICIATIVAM 

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas s prošnjo po posredovanju informacij glede oddaje v 

brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem oziroma iniciativam, in sicer nas zanimajo 

primeri dobre prakse.  

Vljudno naprošamo za sledeče informacije: 

 ali je že katera občina oddala poslovni prostor v brezplačni najem soc. podjetju/iniciativi, v skladu 

z 30. členom ZSPDSLS ter  

 ali je že katera občina soc. podjetju/ iniciativi, s katero je imela že sklenjeno najemno pogodbo z 

neprofitno najemnino, iz tega najemnega razmerja prešla, po uveljavitvi tega člena zakona, na 

brezplačen najem. 

Vaše odgovore nam prosimo posredujte do torka, 16. decembra 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

DOGODKI DRUGIH 

15. – 16.12. / LETNA KONFERENCA CEMR O DRŽAVLJANSTVU  

Obveščamo vas, da CEMR organizira konferenco o evropskem državljanstvu in pobratenjih, ki bo 

potekala 15. in 16. decembra v Rimu. Na konferenci se boste lahko srečali z več sto župani iz vse 

Evrope, s katerimi boste imeli priložnost govoriti o aktivnem državljanstvu, ciljem, vizijam in oviram 

na poti, o participaciji, enakosti spolov, tudi kot orodji za podkrepitev aktivnega evropskega 

državljanstva. Več informacij je dosegljivih v angleškem, francoskem in italijanskem jeziku na spletni 

strani tukaj. Stroške krije prijavitelj.  

16.12./ SEMINAR POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN 

IZPLAČILA DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V 

JAVNEM SEKTORJU 

Upravna akademija v torek, 16. 12. 2014 organizira seminar Povračila stroškov v zvezi z delom in 

izplačila drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju. Izvajalka je Štefka Korade Purg. 

Seminar je namenjen zaposlenim v občinah, ki opravljajo naloge v zvezi z urejanjem delovnih razmerij 

javnih uslužbencev ter pravic in obveznosti funkcionarjev. 

Cilj je seznanitev z ureditvijo povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja v ZUJF in v kolektivnih pogodbah, predstavitev posameznih povračil stroškov in drugih 

prejemkov s pojasnili za izvedbo v praksi. 

Vsebina: 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/levimenu/mednarodna_dejavnost/cemr/index.html
http://www.cemr2014.eu/cemr2014_en.aspx
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 pravna ureditev področja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in 

kolektivno pogodbo, 

 pregled ureditve povračil stroškov in drugih prejemkov za funkcionarje in javne uslužbence, 

 pregled ureditve posameznih povračil stroškov in drugih prejemkov v aneksu h KPND, pojasnila 

glede drugačne in dodatne ureditve povračil stroškov in drugih prejemkov v posameznih 

dejavnostih javnega sektorja. 

Seminar obsega 6 pedagoških ur in je brez kotizacije. Kontaktna oseba za izvedbo seminarja je Irena 

Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna@gov.si. Vsaka občina lahko prijavi največ dva 

uslužbenca. Število mest je omejeno; upoštevali bodo vrstni red prijav. 

Prijave sprejemajo do 9. 12. 2014 na e-naslov gp.mnz@gov.si; obrazec za prijavo 

17.12. / S KREATIVNOSTJO IN ZADRUŽNIŠTVOM DO DELOVNIH MEST 

ZA MLADE 

Vabimo vas na zaključno konferenco projekta Kreaktor z naslovom: S kreativnostjo in zadružništvom 

do delovnih mest za mlade, ki bo potekala v sredo, 17. decembra 2014 s pričetkom ob 17. uri v dvorani 

Konjičanka v Slovenskih Konjicah. Na konferenci bodo predstavljeni zaposlitveni in družbeno koristni 

potenciali socialne ekonomije in izvajanje progama Kreaktor, v sklopu katerega Mladinski center 

Dravinsjke doline izvaja pilotni program inovativnega zaposlovanja mladih v mladinskih 

zaposlitvenih zadrugah. Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev 

je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: neza.pavlic@mcdd.si najkasneje do torka, 16. 

decembra do 14. ure. 

Konferenco organizira Mladinski center Dravinjske doline v sodelovanju s partnerskimi 

organizacijami: zaposlitveni center Karso, socialno podjetje Kooperativa Konjice, socialno podjetje 

Center ponovne uporabe, invalidsko podjetje Mercator, Občina Slovenske Konjice, MS Servis, Novice, 

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Klub študentov Dravinjske doline, Mladinski svet Občine 

Slovenske Konjice in Klub dijakov Dravinjske doline, Zadruge Slovenije, Slovenski forum socialnega 

podjetništva in Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma. 

Program konference: 

16.30 - 17.00   Registracija udeležencev 

17.00 - 17.15   Pozdravni govori 

Neža Pavlič, direktorica Mladinskega centra Dravinsjke doline; Miran Gorinšek, župan občine 

Slovenske Konjice; Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade RS pristojen za 

vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo 

17.15 - 17.35   Predstavitev izvajanja projekta Kreaktor  

Neža Pavlič, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline in koordinatorka projekta Kraktor 

17.35 - 17.45   Razvoj Kreaktor lab-a in coworking skupnosti v Slovenskih Konjicah  

Erik Vodenik, Kreaktor lab Slovenske Konjice 

17.45 - 17.55  Mladinska delavska kooperativa za pridobivanje lesne biomase 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ktgpc0cpftqlpcBiqx0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ir0opbBiqx0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica_SBK-Upravna_akademija.doc
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Tilen Slapnik, vodja kooperative in Niko Laznik, koordinator 

  

Predstavitev socialne ekonomije v občini Slovenske Konjice: 

17.55 - 18.05  Zaposlitveni center Karso - poslovna enota Slovenske Konjice 

Peter Svetina, direktor 

18.05 - 18.15  Socialno podjetje Center ponovne uporabe 

dr. Marinka Vovk, direktorica 

18.15 - 18.25  Invalidsko podjetje Mercator 

Polona Ajdnik Benič, IP Mercator 

18.25 - 18.35  Socialno podjetje Kooperativa Konjice 

Loris Vižintin, direktor 

  

Predstavitev podpornega okolja za razvoj socialne ekonomije 

18.35 - 18.45  Slovenski forum socialnega podjetništva, Zadruge Slovenije in Fundacija za izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti Prizma 

Duška Lužar Šajt, v.d. predsednica Slovenskega foruma socialnega 

18.45 - 19.00   Odmor 

19.00 - 20.00  Okrogla miza: Potenciali socialne ekonomije v občini Slov. Konjice 

Sodelujejo: Miran Gorinšek, Peter Svetina, Stanko Kolar, Tadej Slapnik, Neža Pavlič, dr. Marinka Vovk 

in  Loris Vižintin 

  

20.00 - 21.00 Pogostitev in druženje 

28.1.-31.1. / SEJEM ALPE ADRIA-TURIZEM IN PROSTI ČAS 2015  

Gospodarsko razstavišče, organizator sejma Alpe-Adria: Turizem in 

prosti čas, ki bo tokrat potekal od srede, 28. januarja, do sobote, 31. 

januarja 2015, vas obvešča, da so prijave na sejem v letu 2015 možne 

najkasneje do 20. decembra letos. 

 

Tudi v letu 2015 bodo poseben poudarek namenili aktivnemu turizmu, aktivnostim, kot so 

pohodništvo, planinarjenje, kolesarstvo, tek in ribolov. Sejem ponuja možnost navezovanja poslovnih 

stikov, možnost prodaje storitev in izdelkov ter omogoča druženje turističnih akterjev z območja regije 

Alpe-Jadran pa tudi širše. 

Kot vsako leto bodo na uradni otvoritvi sejma podelili nagrado Jakob, tema letošnjega razpisa je 

»Nove interpretacije lokalnih in regionalnih jedi«. 

Za več informacij se obrnite na Matjaža Kovačiča, vodje sejma; tel: 01/300 26 64, e-pošta: 

matjaz.kovacic@gr-sejem.si. 

 

 

 

 

 

mailto:matjaz.kovacic@gr-sejem.si
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13. SEJA VLADE 

INFORMACIJA O STANJU NA PODROČJU VOLONTERSKIH 

PRIPRAVNIŠTEV V JAVNEM SEKTORJU   

Vlada RS je obravnavala  Informacijo o stanju na področju volonterskih pripravništev v javnem 

sektorju in sprejela naslednje sklepe:   

 Vlada se je seznanila z informacijo o stanju na področju volonterskih pripravništev v javnem 

sektorju. 

 Sklepanje novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju vlada ne podpira. Vlada 

nalaga ministrstvom in vladnim službam da ne sklepajo novih pogodb in enako priporoča 

subjektom javnega sektorja.  

 Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da v čim krajšem času pripravijo spremembe področnih 

zakonov, ki dopuščajo volontersko pripravništvo in hkrati razmislijo o nujnosti obveznega 

pripravništva za samostojno opravljanje dela.  

 Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da pripravijo spremembe področnih zakonov na način, da 

se kot potrebne delovne izkušnje za opravljanje dela upoštevajo tudi ustrezne delovne izkušnje, 

pridobljene izven delovnega razmerja. 

V okviru izvedbenega načrta Jamstvo za mlade je predviden ukrep Pripravništva, katerega cilj je 

pridobitev ustreznih delovnih izkušenj za samostojno opravljanje dela, ki jih je mogoče pridobiti le v 

neposrednih delovnih okoljih predvsem s prenosom znanj s starejših in izkušenejših kolegov, uvajalno 

obdobje pa se zaključi z uspešno opravljenim strokovnim izpitom. Za pripravništva je predvidenih 

24,9 mio EUR, kar pomeni možnost zaposlitve okrog 4.000 iskalcev prve zaposlitve. (Vir: Vlada RS, ab) 

NAČRT ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 

ZA LETO 2015 

Vlada RS je sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015. Število 

registriranih brezposelnih, ki se je v prvih dveh mesecih letos povečalo, se od marca zmanjšuje, na kar 

vpliva zlasti povečano zaposlovanje. V prvih desetih mesecih leta 2014 se je na Zavodu na novo 

prijavilo 84.127 brezposelnih oseb, kar je 4,7 % manj kot lani v tem času. V obdobju prvih desetih 

mesecev leta 2014 se je iz evidence odjavilo skupaj 92.241 brezposelnih oseb, od teh 64.961 zaradi 

zaposlitve, kar je 15,3 % več kot v primerljivem obdobju leta 2013. 

Glede na sprejeti proračun RS za leto 2015 bo v okviru načrta APZ za leto 2015 za izvajanje ukrepov 

APZ namenjeno skupaj 47,2 mio EUR. (Vir: Vlada RS, ab) 

NOVELA UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju. 

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

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES 
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in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Direktiva 2012/27/EU). 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. Z manjšo porabo 

energije na podlagi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti lahko javni naročniki v celotni 

življenjski dobi proizvoda dosegajo prihranke. Posredno pa se z zelenim javnim naročanjem spodbuja 

trg k preusmeritvi v proizvodnjo in prodajo energetsko učinkovitejših izdelkov, stavb in storitev, 

državljane in zasebne gospodarske subjekte pa k spreminjanju vedenjskih vzorcev pri porabi energije, 

kar je namen Direktive 2012/27/EU. V skladu s strateškimi dokumenti Evropske unije naj bi namreč do 

leta 2020 dosegli cilj 20-odstotnega prihranka porabe primarne energije. Ob upoštevanju predpisov 

Evropske unije o označevanju posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami in 

standardiziranimi podatki o proizvodu se tako z uredbo opredeljujejo okoljske zahteve za sušilne 

stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke, in sicer z dopolnitvijo Priloge 6 Uredbe o zelenem 

javnem naročanju in novo Prilogo 13. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O NAČINU IZVAJANJA OBVEZNIH 

DRŽAVNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB NA PODROČJU 

UREJANJA VODA IN O KONCESIJAH TEH JAVNIH SLUŽB  

Vlada RS je sprejela besedilo popravka v drugem odstavku 32. člena Uredbe o načinu izvajanja 

obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih 

služb tako, da je podaljšanje koncesij za izvajanje javne službe časovno opredeljeno oziroma omejeno 

na 6 mesecev. Pogoji za izvajanje javne službe pa so sicer v Uredbi jasno določeni. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA RS  

Vlada RS se je seznanila z drugim uradnim predlogom Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije  2014–2020, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo na 

Evropsko komisijo 5. 12. 2014, ki naj bi program potrdila predvidoma februarja 2015. 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 (PRP 2014 – 2020) je skupni programski 

dokument RS in Evropske komisije in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP). Sredstva PRP 

2014 - 2020, ki predstavljajo t.i. II. steber Skupne kmetijske politike, so namenjena izboljšanju 

konkurenčnosti v kmetijstvu in z njim povezanih panogah, izboljšanju stanja okolja in voda, večji 

trajnostni rabi kmetijskih zemljišč in sonaravni obliki kmetovanja ter zagotavljanju vitalnosti širše 

podeželske skupnosti. Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani EKSRP prejela 

skoraj 838 mio EUR, če znesku EKSRP dodamo še sredstva proračuna RS je za izvajanje ukrepov PRP 

2014-2020 na voljo 1,1 milijarde EUR. (Vir: Vlada RS, ab) 
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UREDBA O SOFINANCIRANJU ZAVAROVALNIH PREMIJ ZA 

ZAVAROVANJE PRIMARNE KMETIJSKE PROIZVODNJE IN RIBIŠTVA  

Vlada RS je izdala Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske 

proizvodnje in ribištva, ki določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za 

plačilo zavarovalnih premij. 

Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov znaša po tej 

uredbi 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa 

zavarovalnih poslov. Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali in gojitve 

vodnih živali v ribogojnih objektih znaša po tej uredbi 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, 

vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O IZVAJANJU POSTOPKOV PRI PORABI SREDSTEV EVROPSKE 

KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007–2013 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi 

sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, ki 

določa organ upravljanja glede na spremembe Zakona o državni upravi. 

Na podlagi Zakona o spremembi Zakona o državni upravi in Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe 

Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bila ustanovljena Služba Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, ki je prevzela delovno področje evropske kohezijske politike ter s tem 

naloge organa upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki 

izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike. Posledično je bilo treba 

spremeniti uredbo v delu, kjer je določeno, kdo opravlja naloge organa upravljanja. S spremembami se 

črtajo tudi določila glede seznanitve in potrjevanja razpisnih dokumentacij s strani posredniških teles 

in organa upravljanja, saj je za izvedbo postopka oddaje javnega naročila odgovoren upravičenec. Na 

ta način se skrajša časovna izvedba projekta. Sprememba uredbe je tudi posledica sprejetja naborov 

ukrepov s strani Vlade RS za doseganje fiskalnih ciljev državnega proračuna za leto 2015 v zvezi s 

postopno konsolidacijo javnih financ. Skrajšanje roka za potrditev in predložitev zahtevka za 

povračilo tako pomeni osnovo za učinkovitejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

LETNI NAČRT VZDRŽEVANJA, NADGRADENJ IN INVESTICIJ V JAVNO 

ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO ZA LETO 2014 

Vlada RS je sprejela Letni načrt vzdrževanja, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo 

za leto 2014 (v nadaljevanju Letni načrt).   

Letni načrt vzdrževanja je razdeljen na tri dele: vzdrževanje JŽI in železniških postajnih poslopij, 

nadgradnje JŽI in načrt investicij v JŽI. Obseg izvajanja projektov je odvisen od prioritet, povezanih z 

izvajanjem projektov, sofinanciranih z EU sredstvi, in dejanske razpoložljivosti namenskih sredstev 

proračuna Republike Slovenije iz naslova prispevkov in pristojbin za izvedbo investicij in vzdrževanja 

JŽI. (Vir: Vlada RS, ab) 
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AKTUALNI RAZPISI 

DOBRE PRAKSE OBČIN 

Zlati kamen vas vabi, da prijavite najboljše prakse v vaši občini za Zlati kamen 2015, najkasneje do 15. 

decembra 2014. 

Na podlagi prejetih dobrih praks bo: 

 programski svet konference Zlati kamen izmed prispelih izbral 3 dobre prakse, ki bodo 

predstavljene na konferenci Zlati kamen – 7. Dnevi občin in srečanje županov, ki bo 10. 

marca 2015;  

 organizator vse dobre prakse, ki jih bo prepozna kot razvojno naravnane in družbeno 

odgovorne, objavil v e-zborniku dobrih praks in na portalu www.zlatikamen.si 

 strokovni svet Zlati kamen znotraj celovite metodologije vrednotil tudi informacije, 

pridobljene preko izbora dobrih praks slovenskih občin. 

Prijavnico najdete na spletni strani: http://www.zlatikamen.si. 

RAZPIS ZA NAJBOLJŠE PRAKSE NA PODROČJU MLADINSKIH POLITIK 

IN ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH V LOKALNEM ŽIVLJENJU  

Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope vabi vse lokalne skupnosti k prijavi za pridobitev nagrade 

na področju dobrih praks v okviru uresničevanja mladinskih politik in enakosti žensk in moških . 

Prijavite se lahko v elektronski obliki na naslov 

geniyouth@nalas.eu, najkasneje do 19.12.2014 v 

angleškem jeziku.  

Lokalne skupnosti vabimo k oddaji iniciativ, 

izkušenj, uspehov in zaključkov, ki izkazujejo 

dobro prakso na področju mladinskih politik in enakosti žensk in moških v vaši lokalno skupnosti. 

Prijavite se lahko s predstavitvijo že izvedenih aktivnosti , metodologij, ukrepov ali orodij, ki ste jih že 

uporabljali in so izkazali oprijemljive rezultate. 

Pet (5) najboljših praks bo nagrajenih z nagrado imenovano GENiYOUTH Municipal Initiatives 

Awards. Dobitniki bodo nagrado prejeli na podelitvi, ki bo potekala v sklopu Skupščine NALAS, 15. 

Maja 2015 v Plovdivu, Bolgarija. Namen izbire in promocije dobrih praks je širitev le-teh po JV Evropi. 

Prijave potekajo preko navedbe in opisa dobre prakse na obrazcih, ki jo je izvedla vaša občina, 

nevladna organizacija v vaši občini ali Skupnost občin. Dokumenti so v angleškem jeziku: 

- Razpis “GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards” 

- Prijavni obrazec “GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards” 

- Izjava 

 

Aktivnosti bodo potekale po sledečem razporedu: 

1. zbiranje prijav ( do 19.12. 2014) 

2. Ustanovitev evalvacijske komisije ( do 19.12.2014) 

http://www.zlatikamen.si/
http://www.zlatikamen.si/clanki/dobre-prakse/isemo-dobre-prakse/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,igpkaqwvjBpcncu0gw');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/GENiYOUTH/Open_Call_for_GENiYOUTH_Municipal_Inititives_FINAL_proposal_03.11.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/GENiYOUTH/Application_Form_for_GENiYOUTH_Municipal_Initiatives_FINAL_03.11.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/GENiYOUTH/Applicant_Declaration_for_GENiYOUTH_Municipal_Initiatives_FINAL_03.11.2014.docx
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3. Evalvacija in izbor (08.01 – 18.02. 2015): 

- izbor dobrih praks za objavo v publikaciji 

- izbor 5 prejemnikov nagrade za najboljše prakse 

4. Priprava publikacije “GENiYOUTH Municipal Initiatives - Menu of good practices” (18.02 – 30.04. 

2015) 

5. Organizacija slovesnosti za podelitev nagrad (18.02. - 14.05. 2015) 

6. Slovesna podelitev nagrad (14.05.2015) 

7. Razširjanje dobrih praks (od 1.6.2015 naprej) 

8. Iskanje možnosti in priložnosti za repliciranje dobrih praks (od 01.06.2015 naprej) 

RAZPIS ZA SVETOVALCA ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVALNIH SHEM  

Objavljamo razpis za svetovalca za razvoj izobraževalnih shem za Mrežo združenj lokalnih oblasti JV 

Evrope (NALAS). Dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: 

 http://www.nalas.eu/Post.aspx?id=504. 

Rok za oddajo vlog je 21.12.2014.  

MESTO HELSINGBORG TER ITALIJSKA USTANOVA ZA 

USPOSABLJANJE IŠČETA PARTNERJE  

Mesto Helsingborg išče zainteresirane partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis programa 

Evropa za državljane (rok za oddajo vloge je 1. marec 2015). S skupnim projektom se nameravajo 

izmenjati izkušnje in dobre prakse o oskrbi na domu v prihodnosti.  

Ustanova za usposabljanje iz Sardinije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na program 

COSME. Vsebina skupnega projekta bo ustanovitev enega ali več transnacionalnih turističnih 

produktov za starejše (starost med 55 in 70 let). V sklopu projekta se bo osredotočalo na tok turistov 

predvsem v srednji sezoni in predsezoni.  

V kolikor bi želeli prejeti več informacij o vsebini projekta ali o samih partnerjih pišite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si.  

NOVICE DRUGIH 

INTERESNA SKUPINA LOKALNIH INTERESOV IN KOMISIJA ZA 

LOKALNO SAMOUPRAVO V DRŽAVNEM SVETU PODPRLA 

SKUPNOSTI OBČIN  

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta na 

skupni seji 11. decembra 2014 obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki ga je Državnemu zboru v 

obravnavo predložila Vlada.  

http://www.nalas.eu/Post.aspx?id=504
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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Interesna skupina in komisija z zaskrbljenostjo spremljata do sedaj predstavljene vladne predloge, ki 

vodijo v slabljenje lokalne samouprave. Podpirata prizadevanja Skupnosti občin Slovenije, Združenja 

občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, da se že tako slaba finančna situacija občin ne 

poslabša. Čeprav interesna skupina in komisija pozdravljata dosežen dogovor vladne pogajalske 

skupine z združenji občin, da v tem trenutku ostanejo zakonske rešitve glede financiranja občin v letu 

2015 nespremenjene in da se pogajanja intenzivno nadaljujejo, pa ocenjujeta, da s tem problem še 

zdaleč ni rešen, predvsem pa bo v enem mesecu (do 15. 1. 2015) praktično nemogoče razrešiti odprta 

vprašanja.  

Interesna skupina in komisija se strinjata s stališčem Skupnosti občin Slovenije, da Ministrstvo za 

javno upravo predlaga takšne interventne ukrepe, ki bodo stroške občinam znižali najmanj v višini 

10%, na podlagi take finančne razbremenitve občinskih proračunov pa bo v nadaljnjih pogajanjih 

možno opraviti pogovore o višini povprečnine v letu 2015.  

Investicije na lokalni ravni, ki so sofinancirane z evropskimi sredstvi, v tej krizni situaciji pomenijo 

enega od ključnih dejavnikov sedanjega pozitivnega trenda gospodarske rasti in krepitve BDP. Zato je 

ukinjanje sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 nesprejemljivo, poleg tega bi s takim 

varčevalnim ukrepov posegli v sfero črpanja evropskih sredstev in izvajanja razvojne politike tako 

občin kot države. Ukinjanje teh sredstev bi negativno vplivalo tudi na zaveze države, ki jih je sprejela 

ob vstopu v EU na področju okoljskih infrastrukturnih, saj projekti zaradi pomanjkanja sredstev ne bi 

bili realizirani, to pa bi imelo dodatne in težke finančne posledice za državo. Ker se sredstva za 

sofinanciranje investicij občinam določajo na podlagi indeksa razvojne ogroženosti, bi pomenila 

ukinitev teh sredstev nesprejemljiv in nesorazmeren varčevalni ukrep na račun najšibkejših občin.  

Interesna skupina in komisija tudi opozarjata, da pomenijo napovedani posegi v financiranje občin, ne 

glede na dogovor Vlade s sindikati javnega sektorja, poseg v javni sektor. Če bomo občinam zmanjšali 

finančne vire, bodo prisiljene v zniževanje števila zaposlenih ter standardov kakovosti javnih storitev.  

Interesna skupina in komisija v zvezi z informacijo, da naj bi Vlada načrtovala tudi možnost večjega 

zadolževanja občin (iz 8% na 12%), izpostavlja, da pomeni tak ukrep, glede na sedanje stanje 

zadolženosti občin, neprimeren način reševanja finančne situacije občin. Predlagali bosta, da se v 

obravnavo načrtovanih zakonskih predlogov, ki se nanašajo na financiranje občin, aktivno vključi tudi 

Državni svet. (Vir: Državni svet, bh) 

KATALOG DOBRIH PRAKS NA PODROČJU ZELENIH DELOVNIH MEST  

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je izdala katalog 25 slovenskih in tujih dobrih 

praks na področju zelenih delovnih mest, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja, sistemski 

spremembi in povezovanju ter krepitvi trajnostnih produktov, storitev in ponudnikov. Dokument je 

temeljni kamen za nadaljevanje širjenja zavesti o pomenu zelenih delovnih mest v slovenski družbi. 

Dobre prakse so bile izbrane v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta na šestih področjih: 

ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gozdno-lesna veriga, učinkovita raba energije in obnovljivi 

viri energije, trajnostni turizem in socialno podjetništvo. Poleg tega so v katalogu tudi tri nagrajene 

prakse z natečaja Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. 

Dobre prakse je izbrala strokovna komisija v sestavi Renata Karba, Anamarija Slabe, Marinka Vovk, 

Goran Miloševič, Boris Rantaša, Bojan Žnidaršič.  

http://umanotera.us3.list-manage2.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=fb59a5d595&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage2.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=fb59a5d595&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=a6a2a8a3e1&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=49852221b2&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=b41ebd45aa&e=1fb4f574e2
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PROJEKT VREČKA NA VREČKO  

V sklopu projekta Vrečka na vrečko 2014 so Ekologi brez meja pripravili rezultate raziskave o porabi 

plastičnih vrečk za enkratno uporabo. Evropska komisija in parlament sta se letos v mesecu novembru 

zavzela za 80-odstotno zmanjšanje uporabe tankih plastičnih vrečk do leta 2019 in tudi drugje po 

svetu se dogajajo velike spremembe na tem področju. Že v letih 2010 in 2011 so Ekologi brez meja 

preko zabave in umetnosti ozaveščali o problematiki plastičnih vrečk in druge plastične embalaže , v 

društvu pa bodo nadaljevali s pobudami za uporabo vrečk za večkratno uporabo tudi v naslednjem 

letu.  

V društvu prav tako podpirajo zamisel, da en dan v tednu poskušamo preživeti brez plastike. Plastic 

free tuesday je akcija, ki to spodbuja. Ekologi brez meja bodo v sklopu akcije vsak drugi torek v 

mesecu z objavami na spletni strani in družabnih omrežjih spodbujali življenje brez plastike. Začenjajo 

ta teden s plastičnimi vrečkami. (Vir: Društvo Ekologi brez meja) 

BEG MOŽGANOV  

Indeks bega možganov nam pokaže razmerje med številom diplomantov iz neke občine na eni strani 

ter spremembo v številu izobraženih prebivalcev na drugi. Statistični podatki o tem, koliko mladih se 

po študiju zares vrne domov, sicer niso na voljo, so pa oblikovali indeks, ki daje približno oceno stanja 

tj. zlasti medsebojno primerjavo občin, pa tudi oceno trendov. Večkrat je bilo zaznano, da so na vrhu 

seznama najprivlačnejših krajev za mlade in izobražene uspešne občine, kjer gre za prisotnost 

kakovostnih tujih naložb, dinamično gospodarstvo, pomembna pa je tudi lega, prometna povezanost  

in dostopnostjo stanovanja. 

Pri tej verziji indeksa so pri spremembi števila izobraženih oseb uporabili občino stalnega 

prebivališča. Podatki so bili preveč podobni tistim o demografskih gibanjih nasploh. Na vrhu seznama 

so bile večinoma občine, ki so na splošno zelo privlačne za priseljevanje in – sklepamo lahko – tudi za 

to, da se mladi v te kraje vračajo po študiju. Te občine so dostikrat blizu večjih slovenskih središč, 

zlasti prestolnice. Še en dokaz, da preseljevanje iz mestnih središč v manjše kraje na obrobju pri nas 

ostaja v modi.  

Kljub metodološkim zagatam, da s statističnimi podatki, ki so na voljo, lahko le primerjamo občine 

med seboj, ne moremo pa dobiti dejanskih številk o tem, koliko mladih izobražencev ne dobi dela v 

svojem domačem kraju, so lahko naredili le bolj ali manj posrečene ocene. Kljub temu pa lahko iz 

podatkov sklepamo, da slovenski trg dela slabo absorbira mlade izobražence. Ta slaba stopnja 

absorpcije ni le potrditev zahtevnih razmer na trgu dela, ampak daje tudi misliti, da je naš sistem 

visokošolskega izobraževanja bržkone neučinkovit. (Vir: Zlati kamen) 

JUNCKER Z VODJI POLITIČNIH SKUPIN O DELOVNEM PROGRAMU 

KOMISIJE 2015 

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se je danes v Parlamentu srečal z vodji političnih 

skupin. Predstavil jim je program dela Komisije za leto 2015. Razprava, ki ji je predsedoval predsednik 

http://ebm.si/o/sl/projekti/vrecka-na-vrecko
http://plasticfreetuesday.com/
http://plasticfreetuesday.com/
http://ekologibrezmeja.si/
https://www.facebook.com/Ekologibrezmeja
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Parlamenta Martin Schulz, je tekla o prednostnih nalogah, ki si jih je zastavila Komisija in o načinih, 

kako te cilje doseči. (vir: EP) 

ZELENA LUČ ZA PRVE TRI PROGRAME ZA RAZVOJ PODEŽELJA  

Evropska komisija je 12.12.2014 odobrila prve tri od 118 programov za razvoj podeželja, katerih cilj je 

izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva EU, skrb za podeželje in podnebje ter okrepitev gospodarske in 

socialne strukture podeželskih skupnosti do leta 2020. Skupno 118 večletnih nacionalnih ali 

regionalnih programov za razvoj podeželja bo v obdobju 2014–2020 podprtih 95,6 milijarde evrov 

sredstev EU. Ta sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP), dopolnjevala pa jih bodo nacionalna, regionalna in zasebna sredstva. Poleg sprejetih 

nacionalnih programov za razvoj podeželja Danske, Poljske in Avstrije bo do konca leta sprejetih še 

dodatnih šest programov[1], s čimer bodo sprejeti programi v vrednosti več kot 20 milijard evrov. 

(vir:EK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20141208STO83018/html/Juncker-z-vodjami-politi%C4%8Dnih-skupin-o-delovnem-programu-Komisije-2015
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2628_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2621_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2623_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2606_sl.htm#_ftn1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2606_sl.htm

