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1  UVOD

18. septembra je bila imenovana dvanajsta slovenska vlada. Sestavljajo jo predsednik vlade dr. Miro Cerar ter se-
dem ministric in devet ministrov. Stranke koalicije so pred tem že podpisale koalicijski sporazum. Ta med drugim 
napoveduje pripravo strategije razvoja lokalne samouprave, reformo teritorialne organizacije državne uprave in 
lokalne samouprave, razmislili pa bodo o možnosti odpoklica županov. Strategija naj bi odgovorila na vsa ključna 
vprašanja v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, poudarek pa mora biti na združevanju občin in reformi sistema finan-
ciranja občin, navaja sporazum.
Kmalu pa bomo dobili tudi 212 županj in županov: dve županji in 34 županov je dejansko že izvoljenih, saj nimajo 
protikandidatov, ostale pa bodo dobili 5. oziroma 19. oktobra. V ZOS smo za novoizvoljene župan(j)e in član(ic)e 
občinskih svetov tudi ob tokratnih volitvah pripravili priročnik za občinske funkcionarje, ki jih bomo začeli pošiljati 
po občinah takoj po izvedenih volitvah, to je 6. oziroma 20. oktobra. 
ZOS je podprl prizadevanja občin proti ukinjanju določenih izpitnih centrov, vendar je bivši minister Omerzel tik 
pred iztekom mandata kljub temu podpisal pravilnik. Ministrstvu za infrastrukturo in prosto smo naslovili prošnjo, 
da nam pošljete zadnji osnutek resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa in prometne infrastrukture v RS 
do 2020 z vizijo do 2030 ter s tem še pravočasno vključi vse deležnike v postopek priprave dokumenta. Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport smo podali mnenje glede predloga Strategije razvoja informacijske družbe do 
leta 2020 in Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Podane so bile pripombe na 
Predlog pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest. 
Vlado RS smo pozvali, da sredstva pomoči iz Solidarnostnega sklada EU zaradi ledene ujme februarja 2014 nameni 
tudi občinam za povračilo intervencijskih stroškov. Predloga sprememb 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo 
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, po katerem bi občine del – do polovice - koncesijske 
dajatve za izkoriščanje gozdov v državni lasti namenile tudi za vzdrževanje lokalnih cest, nismo podprli, saj se ne 
strinjamo z omejitvijo, kolikšen del sredstev dajatve se lahko nameni za lokalne ceste.
ZOS je organiziral tri izredno dobro obiskane seminarje: avgustovskemu posvetu na temo koriščenja sredstev za 
sofinanciranj investicij je botrovala (pozna) objava povabila občinam k oddaji načrtov porabe s strani MGRT, sep-
tembra pa so se udeleženci izobraževanj seznanili z novimi pravili glede državnih pomoči na področju kmetijstva 
ter z obveznostjo prejemanje in izdajanje e-računov.
ZOS v oktobru organizira naslednja izobraževanja:
•	 7. oktobra bo v sejni dvorani Občine Litija seminar Konstitutivna seja občinskega sveta,
•	 14. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Kako določiti plačo javnemu uslužbencu in 

kaj storiti, ko pride do nepravilnosti;
•	 21. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Kaj so prinesle novosti Zakona o starševskem 

varstvu in družinskih prejemkih.
Vabimo vas, da si aktivnosti ZOS pogledate tudi na naših spletnih straneh, saj dogodke sproti dopolnjujemo. Če 
vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 63 32 ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje.

http://zos.s5.net/index.php?page=dogodki
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O 
UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC 
ŽLEDA
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na pobudo Združenja 
občin Slovenije pripravilo predlog spremembe 23. člena 
Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. janu-
arjem in 10. februarjem 2014. ZOS je predlagal razširitev 
namena rabe sredstev, ki jih občine prejmejo kot del kon-
cesijske dajatve za izkoriščanje gozdov v  državni lasti, in 
sicer poleg vzdrževanja gozdnih cest in za varstva gozdov bi 
bila sredstva namenjena tudi za vzdrževanje lokalnih cest.
Predlog spremembe 23. člena ZUOPŽ: »(2) Ne glede 
na šesti odstavek 10.a člena ZSKZ morajo občine na-
kazana sredstva v letih 2014, 2015 in 2016 nameniti za 
vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do polovice 
višine nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje 
lokalnih cest.«

PREDLOG SPREMEMB EVROPSKIH 
DIREKTIV O ODPADKIH
Evropska komisija je julija objavila spremembe evropske 
zakonodaje o odpadkih. Gre za spremembe direktiv o od-
padkih, embalaži, izrabljenih vozilih, baterijah, odpadni 
električni in elektronski opremi.
Spremenjene določbe bodo vplivale na zasebne in javne 
deležnike ter bodo imele pomemben vpliv na načrtovane 
naložbe in prihodnje infrastrukture sistemov ravnanja z 
odpadki.
Poglavitne spremembe direktiv o odpadkih gredo v smeri 
uskladitve opredelitve pojmov in odstranitev zastarelih 
pravnih obveznosti, poenostavitve in racionalizacije ob-
veznosti poročanja, dotikajo se tudi uvedbe sistema zgod-
njega opozarjanja za spremljanje izpolnjevanja ciljev za 
recikliranje ter uvedbe minimalnih pogojev za delovanje 
za razširjeno odgovornost proizvajalcev.
Spremembe vplivajo tudi na postavljanje višjih ciljev za pri-
pravo za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih od-
padkov na 70 odstotkov do leta 2030, na obvezno ločeno 

zbiranje bioloških odpadkov, na ukrepe za preprečevanje 
nastajanja odpadkov ter postavljanje cilja zmanjšanja nas-
tajanja živilskih odpadkov za najmanj 30 odstotkov do 
leta 2025.
Zakonodaja se spreminja tudi na področju postavljanja 
višjih ciljev za ponovno uporabo in recikliranje odpadne 
embalaže ter omejitve odlaganja na odlagališčih za komu-
nalne odpadke, ki niso ostanki odpadkov, do leta 2030.
Ker bodo določbe spremenjenih direktiv vplivale na za-
sebne in javne deležnike ter bodo imele pomemben vpliv 
na načrtovane naložbe in prihodnje infrastrukture sistemov 
ravnanja z odpadki, na ministrstvu pričakujejo odziv širše 
javnosti na obravnavani predlog. Stališče lokalnih skup-
nosti in gospodarstva je potrebno za pripravo celovitega 
slovenskega stališča do predloga Evropske komisije za spre-
membe direktiv o odpadkih, zato ministrstvo pričakuje 
odziv v najkrajšem možnem času.

DRUGI OSNUTEK STRATEGIJE 
PAMETNE SPECIALIZACIJE
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je 2. septembra objavila drugi osnutek dokumenta 
Strategije pametne specializacije. Z novo različico SPS želi 
Slovenija slediti naravnim danostim, utemeljiti razvojne 
usmeritve na svojih posebnostih in podpreti doseženo 
stopnjo širšega konsenza javnosti za vizijo zelene Slovenije. 
Po prvem osnutku Strategije pametne specializacije (SPS) 
iz leta 2013 je SVRK, spodbujena s kritičnim odzivom 
javnosti in Evropske komisije, v obdobju med aprilom in 
junijem 2014, izvedla nov krog usklajevanj in tako prip-
ravila noveliran dokument.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
PREVERJANJU VARNOSTI CESTNE 
INFRASTRUKTURE IN USPOSABLJANJU 
PRESOJEVALCEV VARNOSTI CEST
Predlog pravilnika, ki smo ga zasledili na spletni strani e-
demokracija, je bil v medresorskem usklajevanju do konca 
avgusta. Pravilnik določa:
•	 način presojanja varnosti cestne infrastrukture na 

javnih cestah, merila za razvrščanje cestnih odsekov 
glede na število nesreč, način, vsebino, potek in tra-
janje strokovnega usposabljanja presojevalcev varnosti 
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cest, ceno storitev presojevalcev in način preverjanja 
usposobljenosti presojevalcev za pridobitev statusa 
presojevalca;

•	 pogoje, na podlagi katerih Javna agencija RS za varnost 
prometa  izvaja strokovna usposabljanja presojevalcev, 
način opravljanja preizkusa znanja, program usposa-
bljanja in način obdobnega izpopolnjevanja za ohran-
janje statusa presojevalca, plačilo stroškov strokovnega 
usposabljanja in preizkusa znanja.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH 
IZDELKIH
Predlog novele zakona je bil v javni obravnavi do 14. av-
gusta. Predlog med drugim na novo podeljuje občinskemu 
redarstvu pristojnost nadzora nad uporabo prepovedanih 
pirotehničnih izdelkov (pirotehnični izdelki kategorije F2 
in F3) in pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih 
glavni učinek je pok in katerih uporaba je časovno in kra-
jevno omejena.
Predlog tudi opredeljuje, kdo je proizvajalec eksplozivov 
ali pirotehničnih izdelkov in katere so njegove obveznosti. 
Prav tako daje možnost Ministrstvu za notranje zadeve, da 
prekliče že izdano potrdilo o priglasitvi za eksplozive ali 
pirotehnične izdelke, ki so dani v promet, če se s ponovnim 
vrednotenjem ugotovi njihova neskladnost s tehničnimi in 
varnostnimi zahtevami, te neskladnosti pa ni mogoče nak-
nadno odpraviti. Predlog se dopolnjuje v delu, ki se nanaša 
na označevanje eksplozivov, medtem ko se za pirotehnične 
izdelke na novo določa sistem sledljivosti. Določena so 
dodatna pooblastila in ukrepi inšpektorjev Inšpektorata RS 
za notranje zadeve. Predlog določa postopke za ravnanje z 
eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ki pomenijo tveganje 
bodisi na nacionalni ravni ali ravni Evropske Unije, kakor 
tudi ravnanje s temi izdelki, če so le formalno neskladni z 
določbami zakona. Predlog zakona opredeljuje nove po-
jme, pojem dajanja v promet pa se opredeli jasneje. Pred-
log prenaša opravljanje preizkusa usposobljenosti za delo 
z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki na organizacijsko 
enoto ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna 
za organizacijo strokovnih izpitov.

OSNUTEK NOVELE UREDBE O MEJNIH 
VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V 
OKOLJU
Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju je v javni obravnavi do 10. oktobra. 
Razlog za spremembo uredbe je odprava nekaterih redak-
cijskih napak in vsebinskih sprememb zaradi spremembe 
94. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F).
V 3. členu se odstrani tekst »Za napravo šteje tudi gostinski 
ali zabaviščni lokal, za katerega je treba na podlagi meril iz 
15. člena te uredbe pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, 
ne glede na to, da se dejavnost izvaja v zagrajenem in 
prekritem prostoru stavbe,«. Predlog uredbe tretjo alinejo 
15. člena spremena v takšni meri, da meril oz. pogoja 
na meji gradbene parcele ne predpisuje več, predpisuje 
pa, da okoljevarstvenega dovoljenja ni potrebno pridobiti 
za obratovanje naprave, če ne gre za napravo, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ali obra-
tovanje obrata, če ne gre za obrat v skladu s predpisom, ki 
ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih 
posledic.
Z zadnjo spremembo Zakona o varstvu okolja je bila s 
spremenjenim 94. členom ukinjena možnost pridobitve 
dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev 
za gradbišča izven zaprtih in prekritih prostorov. Sedmi 
odstavek 9. člena vpredlagani uredbi je napisan tako, da 
povzame pogoje obratovanja gradbišč, kot začasne deja-
vnosti na način, ki ga je ARSO dovoljeval v dovoljenjih za 
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
Glede na spremembo sedmega odstavka 9. člena so v 
tretjem odstavku in v prvi alineji četrtega odstavka 10. 
člena ter v prvem odstavku 11. člena dodane zahteve za 
gradbišča, kot vir hrupa.  
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
IZRAČUN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Novela uredbe je začela veljati 2. avgusta. Pri spremembi 
uredbe gre za nove opredelitve podatkov, ki so potrebni 
pri obračunu plač in za katere obstajajo ustrezne pravne 
podlage. Predvsem se spreminja metodologija in dopoln-
jujejo šifre posameznih vrst izplačil, ki so že uveljavljena v 
zakonodaji in kolektivnih pogodbah. Zaradi navedenega 
pa se spreminja tudi plačilna lista.

NOVELA PRAVILNIKA O 
METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE 
NADOMESTIL ZA SLUŽNOSTI NA 
VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH V 
LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
Sprememba pravilnika, ki so začele veljati 16. avgusta, 
dopolnjuje 4. člen z določbo, po katerih se v primeru 
neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last 
države, za gradnjo objektov komunalne infrastrukture ter 
komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, ki služijo 
izvajanju javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, višina 
nadomestila za služnost na teh zemljiščih določi v višini 5 
odstotkov siceršnje višine nadomestila. Spreminja se tudi 
6. člen, ki določa temeljno vrednost služečega zemljišča.

PRAVILNIK O ZBIRANJU PODATKOV 
O PLAČILNIH TRANSAKCIJAH 
ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE 
JAVNEGA ZNAČAJA
Pravilnik je začel veljati 5. avgusta, uporabljati pa se začne 
17. oktobra 2014. Pravilnik določa način zbiranja po-
datkov o stanju na računih in vseh plačilnih transakci-

jah, opravljenih v breme računov, izvršenih prek računov 
registriranih zavezancev za informacije javnega značaja, 
določenih v prvem odstavku 10.a člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja.

UREDBA O IZVAJANJU SKLEPA O 
MEHANIZMU UNIJE NA PODROČJU 
CIVILNE ZAŠČITE
Uredba je začela veljati 29. avgusta, določa pa vrste, vse-
bine in način izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, 
ocen tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če se 
samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala), 
državne ocene tveganj za nesreče, način sprejetja, javnost 
in način dopolnjevanja ocen tveganj za nesreče, pri čemer 
je upoštevana evropska smernica.
Vse informacije v zvezi s problematiko ocen tveganj za 
nesreče so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito 
in reševanje:
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os17.htm.

PRAVILNIK O NALAGANJU PROSTIH 
DENARNIH SREDSTEV POSREDNIH 
UPORABNIKOV DRŽAVNEGA IN 
OBČINSKIH PRORAČUNOV TER OŽJIH 
DELOV OBČIN, KI SO PRAVNE OSEBE
Pravilnik je začel veljati 15. avgusta. Ureja pravila, 
pod katerimi lahko po vzpostavitvi sistemov enotnega 
zakladniškega računa na ravni države oziroma občin 
posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov 
ter ožji deli občin, ki so pravne osebe, nalagajo prosta 
denarna sredstva.

PRAVILNIK O POROČANJU O 
NALOŽBAH PROSTIH DENARNIH 
SREDSTEV IZVEN SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE
Pravilnik je začel veljati 15. avgusta, ureja pa načine 
poročanja posrednih proračunskih uporabnikov o 
naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega 
zakladniškega računa države. 

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os17.htm.
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PRAVILNIK ZA UPRAVLJANJE 
LIKVIDNOSTI V SISTEMU ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
Pravilnik je začel veljati 15. avgusta. Ureja upravljanje pros-
tih denarnih sredstev na podračunih imetnikov podračunov 
v sistemu enotnega zakladniškega računa, določa pa tudi 
način in pogoje za sprejemanje vlog in dajanje likvidnost-
nih posojil ter odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja 
na podračunu imetnikov podračunov v sistemu enotnega 
upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa.

NOVELA UREDBE O EMISIJI SNOVI 
IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU 
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO 
KANALIZACIJO
Novela uredbe je začela veljati 13. septembra. Z novelo se 
uredba uporablja tudi v primeru odstranjevanja tekočih 
odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida z izpuščanjem 
v vode, pri čemer se v ta namen uporabljajo določbe glede 
odvajanja industrijske odpadne vode. Hkrati se s spre-
membami in dopolnitvami zagotovi odpravo nekaterih 
nejasnosti, ki se izkazujejo pri izvajanju uredbe v praksi.

PRAVILNIK O IZPITNIH CENTRIH ZA 
OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA ZA 
VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
Pravilnik je začel veljati 30. avgusta, uporabljati pa se je 
začel 15. septembra 2014. Pravilnik določa izpitne centre 
za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega 
izpita za voznike motornih vozil (izpitni center), kraje, 
kjer se opravljajo vozniški izpiti ter kategorije motornih 
vozil, za katere se v posameznem kraju, glede na značilnosti 
cestnega prometa (gostota, raznolikost udeležencev v cest-
nem prometu, obseg, vrsta in raznolikost infrastrukture) 
in število kandidatov za voznike motornih vozil, opravljajo 
vozniški izpiti.

NOVELA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE 
SLOVENIJE (ZVRS-H)
Novela zakona je začela veljati 6. septembra, določa pa 
14 ministrstev in vsaj še enega, a največ tri ministre brez 
resorja. Na novo bosta ustanovljeni ministrstvo za javno 
upravo in ministrstvo za okolje in prostor, še nekaj min-
istrstev pa se bo preoblikovalo. Dosedanje ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje se bo po noveli preoblikovalo v min-
istrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dosedanje 
ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa v ministrstvo 
za infrastrukturo.

PRAVILNIK O SLUŽBENI IZKAZNICI 
INŠPEKTORJA
Pravilnik bo začel veljati 4. oktobra, določa pa splošno 
obliko službene izkaznice inšpektorja in postopek za njeno 
izdajo, če ni s posebnim zakonom določeno drugače.

PRAVILNIK O SLUŽBENI IZKAZNICI 
OBČINSKEGA IN MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORJA
Pravilnik začne veljati 4. oktobra, ureja pa splošno obliko 
službene izkaznice inšpektorja in postopek za njeno izdajo, 
če ni s posebnim zakonom določeno drugače.
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. 
ČLENU ZFO-1
Združenje občin Slovenije je 19. avgusta organiziralo pos-
vet glede koriščenja sredstev za sofinanciranje investicij iz 
21. člena Zakona o financiranju  občin (ZFO-1). Minis-
trstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč šele 
1. avgusta 2014 objavilo povabilo k oddaji načrtov porabe, 
prav tako pa ministrstvo ne razpolaga z zadostnimi sredstvi, 
zato bo del sredstev izplačanih letos, del pa prihodnje leto. 
Predstavniki ministrstva so obrazložili, na kakšen način bo 
potekalo koriščenje sredstev.
Rudolf Rome je predstavil okoliščine in vzroke, ki so pri-
peljale do pomanjkanja sredstev za sofinanciranje investicij 
občin, ter zakonski okvir koriščenja sredstev za sofinan-
ciranje investicij v obstoječi situaciji, mag. Rado Klančar 
je predstavil glavne poudarke iz povabila občinam k oddaji 
načrtov porabe, oba skupaj pa sta odgovarjala na številna 
vprašanju udeležencev posveta.

NOVA PRAVILA NA PODROČJU 
DRŽAVNIH POMOČI V KMETIJSTVU
11. septembra je v Austria Trend Hotelu potekal semi-
nar, katerega tema so bile državne pomoči na področju 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Seminar, katerega se 
je udeležilo 140 predstavnikov občin in drugih ustanov, 
je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
S 1. julijem 2014 so na področju državnih pomoči na 
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja pričela vel-
jati nova, revidirana in posodobljena pravila, po katerih 
lahko države članice EU podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo 
in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči, saj je 
Evropska komisija junija 2014 sprejela novo uredbo s tega 
področja (Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 
6. 2014). Predpisi na področju kmetijstva predstavljajo del 
pobude Komisije o modernizaciji državnih pomoči, ki je 
namenjen spodbujanju rasti in konkurenčnosti v EU in 
gre z roko v roki s skupno kmetijsko politiko, zlasti z novo 
politiko razvoja podeželja EU.

Predstavnici ministrstva, Jana Erjavec in Ana Ferjačič, sta 
poleg nove evropske uredbe predstavili tudi Smernice EU 
o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 ter novo Uredba 
de minimis za področje kmetijstva, ki se je začela upora-
bljati s 1. 1. 2014 (Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 
z dne 18. 12. 2013).

OBVEZNO PREJEMANJE IN IZDAJANJE 
E-RAČUNOV
Seminarja, ki je potekal 18. septembra 2014 v dvorani 
Državnega sveta RS in smo ga organizirali v sodelovanju 
z Upravo RS za javna plačila, se je udeležilo preko 80 
predstavnikov občin in druga zainteresirana javnost. 
S 1. januarjem 2015 bodo morali proračunski uporabniki, 
skladno z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), obvezno prejemati 
e-račune in jih, če je prejemnik proračunski uporabnik, 
tudi izdajati.
Na seminarju so bile predstavljene prednosti e-računa, 
njegova sestava, kako se vključiti v prejemanje in izda-
janje e-računov ter njihova hramba. Preko prosojnic je bilo 
udeležencem predstavljeno, kako bo vse to potekalo preko 
UJP kot enotne vstopne in izstopne točke za izmenjavo 
e-računov.
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5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

IZDELAVA PRIMERJALNE ANALIZE
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 18. aprila 2014 
predstavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, 
zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. MKO je do-
kumente pripravil na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja. Nezanesljivost podatkov 
poročanja, nerazpoložljivost podatkov in druge poman-
jkljivosti analize so pripeljale do ugotovitev, da analiza 
MKO ne ustreza dejanskemu stanju. 
Zbornica komunalnega gospodarstva kot reprezentativna 
organizacija izvajalcev komunalnih storitev ter vsa tri 
združenje občin (ZOS, SOS, ZMOS) so se odločila, da 
pripravijo svojo analizo in se zavezala k sodelovanju pri 
izdelavi primerjalne analize. Temeljni namen analize je 
pridobiti in analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih 
pogojih in stroških izvajanja  posameznih storitev javnih 
služb varstva okolja za posamezne izvajalce za leto 2013, s 
ciljem, da se občinam zagotovi ustrezno strokovno podlago 
za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa identifikacijo 
razlogov za odstopanje in možnosti za izboljšanje ter s tem 
zmanjšanje stroškov poslovanja.
11. septembra so se sestali predstavniki zbornice in združenj 
občin in se dogovorili o sodelovanju pri projektu, ki bo 
šel v kratkem v izvedbo. Zbornica komunalnega gospo-
darstva bo o projektu seznanila izvajalce in jih pozvala, 
da izpolnijo spletno anketo oziroma vprašalnik, združenja 
občin pa pozivamo občine, da spodbudijo svoje izvajalce, 
da posredujejo podatke izvajalcu primerjalna analize.
Ob izvajalcih analize deluje tudi spremljevalna skupina, 
katere člani so predstavniki zbornice in združenj občin. 
Naloga te skupine bo potrjevanje pomembnejših korakov 
v procesu analize npr. potrditev kazalnikov, na podlagi 
katerih se bo analiza delala (dva ključna kazalnika in 2-4 
pojasnjevalni kazalniki), itd.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

PODPORA OBČINAM PROTI 
UKINJANJU IZPITNIH CENTROV
Združenje občin Slovenije se je pridružilo protestom 
številnih občin in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor 
ter Javni agenciji RS za varnost prometa izrazilo naspro-
tovanje predlogu novega Pravilnika o izpitnih centrih za 
opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil. 
Zahtevali smo, da se predlagani pravilnik ustrezno dopolni 
na način, da se ne bo zmanjšala dostopnost in možnost 
opravljanja usposabljanj in izpitnih voženj, oziroma 
umakne iz postopka sprejemanja.
Predlog pravilnika je namreč predvideval reorganizacijo 
in s tem ukinjanje določenih izpitnih centrov, kjer je 
mogoče opravljati teoretični in praktični del vozniškega 
izpita. Opozorili smo, da omenjeni ukrep vodi v nedo-
pustno centralizacijo postopkov za opravljanje vozniških 
izpitov v večjih mestih. Omenjeni ukrep bo povzročil večje 
stroške kandidatov iz manjših in bolj oddaljenih krajev, ne 
nazadnje pa to pomeni slab obet za šole vožnje, ukinjanje 
državnih organov v manjših krajih, posledično pa tudi 
manj delovnih mest. Ugotavljamo, da se s predlagano re-
organizacijo izpitnih centrov ne spoštuje načel dostopnosti 
državne uprave in njenih storitev za vse državljane. Opo-
zorili smo, da splošni kriteriji za določanje spodnje meje 
infrastrukturne opremljenosti kraja, ki zadostuje za izvedbo 
praktičnega dela izpita za določeno kategorijo vozil, niso 
utemeljen in vzdržen argument za ukinjanje izvajanja izpi-
tov iz praktičnega usposabljanja kandidatov. Nemogoče je 
namreč doseči, da bi vsi kandidati opravljali izpit v povsem 
izenačenih prometnih situacijah in razmerah, prav tako se 
na vse situacije na cesti vozniki pač ne morejo pripraviti 
v šolah vožnje.

OSNUTEK NACIONALNEGA 
PROGRAMA RAZVOJA PROMETA V RS
Združenje občin Slovenije je konec avgusta na Minis-
trstvo za infrastrukturo in prosto naslovilo prošnjo, da 
nam pošljete zadnji osnutek  resolucije o nacionalnem 
programu razvoja prometa in prometne infrastrukture v RS 
do 2020 z vizijo do 2030. Zdi se nam smotrno, da MZIP 
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vse deležnike vključi v postopek sprejemanja resolucije 
že v fazi priprave dokumenta, ko je še mogoče v večji 
meri vsebinsko sooblikovati dokument. Menimo namreč, 
da lahko občine z dobrim poznavanjem terena odločilno 
pripomorejo k celoviti in kvalitetni obravnavi tematike.

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE 
KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 
2014-2020 - FAZNOST PROJEKTOV
Združenje občin Slovenije je 22. avgusta na pristojne naslo-
vilo dopis v zvezi s pripravo operativnega programa. ZOS 
je v dopisu med drugim opozoril pristojne na upoštevanje 
pripomb, ki jih je Slovenija prejela na osnutek Operativne-
ga programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 
2014-2020. Prav tako smo predlagali, da se 11 projektov 
iz sklepa vlade št. 54400-10/2014/13 z dne 10. 6. 2014 ter 
ostali kohezijski projekti, ki so že v izvajanju in je dilema, 
ali se bodo do konca leta 2015 dejansko zaključili, nujno 
navede v operativnem programu med projekti, katere je 
predvideno izvesti fazno, z izvedbo prve faze v perspektivi 
2007-2013 in izvedbo druge faze v perspektivi 2014-2020.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O PREVERJANJU VARNOSTI 
CESTNE INFRASTRUKTURE IN 
USPOSABLJANJU PRESOJEVALCEV 
VARNOSTI CEST
Združenje občin Slovenije je 28. avgusta podalo pripombe 
na Predlog Pravilnika o preverjanju varnosti cestne in-
frastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest. 
Opozorili smo na nejasnost glede uporabe pravilnika. 
Osmo poglavje Zakona o cestah določa, da se omenjeno 
poglavje, ki je tudi pravna podlaga za predlagani pravilnik, 
uporablja za državne ceste (1. odstavek 85. člena), vlada 
pa lahko predpiše, da se določbe osmega poglavja upora-
bljajo tudi za druge javne ceste (2. odstavek 85. člena). 
Ker iz predloga pravilnika ni razvidno, za katere kategorije 
cest se nanaša, v izogib nerazumevanju predlagamo, da se 
v pravilnik to jasno zapiše. V kolikor se predlog pravil-
nika nanaša na vse kategorije cest, torej tudi za občinske 
ceste, smo pozvali, da se iz pravilnika izločijo občinske 
kategorizirane ceste, saj je nesprejemljivo, da se občinam 
nalaga dodatne obveznosti brez za to zagotovljenih virov 

financiranja. Občine bi namreč morale izvajati presojo var-
nosti kategoriziranih cest na 5 let tudi makadamskih cest, 
v kolikor so kategorizirane, to pa bi pomenilo ogromno 
dodatnih obveznosti in stroškov. 
MZIP odgovarja, da se v skladu z Zakonom o cestah 
minimalne varnostne zahteve za cestno infrastrukturo 
uporabljajo za državne ceste, ki so del vseevropskega cest-
nega omrežja, pri čemer je obseg tega omrežja določen z 
evropsko zakonodajo. Na območju Republike Slovenije 
je v poenostavljenem smislu sestavni del vseevropskega 
cestnega omrežja avtocestni križ. Glede pooblastila Vladi 
RS, da lahko predpiše, da se določbe uporabljajo tudi za 
druge javne ceste, takšne ureditve ni mogoče predpisati s 
pravilnikom, ampak z uredbo kot podzakonskim aktom.  
Glede na navedeno so zagotovili, da določbe pravilnika 
glede na trenutno pravno ureditev ne veljajo in ne morejo 
veljati za občinske ceste. 

POZIV ZA POVRNITEV 
INTERVENCIJSKIH STROŠKOV 
OBČINAM IZ SREDSTEV 
SOLIDARNOSTNEGA SKLADA EU 
V začetku septembra je ZOS na Vlado RS in pristo-
jna ministrstva naslovil pobudo, da sredstva pomoči iz 
Solidarnostnega sklada EU zaradi ledene ujme februarja 
2014 nameni tudi občinam, vsaj najbolj prizadetim, za 
povračilo intervencijskih stroškov. Intervencijski stroški 
občin so znašali skupaj okoli 8,6 milijonov evrov, od tega 
so v 33 občinah presegale 1,5 % proračunske rezerve in 
so znašali več kot 4,3 milijonov evrov. Opozorili smo, 
da izredno povišanje stroškov zaradi intervencij v najbolj 
prizadetih občinah v veliki meri še vedno vpliva na izva-
janje rednih nalog in poravnavanje že prevzetih obveznosti 
občin, nastajajo pa vedno novi stroški zaradi vzdrževanja 
gozdnih in lokalnih cest, obremenjenih zaradi spravila lesa 
iz poškodovanih gozdov. 

MNENJE GLEDE PREDLOGA 
SPREMEMB ZAKONA O UKREPIH ZA 
ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA 
Združenje občin Slovenije se je opredelilo do predloga 
sprememb 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo po-
sledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, po 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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katerem bi občine del – do polovice - koncesijske dajatve 
za izkoriščanje gozdov v  državni lasti namenile tudi za 
vzdrževanje lokalnih cest.
Na sestanku 22. julija 2014 z državno sekretarko Minis-
trstva za okolje in kmetijstvo mag. Tanjo Strniša je bila 
s strani ZOS dana zahteva oz. apel, da v izogib ustavni 
presoji spremembe zakona Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje samo predlaga spremembo zakona in črtanje sporne-
ga drugega odstavka 23. člena ZUOPŽ. Na sestanku je bil 
dogovorjen kompromis, in sicer da se sredstva koncesnine 
lahko uporabi za obnovo  gozdnih cest, nego gozdov ter 
obnovo lokalnih cest. Predlog MKO z dne 5. 9. 2014 ni 
skladen z že doseženim dogovorom in zato za Združenje 
občin Slovenije ni sprejemljiv.

MNENJE GLEDE PREDLOGA 
STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIJSKE 
DRUŽBE 
ZOS je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport po-
dal mnenje glede predloga Strategije razvoja informaci-
jske družbe do leta 2020 in Načrta razvoja širokopasovnih 
omrežij naslednje generacije do leta 2020.
Na osnovi dosedanjih izkušenj pri gradnji širokopasovnih 
omrežij in tudi ostale gospodarske javne infrastrukture me-
nimo, da mora biti ta načrtovana karseda dolgoročno, saj se 
le na ta način na dolgi rok znižajo stroški izvedbe in dvigne 
kakovost storitev za prebivalce. Dostop do širokopasovnega 
omrežja je za občane izjemnega pomena in neposredno pri-
pomore k dvigu kvalitete življenja, zato občine podpirajo 
prizadevanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
ter drugih pristojnih organov, ki so omogočili realizacijo 
projektov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij. Trdi-
mo, da je potrebno problematiko gradnje širokopasovnih 
omrežij na področjih, kjer ni zadostnega ekonomskega in-
teresa operaterjev, reševati na karseda trajen in dolgoročen 
način. Na podlagi navedenega, v celoti podpiramo osnutek 
obeh dokumentov, ki si za nacionalni cilj postavljata iz-
vedbo omrežij z najsodobnejšimi tehnologijami, ki zago-
tavljajo hitrosti prenosa 100Mbps vsem državljanom. Lo-
kalne skupnosti sicer razumemo problematiko tehnološke 
nevtralnosti omrežij, vendar se je na podlagi dosedanjih 
izkušenj izkazalo, da je za doseganje navedenih ciljev, 
dolgoročno najbolj primerna optična tehnologija.

7  VPRAŠANJA OBČIN

PLAČILO OBVEZNOSTI ZA 
SOFINANCIRANJE DRUŽINSKEGA 
POMOČNIKA
ZOS je na pobudo občine članice naslovil vprašanje glede 
plačila sofinanciranja družinskega pomočnika. Občina je s 
strani CSD  prejela zahtevek za sofinanciranje družinskega 
pomočnika. Ker v veljavnem proračunu tega niso planirali 
(proračunske postavke), je občina na CSD odgovorila, da 
bodo vse obveznosti po zahtevkih  poravnali ob sprejemu 
rebalansa. CSD vztraja, da občina obveznosti poravna ta-
koj. Občina je spraševala, ali lahko na kakršen koli način 
poravna obveznosti oziroma kaj lahko stori pred sprejetjem 
rebalansa proračuna.
Odgovor Ministrstva za finance
Za financiranje nepredvidenih namenov (podprogramov 
oziroma proračunskih postavk), za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, 
se v proračunu v skladu z 42. členom Zakona o javnih 
financah oblikujejo sredstva splošne proračunske rezerva-
cije. Če sredstev za sofinanciranje družinskega pomočnika 
niso predvideli ob pripravi proračuna oziroma jih niso 
predvideli v zadostnem obsegu, lahko te obveznosti po-
ravnajo iz sredstev splošne proračunske rezervacije in jih 
tako poravnajo še pred sprejetjem rebalansa proračuna.

IZVEDBA REBALANSA PRORAČUNA 
OBČIN – SREDSTVA ZA 
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 21. 
ČLENU ZFO-1
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so 
občine dobile povabilo k oddaji načrtov porabe za sofinan-
ciranje investicij po 23. členu ZFO-1. Dobile so tudi navo-
dila, kako morajo biti pripravljeni načrti porabe, saj ima 
MGRT v letu 2014 na proračunski postavki na razpolago 
le 44 % od potrebnih sredstev po 47. členu ZIPRS1415, 
56 % pa bo izplačanih v letu 2015. V skladu z navodili 
morajo občine pri svojih investicijskih projektih zato tudi 
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tako načrtovati sofinanciranje iz državnega vira. Po ZJF 
pa mora biti proračun uravnotežen in NRP usklajen s 
posebnim delom. 
Ministrstvo za finance smo zaprosili, da občinam poda 
enotna navodila, kako naj občine pripravijo rebalans 
proračuna, da bo usklajen s predpisi in da bodo občine 
pridobile in izkoristile sredstva, ki jim pripadajo po 21. 
oz. 23. členu ZFO-1. Opozorili smo tudi na dejstvo, da 
so 5. 10. 2014 lokalne volitve in da je potrebno rebalans 
proračuna pripraviti in sprejeti najmanj dva tedna pred 
tem datumom.
Odgovor Ministrstva za finance
Projekti, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, 
morajo biti uvrščeni v načrt razvojnih programov (NRP) 
občinskega proračuna, po odobritvi sofinanciranja pa 
se uvrstijo tudi v načrt razvojnih programov državnega 
proračuna. Pri vključitvi teh projektov v NRP občinskega 
proračuna oziroma državnega proračuna je potrebno zago-
toviti pravilno izkazovanje posameznega projekta po virih 
in letih financiranja, pri čemer je potrebno upoštevati, 
da morata biti NRP in posebni del proračuna v tekočem 
letu financiranja projekta usklajena. To pomeni, da morajo 
biti v posebnem delu  občinskega proračuna na ustrezni 
proračunski postavki zagotovljena sredstva za realizacijo 
projekta v tem letu, v NRP pa projekt prikazan po dejan-
skih virih in letih financiranja. To je potrebno upoštevati 
tako pri pripravi proračuna oziroma sprememb proračuna 
kot tudi med letom pri pripravi rebalansa proračuna ali pri 
izvrševanju sprejetega proračuna, ki se nanaša na spremin-
janje načrta razvojnih programov na podlagi na podlagi 
odloka, s katerim je sprejet občinski proračun.
Projekti, ki se financirajo iz državnega proračuna za tekoče 
leto, morajo biti uvrščeni v NRP občinskega proračuna 
za tekoče leto po virih in letih financiranja, kot jih pred-
videva pristojno ministrstvo, zato je to dinamiko potrebno 
upoštevati pri rebalansih občinskih proračunov za tekoče 
leto ali pri izvrševanju sprejetih občinskih proračunov za 
tekoče leto (če rebalansa proračuna ne bo). Pri rebalansu 
proračuna za tekoče leto je potrebno upoštevati tudi more-
bitne že prevzete obveznosti za izvajanje teh projektov na 
podlagi veljavnega proračuna in v skladu z njimi uskladiti 
posebni del proračuna in NRP.
V Obrazcu 3 Načrt razvojnih programov je tako potrebno 
za projekte, ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna 
v več letih, prikazati odhodke po dejanskih virih in letih 
financiranja. Ker pa občine lahko te projekte že izvajajo 
na podlagi sprejetega občinskega proračuna za tekoče leto, 

imajo zanje že prevzete obveznosti in bodo ti projekti la-
hko do konca tekočega leta že zaključeni (in plačani), bo 
občina v tekočem letu v teh primerih zagotavljala sred-
stva iz svojega proračuna tudi za tisti del projekta, ki bo 
sofinanciran iz državnega proračuna v naslednjih letih. 
V tem primeru se v Obrazcu 3:  Načrt razvojnih pro-
gramov prikažejo odhodki po virih in letih financiranja 
v zneskih, kot bodo dejansko realizirani po zaključku 
projekta, v opombah k Obrazcu 3 pa se pojasni, v kat-
erih letih in v kolikšnih zneskih po letih bo občina za 
založena lastna proračunska sredstva prejela sredstva 
iz državnega proračuna. Samo na ta način bosta NRP in 
posebni del občinskega proračuna za tekoče leto usklajena.
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imajo zanje že prevzete obveznosti in bodo ti projekti la-
hko do konca tekočega leta že zaključeni (in plačani), bo 
občina v tekočem letu v teh primerih zagotavljala sred-
stva iz svojega proračuna tudi za tisti del projekta, ki bo 
sofinanciran iz državnega proračuna v naslednjih letih. 
V tem primeru se v Obrazcu 3:  Načrt razvojnih pro-
gramov prikažejo odhodki po virih in letih financiranja 
v zneskih, kot bodo dejansko realizirani po zaključku 
projekta, v opombah k Obrazcu 3 pa se pojasni, v kat-
erih letih in v kolikšnih zneskih po letih bo občina za 
založena lastna proračunska sredstva prejela sredstva 
iz državnega proračuna. Samo na ta način bosta NRP in 
posebni del občinskega proračuna za tekoče leto usklajena.

8 SEJE VLADE RS

DOPISNA SEJA VLADE RS 1. 8. 2014
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 
plač v javnem sektorju. 
Zadnja sprememba Uredbe o enotni metodologiji in ob-
razcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju je 
vzpostavila obračun in vplačilo premije kolektivnega do-
datnega pokojninskega zavarovanja iz neto plače in ne iz 
bruto plače, kar pomeni, da so se dajatve ob vsakokratnem 
izplačilu plače obračunale od zmanjšane osnove za znesek 
premije. Uredba, ki je vzpostavila vplačilo premije od neto 
plače je pričela veljati 12.7.2014. Časovne omejitve so 
povzročile, da se v praksi izvajanje te uredbe z navedenim 
datumom ne da izvesti.  
S predlogom spremembe uredbe se vzpostavlja prehod-
no obdobje do 31. 12 .2014, ki izvajalcem kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in delodajalcem 
(proračunskim uporabnikom) omogoča vzpostavitev 
pravilnega obračuna in vplačila premij. 
V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, ki določa, da se v pogodbi o za-
poslitvi, odločbi oziroma sklepu javnemu uslužbencu in 
funkcionarju ne sme določiti plače v drugačni višini, kot 
je določena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi 
na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami izhaja, da 
v javnem sektorju ni mogoče skleniti dogovora, s katerim 
bi se javni uslužbenec odpovedal delu bruto plače. Na-
vedeno pomeni, da vplačila premij na račun zmanjšanja 
bruto plače javnega uslužbenca v javnem sektorju niso 
mogoča. Prav tako po 241. in 242. členu ZPIZ-2 kolek-
tivno dodatno pokojninsko zavarovanje v javnem sektorju 
ni mogoče. Pogoj za kolektivno zavarovanje je, da vplačilo 
premije v celoti ali delno bremeni proračunskega uporab-
nika. Proračunski uporabniki premije ne morejo vplačati 
iz javnih sredstev, iz sredstev iz naslova tržne dejavnosti in 
drugih nejavnih sredstev. 
Zaradi navedenega se vzpostavlja prehodno obdobje za 
vzpostavitev pravilnega stanja glede vplačila premije v ja-
vnem sektorju. 

DOPISNA SEJA VLADE RS 14. 8. 2014
Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Sklepa o meha-
nizmu Unije na področju civilne zaščite ter v veljavni 
Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila projekt 
3330-14-3199 »Zdrav življenjski slog 2014-2015«.

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu 
Unije na področju civilne zaščite
Izdani uredbi se določajo vrste, vsebine in način izdelave 
ocen tveganja za posamezne nesreče, ocen tveganja za posa-
mezne nesreče na lokalni ravni (če se samoupravna lokalna 
skupnost odloči, da jih bo izdelala), državne ocene tveganj 
za nesreče, način sprejetja, javnost in način dopolnjevanja 
ocen tveganj za nesreče, pri čemer je upoštevana evropska 
smernica. 
Podlaga za izdelavo ocen tveganj za nesreče je Sklep št. 
1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju Civilne 
zaščite, skupaj s še nekaterimi pomembnimi dokumenti. 
Sklep o mehanizmu na področju civilne zaščite, ki se up-
orablja od 1. januarja 2014, med drugim v točki a 6. 
člena določa pripravo ocen tveganj za nesreče in roke za 
poročanje Evropski komisiji. 
V Republiki Sloveniji se trenutno ne izdelujejo ocene tveg-
anj za nesreče, se pa na podlagi Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in Navodila o pripravi 
ocen ogroženosti iz leta 1995 izdelujejo ocene ogroženosti. 
Namenjene so načrtovanju odziva na nesrečo, ocene tveg-
anj za nesreče pa bodo skladno s smernicami Evropske 
komisije, ki urejajo ocenjevanje in prikazovanje tveganj na 
področju obvladovanja nesreč (evropska smernica), lahko 
podlaga za številne aktivnosti na več področjih, predvsem 
pa pri:
•	 načrtovanju preventivnih ukrepov za zmanjšanje 

možnosti za nastanek nesreč,
•	 načrtovanju obvladovanja tveganj za nesreče in izdelavi 

načrtov zaščite in reševanja ob nesreči,
•	 izdelavi ocen zmožnosti za obvladovanje tveganj,
•	 razvoju finančnih strategij za preventivne ukrepe za 

preprečevanje ali zmanjšanje možnosti za nastanek 
nesreč ter za ukrepanje, pomoč in odpravo posledic 
ob nesrečah (finančna podlaga za obvladovanje tveganj 
za nesreče),
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•	 določitvi prednostnih naložb za zmanjšanje možnosti 
za nastanek nesreč ali njihovih posledic,

•	 prostorskem načrtovanju,
•	 načrtovanju javnih naložb,
•	 načrtovanju socialne zaščite,
•	 ugotavljanju vrzeli v silah in sredstvih za zaščito, 

reševanje in pomoč ter načrtovanju popolnitve in 
dopolnjevanja sil in sredstev za zaščito, reševanje in 
pomoč. 

V uredbi je določen tudi državni koordinacijski organ za 
ocene tveganja za posamezne nesreče, ki bo med drugim 
odgovoren tudi za izdelavo Državne ocene tveganj za 
nesreče, določene so ocene tveganja za posamezne nesreče, 
ki jih je treba izdelati, nosilci, odgovorni za njihovo iz-
delavo, in roki za izdelavo.

Uvrstitev projekta 3330-14-3199 »Zdrav 
življenjski slog 2014-2015« v načrt 
razvojnih programov  2014– 2017
Cilj predlaganega projekta je dodatno spodbuditi 
osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega 
sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno 
vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske populacije na 
osnovnih šolah v program, zagotoviti zainteresiranim 
učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati 
posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja 
(vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti 
stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). 
S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v 
program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno 
vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno deja-
vnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu 
s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) de-
javnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na 
zdravje otrok. 
V smislu povezanosti z lizbonskimi cilji se v okviru pro-
grama vpliva na eno izmed ključnih kompetenc in sicer 
na socialne kompetence. Športne aktivnosti dajejo otro-
kom in mladini možnost za samoizražanje, pomagajo jim 
graditi samozavest, doživeti občutke uspešnosti, ustvarjati 
medsebojne odnose in se vključiti v družbo. 
V okviru programa bo otrokom predstavljenih najmanj 12 
športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih 
površinah ali v naravnem okolju. Predstavljeni jim bodo 
tudi urbani športi ter podrobneje vsaj 3 športne panoge 

iz športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola, v 
sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi. 
Program se bo odvijal po pouku (od ponedeljka do petka) 
najmanj 2 uri na teden na otroka, poleg tega pa tudi ob 
pouka prostih dnevih in med počitnicami. Ciljna skupina 
so osnovnošolski otroci od 6 do 15 leta starosti, ki niso 
vključeni v programe, usmerjene v vrhunski šport. 
V izvajanje projekta bo vključenih 130 osnovnih šol, 
predvideno 25.000 vključenih učencev, od tega vsaj 65 
% učencev s prisotnostjo na vsaj 50 urah vadbe.

SEJA VLADE RS 26. 8. 2014
Vlada RS je na 70. redni seji med drugim sprejela Oper-
ativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim 
za obdobje od 2014 do 2020, novelo Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo, Izvedbeni načrt Resolucije o Na-
cionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014-2023 ter imenovala nadzorni odbor za 
izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in 
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Operativni program za materialno pomoč 
najbolj ogroženim za obdobje od 2014 
do 2020
Vlada RS je pooblastila Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, da Operativni program 
pošlje v formalno presojo in sprejem Evropski komisiji.
Operativni program za materialno pomoč za obdobje od 
2014 do 2020 je podlaga za izvajanje Sklada evropske 
pomoči za najbolj ogrožene, ki ga je EU ustanovila v letu 
2014. Sloveniji je sedemletno obdobje dodeljenih skupaj 
20,5 milijonov evrov evropskih sredstev. Sklad z nudenjem 
nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki 
hrane in osnovnih materialnih dobrin ter spremljevalnimi 
ukrepi prispeva k odpravi najhujših oblik revščine.
Na podlagi sklepa vlade je ministrstvo postopek izbora 
partnerskih organizacij že opravilo še pred potrditvijo op-
erativnega programa s strani Evropske komisije. Pomoč iz 
sklada bo na voljo osebam, ki živijo v težkih materialnih in 
socialnih okoliščinah. Upravičene osebe do pomoči bodo 
pakete s hrano oz. materialne dobrine lahko prevzele na 
razdelilnih mestih partnerskih organizacij. Prve dobave 
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hrane v skladišča partnerskih organizacij so predvidene 
konec leta 2014.

Novela Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo 
Vlada RS je z novelo uredbe določila, da se ta uredba 
uporablja tudi v primeru odstranjevanja tekočih odpad-
kov iz proizvodnje titanovega dioksida z izpuščanjem v 
vode, pri čemer se v ta namen uporabljajo določbe glede 
odvajanja industrijske odpadne vode. Hkrati se s spre-
membami in dopolnitvami zagotovi odpravo nekaterih 
nejasnosti, ki se izkazujejo pri izvajanju uredbe v praksi. 
Dopolnjuje se obrazložitev nekaterih izrazov, dopolnjuje se 
zahteve glede mesta meritve za nekatere parametre, jasneje 
se opredeli pogoje glede odvajanja industrijske odpadne 
vode neposredno ali posredno v vode in pogoje glede odva-
janja padavinske odpadne vode, dopolni se izjeme glede 
pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve glede 
programa obratovalnega monitoringa. V okviru izjem za 
obstoječe naprave se jasneje določi zahteve, v katerih prim-
erih in pod kakšnimi pogoji se lahko uveljavlja izjema glede 
določitve letne količine onesnaževala v odpadni vodi ter 
izjema glede odvajanja odpadne vode v majhne vodotoke.

Izvedbeni načrt Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-
2023
Državni zbor je na redni seji dne 2. aprila 2014 sprejel 
Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Repub-
liki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (v nadaljevanju: 
ReNPŠ14–23), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 26/14.
Izvedbeni načrt za udejanjanje ReNPŠ14–23  (v nad-
aljevanju: izvedbeni načrt) je nastal kot plod sodelovanja 
Strokovnega sveta RS za šport, Direktorata za šport Min-
istrstva za izobraževanje, znanost in šport, civilne športne 
sfere ter strokovnjakov s področja športa in drugih področij, 
na katere posega ReNPŠ14–23. Enako kot ReNPŠ14–23 
je tudi izvedbeni načrt namenjen predvsem javnim in-
stitucijam za zagotavljanje ustrezne upravljalne podpore 
izvajalcem ReNPŠ14–23 (športnim društvom in njihovim 
zvezam, javnim zavodom, šolam, zasebnikom idr.) in 
posledično vsem prebivalcem Slovenije za zagotavljanje 

kakovostnega športnega udejstvovanja kot glavnega cilja 
ReNPŠ14–23. Izvedbeni načrt konkretizira in udejanja 
usmeritve ter ukrepe ReNPŠ14–23. Zlasti se osredotoča na 
urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog, 
ki so ozko povezane s športom. Te naloge so opredeljene 
v letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki se 
vsako leto sofinancira iz državnih in lokalnih proračunskih 
sredstev za šport ter sredstev Fundacije za šport. Poleg tega 
izvedbeni načrt daje izhodišča za oblikovanje projektov, s 
katerimi bi lahko država ali neposredno izvajalci pridobili 
evropska sredstva za izpeljavo programov ReNPŠ14–23. V 
delu, kjer se šport prepleta z drugimi družbenimi področji, 
opredeljuje izhodišča za ustrezno umeščanje športa v strate-
gije in politike teh področij ter tako poskuša spodbuditi 
njihovo vzajemno delovanje za skupno javno dobro. 
Splošni cilji in usmeritve ReNPŠ14–23 po področjih se 
bodo uresničevali s pomočjo t. i. izvedbenega načrta, ki ga 
bo sprejela Vlada RS. Cilj se dosega z dejavnostmi znotraj 
posameznih ukrepov, katerih učinkovitost in uspešnost se 
meri s kazalniki, oblikovanimi za vsako področje posebej.

Imenovanje nadzornega odbora za 
izvajanje Finančnega mehanizma EGP 
2009-2014 in Norveškega finančnega 
mehanizma 2009-2014
Zaradi prenosa pristojnosti za izvajanje Finančnega me-
hanizma EGP 2009-2014 in Norveškega finančnega me-
hanizma 2009-2014 iz pristojnosti Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo na Službo Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko je vlada na imenovala 
nadzorni odbor za omenjena finančna mehanizma.
V nadzornem odboru kot predstavnik Združenja občin 
Slovenije in Skupnost občin Slovenije sodeluje Uroš Brežan 
kot član, kot namestnik pa mag. Marko Diaci.
Naloge nadzornega odbora so:
•	 občasno pregleda napredek pri doseganju ciljev 

Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in 
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 na 
podlagi dokumentov, ki jih predloži nacionalna kon-
taktna točka in nosilci programov, 

•	 prouči rezultate izvajanja, zlasti doseganje neposred-
nih učinkov in napredek pri doseganju pričakovanih 
učinkov in ciljev, ki so bili zastavljeni za programe in 
rezultate vrednotenj, 

•	 oceni in pripravi mnenje o strateških poročilih,
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•	 nacionalni kontaktni točki lahko predlaga revizijo ali 
pregled izvajanja.

Vlada je še pooblastila predstojnika organa odgovornega 
za finančna mehanizma, da v primeru predlogov resorjev 
in ostalih institucij za zamenjavo članov/članic oz. namest-
nikov/namestnic imenuje nove člane/članice oziroma 
namestnike/ namestnice nadzornega odbora. 

USTANOVNA SEJA VLADE RS 18. 9. 
2014
Vlada RS je imenovala generalnega sekretarja vlade in 
ustanovila Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne 
zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo 
Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. 
Obenem je imenovala več državnih sekretarjev v min-
istrstvih. Člani vlade so se seznanili tudi z informacijo 
o stanju državnega proračuna ter informacijo o po-
sledicah obilnega deževja, poplav in plazov v Republiki 
Sloveniji med 12. in 17. septembrom 2014.  
Odbor za državno ureditev in javne zadeve bo vodil minis-
ter za zunanje zadeve Karl Erjavec, Odbor za gospodarstvo 
bo vodil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Dejan Židan, Komisijo za administrativne zadeve in 
imenovanja pa minister za javno upravo Boris Koprivnikar. 
Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo 
v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom. 
Ministrski zbor je tako imenoval Janeza Lenarčiča za 
državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade, Janka 
Burgarja za državnega sekretarja v Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, mag. Klemna Grebenška za 
državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo, Jureta 
Lebna za državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in 
prostor, mag. Tanjo Strniša za državno sekretarko v Minis-
trstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Miloša 
Bizjaka za državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, 
Nino Pirnat za državno sekretarko v Ministrstvu za zdravje, 
mag. Matejo Vraničar in Ireno Sodin (1. 10. 2014) za 
državni sekretarki v Ministrstvu za finance, Bogdana Benka 
za državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Martino Vuk in Dejana Levaniča za državna sekretarja 
v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Vlada je za vršilca dolžnosti direktorja Urada 
Vlade RS za narodnosti imenovala mag. Stanka Baluha.
Vlada je določila Darka Krašovca, generalnega sekretarja 
vlade, kot uradno osebo, pristojno za posredovanje infor-

macij javnega značaja, ki se nanašajo na vladne dokumente, 
vsebovane v dokumentnih zbirkah Generalnega sekretari-
ata Vlade RS. Vlada je izdala pooblastilo generalnemu 
sekretarju Darku Krašovcu za izjavljanje volje Republike 
Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gos-
podarskih družbah.
Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je seznanil vlado 
z Informacijo o posledicah obilnega deževja, poplav in 
plazov v Republiki Sloveniji med 12. in 17. septembrom 
2014. Po prvih ocenah bo škoda presegla prag višine škode, 
ki je določen kot limit za možnost pomoči države (0,3 
promilov načrtovanih prihodkov državnega proračuna 
(2.586.535,65 evrov). V primeru, če bo škoda presegala 
0,6 % bruto nacionalnega dohodka države (to je okoli 
210 milijonov evrov), lahko države članice EU zaprosijo 
za finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada EU. 

SEJA VLADE RS 25. 9. 2014
Vlada RS se je na 2. redni seji med drugim seznanila z 
informacijo o ocenjeni višini intervencijskih stroškov 
in ocenjevanju škode po obilnem deževju, poplavah 
in plazovih med 12. in 17. septembrom 2014, v vel-
javni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila 
določene projekte ter sprejela spremembe Odloka o 
ustanovitvi in nalogah Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko.

Informacija o ocenjeni višini 
intervencijskih stroškov in ocenjevanju 
škode po obilnem deževju, poplavah 
in plazovih med 12. in 17. septembrom 
2014
Vlada je Upravi RS za zaščito in reševanje naložila, da 
pozove občine, ki so bile prizadete ob obilnem dežju, 
poplavah in plazovih med 12. in 17. septembrom 2014, 
k predložitvi njihovih konkretnih intervencijskih stroškov, 
na podlagi katerih Ministrstvo za obrambo v sodelovanju 
z Ministrstvom za finance pripravi predlog morebitnega 
kritja navedenih stroškov iz državnega proračuna.
Ministrstvo za obrambo je v sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor pripravilo preliminarno oceno inter-
vencijskih stroškov, ki so nastali ob zadnjem deževju in 
poplavah. Skladno z devetim odstavkom 8. člena Zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami škoda, ki 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno 
škodo   ter stroške intervencij in ukrepov, s katerimi se 
prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče (interven-
cijski stroški). Pri tem je treba razlikovati med:
•	 intervencijskimi stroški, ki so intervencije in ukrepi, 

s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic 
nesreče, ter  

•	 stroški škode po naravni nesreči na stvareh, ki jih 
ocenijo pristojne komisije za ocenjevanje škode. 

Prejeti podatki iz dnevnih poročil občin so le delno up-
orabni, saj niso zajemali le interventnih stroškov, ampak 
tudi del nastale škode, ki pa bo predmet ocenjevanja s 
strani pristojnih komisij. Za pridobitev natančne višine 
interventnih stroškov bo treba na osnovi enotnih meril po-
datke znova pridobiti od vseh občin. Šele na tej podlagi bo 
mogoče pripraviti konkreten predlog o morebitni pomoči 
države pri pokrivanju interventnih stroškov.  
Merila, ki so bila uporabljena za pripravo ocene inter-
vencijskih stroškov, so pripravljena na podlagi dosedanjih 
izkušenj in priznanih stroškov ob ukrepanjih ob podobnih 
dogodkih v preteklosti (poplave leta 2010, poplave leta 
2012) ter zajemajo:
1. nujna dela v poplavljenih stanovanjskih objektih 

(črpanje, dezinfekcija, čiščenje), ki so ocenjena/ovred-
notena v višini 100 evrov/objekt,

2. nujna dela na poplavljenih cestah oziroma vzpostavitev 
prevoznosti cest (čiščenje, obvozi …), ki so ocenjena/
ovrednotena v višini 350 evrov/km,

3. nujna dela na plazovih (odvoz materiala, prekrivanje 
s folijo, odvodnjavanje, strokovni ogled geotehnika, 
opazovanje …) in

4. angažiranje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (prehrana, pijača), ki je ocenjeno/ovrednoteno 
v višini 10 evrov/osebo/dan.

Ocena intervencijskih stroškov med 12. in 17. septem-
brom 2014, ki so nastali pri odpravljanju posledic obil-
nega deževja, poplav in plazov, je pripravljena na pod-
lagi zgoraj navedenih meril in dnevnih poročil občin 
ter znaša 739.450 evrov. Ministrstvo za obrambo bo od 
občin pridobilo konkretne podatke in šele na tej pod-
lagi bo sprejeta odločitev o morebitni pomoči države pri 
pokrivanju interventnih stroškov. Načrt zaščite in reševanja 
ob poplavah ni bil aktiviran, torej niso bili vzpostavljeni 
pogoji za neposredno pokrivanje stroškov s strani države. 
V dosedanji praksi so bili s strani države pokriti predvsem 

neposredni stroški reševalnih enot, ki so v intervencijah 
sodelovale. Na podlagi konkretnih podatkov, ki bodo 
pridobljeni s strani lokalnih skupnosti, se bo poskušalo 
zagotoviti sredstva predvsem za pokritje teh stroškov, za 
katere ocenjujemo, da naj ne bi presegli 250.000 evrov.
Ocenjevanje škode na terenu sicer poteka, podatki o ocen-
jeni škodi na stvareh bodo predvidoma na regijskem nivoju 
znani do 24. oktobra 2014. 

Spremembe načrta razvojnih programov 
2014-2017 
Vlada RS je iz evidenčnega projekta 2311-08-0030 »Ukrep 
322: Obnova in razvoj vasi« skladno s prilogo izločila in 
v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila 
naslednje projekte: 
•	 2330-14-2006 »Komunalna oprema po OLN Štanjel«,
•	 2330-14-2053 »Ureditev vaškega jedra Gmajna«,
•	 2330-14-2009 »Modernizacija cest v občini Sv. 

Andraž«,
•	 2330-14-2051 »Rekonstrukcija ceste Bezovec-

Levičnik«,
•	 2330-14-2050 »Ureditev središča Strunjana«,
•	 2330-14-2046 »Urejanje vaških jeder in naselij Mirna 

Peč«,
•	 2330-14-2054 »Ureditev trškega središča v naselju 

Semič«,
•	 2330-14-2044 »Obnova ceste Harmonk-Mežica«,
•	 2330-14-2052 »Investicijsko vzdrževanje kulturnih 

domov Šentilj«,
•	 2330-14-2021 »Vaško jedro Bohinjska Bela«. 

Na podlagi 18. člena Zakona o kmetijstvu, v zvezi s četrtim 
odstavkom 115. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v 
letih 2011-2013 in 8. javnim razpisom za ukrep 322 – 
Obnova in razvoj vasi, so bila občinam na podlagi vlog 
dodeljena nepovratna sredstva za izvedbo zgoraj naštetih 
projektov. Nepovratna sredstva so sredstva namenjena iz-
vajanju ukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013, 
in vključujejo sredstva Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in sredstva nacionalnega proračuna, v 
razmerju 75:25. 
Po odobritvi vlog oziroma pred vložitvijo zahtevkov za 
izplačilo sredstev, je potrebno v primeru, ko so upravičenci 
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občine, v tem primeru mestna občina Slovenj Gradec ter 
občine Komen, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Cirku-
lane, Piran, Mirna Peč, Semič, Mežica, Bled in Šentilj, 
odpreti projekt in ga uvrstiti v Načrt razvojnih programov 
2014-2020. Odprtje projekta pa je osnova tudi za dodatno 
sofinanciranje občinskih projektov iz državnega proračuna 
na podlagi  21. oz. 23. člena ZFO-1. 

Spremembe Odloka o ustanovitvi in 
nalogah Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko
S spremembami odloka se vladni službi dodelijo nove 
pristojnosti. Poleg nalog, ki jih vladna služba opravlja na 
podlagi veljavnega odloka, med drugim izvaja še naslednje 
naloge:
•	 organizira izobraževanja s področja izvajanja kohezijske 

politike ter s področja priprave in vodenja strateških 
in medresorskih projektov;

•	 informira javnost o uspešno zaključenih projektih;
•	 najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo 

leto poroča vladi o strateških in medresorskih projektih 
v izvajanju;

•	 opozarja vlado na projekte, ki skladno s sprejeto 
časovnico zamujajo več kot mesec dni.

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
se zaradi novih pristojnosti vladne službe določi, da jo bo 
vodil minister brez resorja, ki je neposredno odgovoren 
predsedniku vlade. Zaradi spremembe v vodstvu vladne 
službe se uskladi tudi akt o notranji organizaciji in sistem-
izaciji delovnih mest, in sicer v roku tridesetih dni od 
uveljavitve sprememb in dopolnitev odloka.

9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

2. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
2. izredna seja Državnega zbora RS v novem mandatu je 
bila 28. avgusta 2014. Poslanke in poslanci so potrdili 
novelo Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H).
Novela Zakona o Vladi RS predvideva 14 ministrstev in 
vsaj še enega, a največ tri ministre brez resorja. Na novo 
bosta ustanovljeni ministrstvo za javno upravo in minis-
trstvo za okolje in prostor, še nekaj ministrstev pa se bo 
preoblikovalo.
Dosedanje ministrstvo za kmetijstvo in okolje se bo po 
noveli preoblikovalo v ministrstvo za kmetijstvo, gozdarst-
vo in prehrano, dosedanje ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor pa v ministrstvo za infrastrukturo.
Vlado bodo tako sestavljala:
•	 ministrstvo za zunanje zadeve, 
•	 ministrstvo za notranje zadeve, 
•	 ministrstvo za obrambo, 
•	 ministrstvo za finance, 
•	 ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
•	 ministrstvo za pravosodje, 
•	 ministrstvo za javno upravo, 
•	 ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, 
•	 ministrstvo za zdravje, 
•	 ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
•	 ministrstvo za infrastrukturo, 
•	 ministrstvo za kulturo, 
•	 ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
•	 ministrstvo za okolje in prostor.

Vlada bo imela tudi ministra brez resorja za področje 
odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko 
narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Repub-
liko Slovenijo in Slovenci po svetu. Prav tako pa novela 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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dopušča še imenovanje dveh ministrov brez resorja, ki pa 
niti vsebinsko niti kadrovsko še nista opredeljena.

10  NOVICE ZDRUŽENJA

KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. 
ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU 
OBČIN
1. 8. 2014 je bilo na spletni strani Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo objavljeno »Povabilo občinam 
k oddaji načrtov porabe« za koriščenje sredstev po 21. In 
23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1). 
Minister Metod Dragonja je v skladu s 23. členom ZFO-
1 ter  v skladu s 47. in 76. členom ZIPRS1415, pod-
pisal obvestilo o deležu razpoložljivih sredstev občin za 
sofinanciranje občinskih investicij v letu 2014 in Povab-
ilo občinam k oddaji načrtov porabe. V ta namen je od 
1.8.2014 odprta spletna aplikacija, preko katere morajo 
posamezne občine obvezno vlagati nove načrte porabe za 
sofinanciranje občinskih investicij. Vlaganja bodo možna 
do vključno 1.9.2014. 
Občinam, ki že imajo podpisane pogodbe o sofinanciranju 
občinskih investicij v letu 2014, ki so jih sklenile v letu 
2013, načrtov porabe ni potrebno še enkrat vlagati. 
Razpisana razpoložljiva kvota sredstev za nove načrte po-
rabe v letu 2014 znaša 15.332.087,72 EUR, v proračunu 
Republike Slovenije za leto 2014 pa imajo na razpolago 
6.736.093,35 EUR. Ker do dogovora med  MGRT in Min-
istrstvom za finance o zagotovitvi vseh potrebnih sredstev 
ni prišlo, je minister v Povabilu navedel, da se bodo sred-
stva v višini 8.595.994,37 EUR izplačala v proračunskem 
letu 2015. Kako se bo to izvedlo, bo potrebno rešiti do 
vključitve novih načrtov porabe v Načrt razvojnih pro-
gramov (NRP) Republike Slovenije 2014-2017.

NA LOKALNIH VOLITVAH NE BO 
GLASOVANJA PO POŠTI IZ TUJINE
Na oktobrskih lokalnih volitvah volivke in volivci ne 
morejo glasovati po pošti iz tujine. Prav tako ne morejo 
oddati svojega glasu na diplomatskih predstavništvih ter 
slovenskih konzulatih v tujini, so sporočili iz Državne vo-
lilne komisije (DVK).
Na podlagi 80. člena Zakona o lokalnih volitvah določbe 
Zakona o volitvah v državni zbor, ki se na nanašajo na gla-

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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sovanje po pošti iz tujine in na glasovanje na diplomatskih 
predstavništvih ter slovenskih konzulatih ne veljajo, so 
zapisali na DVK. To po njihovem pojasnilu pomeni, da na 
lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po 
pošti iz tujine kot tudi ne na diplomatskih predstavništvih 
ter konzulatih RS v tujini.
Roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 
5. oktobra, so začeli teči 21. julija.  Do 10. septembra je 
bilo pri pristojnem upravnem organu mogoče podpisati 
obrazec podpore kandidatu oz. listi kandidatov. Desetega 
septembra se je iztekel tudi rok za vložitev kandidatur za 
župane oz. list kandidatov za občinske svetnike.

BRUSELJ BO SPROSTIL 183 MILIJONOV 
EVROV EVROPSKIH SREDSTEV
Potem ko je Evropska komisija marca Sloveniji začasno za-
ustavila plačila nekaterih evropskih sredstev, je 13. avgusta 
sporočila, da jih delno sprošča. Od skupaj 401 milijona 
evrov začasno ustavljenih plačil za evropske projekte, za 
katere so iz proračuna že založili sredstva, bo Slovenija iz 
Bruslja v kratkem prejela 183 milijonov evrov.
Evropska komisija je plačila evropskih sredstev marca Slo-
veniji začasno zaustavila zaradi ugotovljenih napak iz leta 
2012 v okviru operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture ter operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, so 
sporočili iz vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko.
Zaustavljena plačila komisija zdaj delno sprošča. O tem, 
koliko izplačil je komisija zaustavila, so se pojavljali različni 
podatki, v vladni službi pa navajajo, da gre za skupaj 401 
milijon evrov začasno ustavljenih plačil za evropske pro-
jekte, za katere je slovenski proračun že založil sredstva.
Slovenija bo iz bruseljske blagajne v kratkem prejela 183 
milijonov evrov, preostanek zadržanih sredstev pa bo 
komisija sprostila, ko bo dokončno preverila, ali je Slo-
venija ustrezno izvedla vse zahtevane ukrepe. Slovenija si 
bo še naprej prizadevala, da bi bilo to čim prej, so pojasnili 
v vladni službi.
Z Ministrstvom za finance pozdravljajo odločitev komisije 
o sprostitvi sredstev, ki so jo sicer pričakovali že prej in za 
katero so si v zadnjih mesecih aktivno prizadevali. Urad za 
nadzor proračuna je konec aprila v Bruselj poslal odgovor 
na osnutek revizijskega poročila komisije, na podlagi kat-
erega so Sloveniji začasno zadržali plačila.

Končno revizijsko poročilo komisije je Slovenija prejela 
konec junija, na njegovi podlagi pa so pripravili ukrepe, ki 
jih je komisija zahtevala v končnem revizijskem poročilu.
Pomisleki bruseljskih revizorjev se nanašajo na dva seg-
menta - na vprašanje ustreznosti uporabe pogojev (vpis v 
Inženirsko zbornico Slovenije) pri izvajanju javnih naročil 
in vprašanje ustreznosti oz. višine popravljalnih ukrepov. 
V prvem primeru gre za različno uporabo oz. zahtevo o 
roku izpolnjevanja poklicne kvalifikacije, v drugem pa za 
že predhodno ugotovljene nepravilnosti s strani slovenskih 
organov, kjer se stališča razlikujejo glede že izrečenih po-
pravljalnih ukrepov, t.i. finančne korekcije in posledično 
višine zahtevanega vračila s strani upravičencev.
Začasna zaustavitev plačil iz bruseljske blagajne v slov-
enski proračun sicer ni vplivala oz. ne vpliva na izplačila 
upravičencem iz slovenskega proračuna. Proces izplačil 
iz slovenskega proračuna za evropske projekte tako teče 
nemoteno. V Sloveniji je namreč uveljavljen t.i. sistem 
zalaganja kohezijskih sredstev iz državnega proračuna, ki 
se nato povrnejo iz Bruslja. Vse izdatke v preteklem in 
tekočem letu so zato že izplačali upravičencem, so še po-
jasnili v vladni službi.

ŠOLE PREJELE SOGLASJE K 
FINANČNIM NAČRTOM
Po nekaterih zapletih pri pripravi finančnih načrtov 
nekaterih šol so vsi javni zavodi na področju osnovnega 
šolstva prejeli soglasje k načrtom, je na novinarski konfer-
enci 14. avgusta sporočil državni sekretar na ministrstvu 
za izobraževanje Aljuš Pertinač. Načrte so popravili po 
navodilih ministrstva, a zgodba z vprašanjem sredstev za 
odpravo plačnih nesorazmerij s tem še ni končana.
Na podlagi zakona o izvrševanju proračunov so morali 
javni zavodi s področja osnovnega šolstva, torej osnovne 
šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami ter glasbene šol, Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport v soglasje poslati program dela, kadrovski in 
finančni načrt za leto 2014. Zapletlo pa se je, ker nekat-
ere šole za pripravo načrtov niso prejele izhodišč od občin, 
ki jih kot njihovi ustanovitelji tudi financirajo, oziroma 
je bil v teh izhodiščih načrtovan primanjkljaj prihodkov 
iz naslova izplačila prvega obroka poplačila tretje četrtine 
odprave plačnih nesorazmerij. Kot vir za ta primanjkljaj 
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so nekateri navedli ministrstvo za izobraževanje, saj so 
prepričani, da bi moralo ta sredstva prispevati ministrstvo.
A vlada se je odločila, da za to ne bo namenila dodatnih 
sredstev, zato ministrstvo k tako pripravljenim načrtom ni 
moglo podati soglasja. Občine so pozvali, da pošljejo šolam 
spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov, in 
s šolami v teh počitniških dneh usklajevali načrte. Tako 
imajo zdaj vse javne osnovne šole potrebna soglasja in 
lahko normalno načrtujejo svoje delo.
Če načrti ne bi bili pripravljeni v skladu z navodili, bi 
moralo ministrstvo po besedah državnega sekretarja zavrn-
iti izdajo soglasja, kar bi pomenilo zmanjšanje financiranja 
s strani ministrstva na 80 odstotkov realiziranih izdatkov 
preteklega leta in omejitve pri zaposlovanju. 
Omenjena rešitev pa po besedah državnega sekretarja ne 
prejudicira, kdo bo kril drugi obrok poplačila tretje četrtine 
odprave plačnih nesorazmerij, ki ga bo treba izplačati feb-
ruarja 2015. 

20. AVGUSTA SE JE IZTEKEL ROK ZA 
ODPRTJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV 
PRED LOKALNIMI VOLITVAMI
18. avgusta se je iztekel rok, v katerem morajo organiza-
torji predvolilne kampanje odpreti posebne transakcijske 
račune. Kot določa zakon, mora organizator volilne kam-
panje poseben transakcijski račun za zbiranje sredstev za 
kampanjo odpreti najpozneje 45 dni pred dnevom gla-
sovanja. Nato pa mora vse stroške volilne kampanje po-
ravnavati izključno s tega računa, ki ga je dolžan zapreti 
najpozneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja.
Določena je tudi dovoljena višina stroškov za volilno kam-
panjo, ki se za volitve v občinski svet in volitve župana 
razlikuje. Pri prvem ne sme presegati 0,40 evrov na posa-
meznega volilnega upravičenca v občini, pri drugem ne 
0,25 evra na upravičenca. Pri županskih volitvah se lahko 
stroški povečajo za 0,15 evra na volivca, če je potreben 
drugi krog.
Notranje ministrstvo pomembnejše zakonske določbe, 
ki so vezane na odprtje posebnih transakcijskih računov, 
zbiranje in porabo sredstev za kampanjo, povzema na svoji 
spletni strani.
Med drugim navaja, da je glede na zakonski namen po 
preglednem zbiranju in porabi sredstev za volilno kam-
panjo, potrebno za volitve v občinski svet in za volitve 

župana odpreti dva ločena transakcijska računa, saj je le 
na tak način mogoče preverjati dovoljeno višino stroškov 
za posamezne volitve.
Kandidati za člane občinskih svetov oz. župane so sicer 
dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur oz. list kandidatov 
občinski volilni komisiji sporočiti tudi podatke o organi-
zatorju volilne kampanje, vključno s podatki o transak-
cijskem računu. Rok za vložitev kandidatur se izteče 10. 
septembra.

SLOVENIJI 18,4 MILIJONOV EVROV IZ 
EVROPSKEGA SOLIDARNOSTNEGA 
SKLADA ZA SANACIJO PO 
ŽLEDOLOMU 
Evropska komisija je 27. avgusta predlagala paket pomoči 
iz Evropskega solidarnostnega sklada za štiri članice, ki so 
jih konec lanskega in v začetku letošnjega leta prizadele 
naravne nesreče. Slovenija bo zaradi žledoloma iz sklada 
lahko počrpala do 18,4 milijona evrov. Podporo v okviru 
solidarnostnega sklada EU morata odobriti še Evropski 
parlament in Svet EU.
Nepovratna sredstva bodo zlasti prispevala k obnovi os-
novne infrastrukture in storitev, povračilu stroškov zaradi 
izrednih razmer in reševalnih operacij ter kritju nekat-
erih stroškov sanacije v prizadetih regijah. Namen sred-
stev iz solidarnostnega sklada je reševanje takojšnjih in 
neposrednih posledic naravnih nesreč. Poleg tega pa bo EU 
splošni razvoj teh regij zagotovila še s podporo iz evrop-
skih strukturnih in investicijskih skladov. Ti svoja sredstva 
osredotočajo na krepitev konkurenčnosti in rasti.
Slovenska vlada je konec marca skupno škodo zaradi 
žledoloma ocenila na 429,4 milijona evrov. Polovica te 
škode, torej 214,3 milijona evrov, je nastala v gozdovih 
in na gozdnih cestah.
Na podlagi pozitivne odločitve bosta Evropska komisija in 
Slovenija sklenili sporazum o uporabi sredstev, v katerem 
bo opredeljeno, za katere namene bo Slovenija dodeljena 
sredstva porabila. Glede načrtov porabe pa so zaenkrat po-
jasnili le, da bodo sredstva porabljena »za sanacijo škode po 
naravni ujmi v okviru programov posameznih ministrstev«.
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KOALICIJSKI SPORAZUM 
NAPOVEDUJE REFORMO LOKALNE 
SAMOUPRAVE
S koalicijskim sporazumom, ki so ga podpisale SMC, 
DeSUS in SD, vlada dobiva 14 ministrstev in dva minis-
tra brez resorja.  Med drugim se obetata reformi teritori-
alne organizacije državne uprave in lokalne samouprave, 
razmislili pa bodo o možnosti odpoklica županov.
Koalicijski sporazum določa, da bo ob reformi teritorialne 
organizacije državne uprave potekala tudi reforma lokalne 
samouprave. Moč in znanje bodo usmerili v povezovanje ali 
v združevanje občin ter njihovo medsebojno sodelovanje.
Ob tem že za prvo polovico mandata napovedujejo pri-
pravo strategije razvoja lokalne samouprave, za pripravo 
katere so že bila sprejeta izhodišča. Strategija mora tudi 
odgovoriti na vsa ključna vprašanja v zvezi z ustanovitvijo 
pokrajin, poudarek pa mora biti na združevanju občin in 
reformi sistema financiranja občin, navaja sporazum.
Napovedujejo podporo občinam, med drugim pri črpanju 
evropskih sredstev, za povezavo med državo in občinami pa 
se obeta tudi nova institucionalna rešitev. Po ukinitvi službe 
vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je ko-
munikacija državnega z lokalnim nivojem namreč razpeta 
med številna ministrstva, kar je resna ovira za učinkovito 
skupno reševanje problemov oz. izzivov, piše v sporazumu.
Strokovno bodo preučili tudi možnosti za uveljavitev insti-
tuta odpoklica župana in občinskih svetnikov, saj »dogajan-
ja v zadnjih nekaj letih, ki so povezana predvsem z vprašanji 
osebne integritete nosilcev županske funkcije, nemočjo 
nadzornih institucij za hitro ukrepanje ter z neuresničenimi 
pričakovanji volivcev kažejo, da je treba oblikovati pravne 
podlage za predčasni odpoklic župana«. Sistem odpoklica 
mora biti pravno korekten in varen pred zlorabami.
S koalicijskim sporazumom stranke prihodnje vlade sicer 
načrtujejo devet prioritetnih projektov. Ti so: prenova stavb 
v državni, občinski in zasebni lasti; poenostavitev sistema 
javnih naročil in vzpostavitev Agencije za javna naročila; 
zelena proračunska in davčna reforma; združitev upravl-
janja in vodenja informacijsko-komunikacijske tehnologije 
celotne javne uprave; uvedba davčnih blagajn; projekt Vse 
na enem Mestu; vzpostavitev sistema kriznega upravljanja 
in vodenja med ministrstvi; sistemsko razdolževanje in 
koordinacija prestrukturiranja podjetij; spodbujanje so-
cialnega podjetništva.

Glede na tretji osnutek koalicijskega sporazuma med prior-
itetnimi projekti na primer ni več davka na nepremičnine, 
zakona o osebni asistenci, programskega proračuna in re-
forme študentskega dela.

ZADOLŽENOST OBČIN NI 
PROBLEMATIČNA
Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o 
javnofinančnih gibanjih na področju lokalnih skupnosti 
v Sloveniji s poudarkom na zadolženosti občin. Banka Slo-
venije ugotavlja, da velikost dolga občin z makroekonom-
skega vidika ni problematična, saj je dolg relativno nizek, 
občine pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti.
Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 
2,1 odstotka BDP oziroma slabe tri odstotke celotnega 
dolga države.
Občine se kratkoročno zadolžujejo iz likvidnostnih vz-
rokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja investicij. Njihovo 
zadolževanje je zakonsko omejeno, in sicer se omejitev 
nanaša na najvišjo dovoljeno kvoto letnih odplačil glavnice 
dolga z obrestmi (in ne na višino dolga) ter na soglasja, ki 
jih za zadolževanje občin daje ministrstvo za finance. Po 
oceni banke Slovenije so občine na podlagi podatkov za 
leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote 
letnih odplačil dolga in obresti.

16. SEPTEMBRA SE JE IZTEKEL ROK 
ZA IZDAJO ODLOČB O POTRDITVI 
OZ. ZAVRNITVI KANDIDATUR NA 
LOKALNIH VOLITVAH
16. septembra se je iztekel rok, do katerega morajo občinske 
volilne komisije izdati odločbe o potrditvi oziroma zavr-
nitvi županskih kandidatur in list kandidatov za občinske 
svete na letošnjih lokalnih volitvah. Sezname potrjenih 
kandidatur in kandidatnih list morajo komisije javno ob-
javiti do 19. septembra. Predstavniki list kandidatov imajo 
po dnevu objave seznama 48 ur za vložitev morebitnega 
ugovora zoper potrjeno listo kandidatov, če je sestavljena 
v nasprotju z Zakonom o lokalnih volitvah.
Državna volilna komisija (DVK) do vključno 6. oktobra 
sprejema predloge kandidatov za imenovanje predsednikov 
in namestnikov predsednikov volilnih komisij volilnih 
enot in okrajnih volilnih komisij ter članov in namestnikov 
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članov volilnih komisij volilnih enot. Vsi imajo štiriletni 
mandat. Komisija je za imenovanje članov volilnih komisij 
pozvala tudi politične stranke, poslanske skupine DZ in 
lokalne skupnosti.

OBJAVLJEN SEZNAM ODOBRENIH 
PROJEKTOV V OKVIRU 8. JAVNEGA 
POZIVA 
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
smo prejeli seznam odobrenih projektov, katerim se dodeli 
nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007-2013.
Na  javni poziv je prispelo 153 vlog. Od 153 vlog je bilo 
formalno popolnih 133, zavrženih je bilo 20 vlog, zaradi 
vsebinske nepopolnosti pa je bilo zavrnjeno 14 vlog. Do 
prejema sklepa o sofinanciranju je upravičenih 78 pri-
javiteljev. Za sofinanciranje 41 projektov pa je zmanjkalo 
sredstev. Več si preberite TUKAJ.

PRISEGLA 12. SLOVENSKA VLADA
18. septembra 2014 je pred poslanci priseglo vseh sedem 
članic in devet članov novoizvoljene vlade, ki jo bo vodil 
Miro Cerar. Ministrska ekipa predstavlja 12. slovensko 
vlado. Nov ministrski zbor bo imel tri člane več kot doslej. 
Največja vladna stranka SMC bo vodila devet resorjev, 
DeSUS štiri, SD pa tri.
Ministri 12. slovenske vlade so:
•	 Karl Viktor Erjavec, minister za zunanje zadeve,
•	 mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano,
•	 dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, 
•	 Gorazd Žmavc, minister brez listnice na uradu za 

Slovence v zamejstvu in po svetu,
•	 Jožef Petrovič, minister za gospodarstvo,
•	 dr. Dušan Mramor, minister za finance,
•	 mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje 
•	 Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,

•	 dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo,
•	 Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje,
•	 mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje 

zadeve,
•	 Stanka Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, 

znanost in šport,
•	 mag. Violeta Bulc, ministrica brez listnice, pristojna za 

vodenje novoustanovljenega urada za razvoj, strateške 
projekte in kohezijo,

•	 Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo,
•	 Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor,
•	 Janko Veber, minister za obrambo.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/objavljen-seznam-odobrenih-projektov-v-okviru-8-javnega-poziva-obcinam/
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LOKALNE VOLITVE 2014
Ministrstvo za notranje zadeve zagotavlja informacijsko 
podporo lokalnih volitev 2014 s spletno aplikacijo, ki je 
namenjena spremljanju volilnega procesa. Od 19. septem-
bra so dostopne objave kandidatnih list za župane in člane 
občinskih/mestnih svetov, za člane v svetih četrtnih, kra-
jevnih in vaških skupnosti ter kandidatov narodnostnih in 
romskih skupnosti. Na omenjeni spletni strani bo mogoče 
spremljati tudi rezultate volitev. Aplikacija je dostopna na 
POVEZAVI.

SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA 
Informacijski pooblaščenec nam je poslal dopis, v katerem 
naproša za spoštovanje zakonskih določil glede snemanja 
sej občinskih svetov in nadaljnjo obdelavo posnetkov.
Informacijski pooblaščenec je na prošnjo nekaterih občin 
v preteklosti že izdal nekaj mnenj v zvezi z dopustnostjo 
snemanja sej občinskih svetov in nadaljnjo obdelavo pos-
netkov. Nadalje ugotavljajo, da vse občine niso seznanjene 
z mnenjem, ki se že več let ne spreminja.
Za vsak poseg v varstvo osebnih podatkov je potreben 
pravni temelj in za osebni podatek se šteje vsak podatek, 
ki posameznika določa ali ga dela določljivega. Pravica 
do varstva osebnih podatkov temelji na možnosti posa-
meznika, da sam odloča komu in za katere namene bo 
prepustil določene svoje osebne podatke. V primeru sne-
manja sej občinskih svetov in/ali drugih sestankov, morajo 
biti posamezniki predhodno seznanjeni kdo bo upravljavec 
in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oz. za 
kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se 
bodo shranjevali. 
Mnenji o dopustnosti snemanja sej občinskih svetov:
št. 0712-1/2013/4243, z dne 21.11.2013
št. 0712-2/2010/1122, z dne 23.6.2010

AVGUSTOVSKE KOHEZIJSKE NOVICE
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je izdala avgustovsko številko Kohezi-

jskega e-kotička, v kateri si lahko preberete več o projektih v 
Osrednjeslovenski regiji v obdobju 2007-2013. Prav tako 
pa si lahko več preberete o trenutno aktualnih projektih 
in o aktualnih razpisih evropskih skladov.
V programskem obdobju 2007–2013 je bilo v Osred-
njeslovenski regiji sofinanciranih več kot 1.250 različnih 
projektov v vrednosti slabih 800 milijonov evrov. V to niso 
vključeni projekti, ki so imeli vpliv na celotno državo ali 
projekti, ki so vplivali na več regij.
Tako so med predstavljenimi:
1. Projekt ESS

KAROcikel - uvajanje inovativnega pristopa na področju 
prodaje in urejanja rabljenih koles
2. Projekti ESRR

Hotel Plaza - hotel v Ljubljanskem BTC City-u
Naložba v MIC osrednjeslovenske regije - Srednja pokli-
ca in strokovna šola Bežigrad - sanacija delavnic, drugih 
učnih prostorov, sanitarij in vhoda v MIC za izvajanje 
dejavnosti medpodjetniškega izobraževalnega centra ter 
nakup sodobne opreme za delavnice in učne prostore 
Preložitev glavne ceste Ribče-Litija - gradnja glavne ceste, 
ki bo na novo zgrajena kot dvopasovnica
Kulturni center s knjižnico - obnovitev prostorov nekdanje 
Šivalnice Industrije usnja Vrhnika
PoMSE - Podatkovna mreža za sončno energijo - raz-
voj eStoritvene infrastrukture, ki omogoča dolgoročno 
privlačnost fotovoltaične elektrike.
3. Projekt KS

Energetska sanacija Filozofske fakultete
Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev 
za sledeča projekta:
•	 Obnova prizidka Kemijskega inštituta
•	 Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v 

letih 2014 in 2015 
Med aktualnimi razpisi pa so:
•	 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru pro-

grama »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 
2011«

•	 Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje inves-
ticij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo - V

http://volitve.gov.si/lv2014/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1%5bshowUid%5d=1924&cHash=e2321ef21d5cc9ebc673fcc54484cfc0
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1%5bshowUid%5d=1924&cHash=e2321ef21d5cc9ebc673fcc54484cfc0
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/e-novice_avgust_2014.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/e-novice_avgust_2014.pdf
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-obnova-prizidka-kemijskega-intituta
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-popestritev-ole
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-popestritev-ole
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1363
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1363
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VEČ NEPOVRATNIH SREDSTEV V 8. 
POZIVU
29. 8. 2014, je bila v Uradnem listu RS objavljena spre-
memba Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni raz-
vojni program« razvojne prioritete »Razvoj regij« opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih poten-
cialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Okvirna višina 
nepovratnih sredstev se bo tako povečala iz 31.005.344,61 
EUR na največ 72.305.344,61 EUR.
Sprememba vpliva predvsem na okvirno višino nepovrat-
nih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij 
po tem javnem pozivu. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, 
in sicer:
•	 na proračunskih postavkah MGRT v višini največ 

36.005.344,61 EUR
•	 na presežnih pravicah porabe v višini največ do 

26.300.000,00 EUR
•	 na dodatnih pravicah porabe v višini največ do 

10.000.000,00 EUR
Več informacij je dostopnih na spletni strani MGRT.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z 
IZVAJANJEM ZSPJS-S IN OBVESTILO 
O OBJAVI VZORCEV OBVESTIL IN 
DOGOVOROV 
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo pojasnila v 
zvezi z izvajanjem novele Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS-S) in obvestilo o objavi vzorcev obvestil in 
dogovorov v praksi. Do pojasnil lahko dostopate TUKAJ, 
na spletni strani Inšpektorata za javni sektor, na spodnji 
povezavi, pa so objavljeni vzorci obvestila o ugotovitvi 
neskladnosti določb o plači v pogodbi o zaposlitvi, poziva 
k podpisu dogovora o vračilu preveč izplačanih zneskov 
plač ter dogovora o vračilu preveč izplačanih bruto plač:
http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektor-
at_za_javni_sektor/inspekcija_za_sistem_javnih_usluz-
bencev/sklepdogovor_o_izplaciluvracilu_premalopre-
vec_izplacanih_plac/

OBRAČUN IN IZPLAČILO PREMIJE 
KOLEKTIVNEGA DODATNEGA 
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
(M011) 
V Uradnem listu RS št. 59/2014, z dne 1.8.2014 in v 
Uradnem listu RS št. 52/2014, z dne 11.7.2014, sta bili 
objavljeni noveli Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 
za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredbi 
vsebujeta spremembe glede obračuna premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ministrstvo za no-
tranje zadeve je pripravilo pojasnilo o novelah. Pojasnila 
pa je dopolnilo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Pojasnili sta dostopni na spletni 
strani.

IZVRŠEVANJE TRETJEGA ODSTAVKA 
13. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
KAZENSKIH SANKCIJ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake  
možnosti poziva vse tiste občine, ki še niso zagotovile 
delovnih nalog in izvajalskih organizacij za izvrševanje 
dela v splošno korist, da to čim prej storijo in se v zvezi z 
dodatnimi pojasnili in informacijami obrnejo na pristo-
jni CSD oziroma na regijskega koordinatorja za izvajanje 
nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist. 
13. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij namreč 
določa, da so občine dolžne zagotavljati delovne naloge in 
izvajalske organizacije za izvrševanje dela v splošno korist. 
Več si lahko preberete na spletni strani.

REGISTER ZAVEZANCEV ZA 
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 
PRI AJPES - PRIPRAVA SEZNAMA 
ZAVEZANCEV IZ PRISTOJNOSTI ZA 
VNOS V REGISTER
Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo DOPIS, 
v katerem obvešča o vzpostavitvi Registra zavezancev za 
informacije javnega značaj pri AJPES, ki ga mora le-ta 
vzpostaviti najkasneje do 17. 10. 2014. Za njegovo vz-
postavitev morajo ministrstva in samoupravne lokalne 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1017
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/inspekcija_za_sistem_javnih_usluzbencev/sklepdogovor_o_izplaciluvracilu_premaloprevec_izplacanih_plac/
http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/inspekcija_za_sistem_javnih_usluzbencev/sklepdogovor_o_izplaciluvracilu_premaloprevec_izplacanih_plac/
http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/inspekcija_za_sistem_javnih_usluzbencev/sklepdogovor_o_izplaciluvracilu_premaloprevec_izplacanih_plac/
http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/inspekcija_za_sistem_javnih_usluzbencev/sklepdogovor_o_izplaciluvracilu_premaloprevec_izplacanih_plac/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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skupnosti pripraviti ažuren seznam vseh zavezancev iz 
svoje pristojnosti.
Register zavezancev bo na enem mestu zagotovil pregled 
nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih 
sredstev (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne 
agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 
javnih pooblastil in izvajalci javnih služb), oziroma poslu-
jejo s sredstvi v lasti države in občin (gospodarske družbe 
in druge pravne osebe zasebnega prava pod prevladujočim 
vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava).
Poleg evidentiranja novih zavezancev na podlagi ZDIJZ-C 
je namen vzpostavitve Registra zavezancev zagotoviti tudi 
večjo preglednost nad aktualnimi zavezanci za informacije 
javnega značaja, predvsem nosilci javnih pooblastil in iz-
vajalci javnih služb.

ZDRUŽITEV CARINSKE IN DAVČNE 
UPRAVE V FINANČNO UPRAVO 
REPUBLIKE SLOVENIJE
1.avgusta 2014 je na podlagi Zakona o finančni upravi 
začela delovati Finančna uprava RS, ki je pravna naslednica 
Carinske uprave RS in Davčne uprave RS.
Finančno upravo RS sestavljajo Generalni finančni urad in 
finančni uradi, ki so notranje organizacijske enote FURS. 
Ne glede na to se bodo do 1. Januarja 2015 za finančne 
urade šteli dosedanji davčni in carinski uradi, zato so kon-
taktne številke in elektronski naslovi uradov do takrat ne 
bodo spreminjali.
Kontaktni podatki novega Generalnega finančnega urada:
p.p. 631, 1001 Ljubljana
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 3900 H.C.
F: (01) 478 3800
e-pošta: gfu.fu@gov.si 
spletna stran: www.fu.gov.si  

DODATNA POJASNILA V ZVEZI 
Z NAPREDOVANJEM JAVNIH 
USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE B 
V ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE IN 
LOKALNIH SKUPNOSTI
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo dodatna 
pojasnila glede enotne ureditve do sedaj različna post-
opka določitve plačnega razreda javnega uslužbenca po 
prenehanju mandata zaradi enakega obravnavanja javnih 
uslužbencev plačne skupine B, tako tistih, ki so zaposleni 
v  organih državne uprave in lokalnih skupnosti, kot tistih, 
ki so zaposleni v širšem javnem sektorju.
Za določitev plače po prenehanju mandata je potrebno 
izvesti:
1. simulacijo določitve plače (plačnih razredov napredo-

vanj) ob zasedbi delovnega mesta plačne skupine B, 
2. simulacijo napredovanja na delovnem mestu plačne 

skupine B po 9. členu Uredbe o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede in

3. uvrstitev v ustrezen plačni razred naziva oz. delovnega 
mesta, na katerega  se razporeja po preteku mandata, 
upoštevaje  plačni razred določen po točki 1 in 2.
 

Pri določitvi plače je potrebno spoštovati določbe 20. 
člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju če se javni 
uslužbenec razporeja na delovno mesto istega ali nižjega 
tarifnega razreda in 19. člena, če se razporeja na delovno 
mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, ter omejitve iz 16. 
člena ZSPJS.
Celotno pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

OBJAVA RAZPISOV SLOVENSKEGA 
REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA
Slovenski regionalno razvojni sklad je 12. septembra 2014 
v Uradnem listu RS št. 66/14 objavil dva javna razpisa. 
Oba javna razpisa pa sta od 12. septembra 2014 objavljena 
tudi na spletni strani sklada.
Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil dva razpisa, 
in sicer:
1. Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

1.avgusta
mailto:gfu.fu@gov.si
http://www.fu.gov.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/pojasnila-v-zvezi-z-napredovanjem-javnih-usluzbencev-v-placne-skupine-b/
http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014066.pdf
http://www.regionalnisklad.si/razpisi
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2. Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobren-
imi evropskimi sredstvi za leto 2014

Vse dodatne informacije o razpisih dobite vsak delavnik 
med 9. in 12. uro na tel. 01/836 19 53, na e-naslovu 
info(at)regionalnisklad.si ali osebno na naslovu Škrabčev 
trg 9a, 1320 Ribnica.

ODPORNI NA NESREČE - MOJE MESTO 
SE PRIPRAVLJA
Uprava RS za zaščito in reševanje nam je posredovala pov-
abilo k sodelovanju v kampanji »Odporni na nesreče - moje 
mesto se pripravlja«, ki v Organizaciji Združenih narodov 
poteka že od leta 2010. Namen kampanje je povečati 
vključenost lokalne ravni (mesto, občina, lokalne skup-
nosti) v prizadevanja za zmanjševanje tveganj za naravne 
in druge nesreče. 
Kampanja temelji na Hjoškem okvirnem akcijskem 
načrtu za obdobje 2005-2015: Krepitev odpornosti držav 
in skupnosti proti naravnim nesrečam, ki ga je leta 2005 
sprejelo 168 držav, med njimi tudi Slovenija. Slovenija se 
je akciji pridružila letos in prvo mesto in občina s certifi-
katom »Mesto, odporno na nesreče«, je postal Kamnik.
Na URSZR se zavedajo, da je lokalna raven ključna nosilka 
dejavnosti za zmanjšanje tveganja za nesreče, zato vabijo 
občine, da se pridružijo mreži občin/mest odpornih proti 
nesrečam. V mreži poteka izmenjava mnenj, izkušenj in 
primerov dobrih praks. Občine, ki se bodo odločile za 
sodelovanje, pa bodo lahko s periodičnim samoocenjevan-
jem v spletnem vprašalniku spremljale svoj napredek pri 
zmanjševanju tveganja za nesreče.
Več informacij o kampanji in postopku prijave je na 
voljo na spletnem naslovu kampanje in na URSZR na 
tel številki 01/471 32 55 (Katja Banovec Juroš) ali na e-
naslovu katja.banovec.juros(at)urszr.si.

USTANOVLJEN SINDIKAT OBČIN 
SLOVENIJE
Pred kratkim je bil na državni ravni ustanovljen Sindikat 
občin Slovenije. S tem so zaposleni na občinah prvič dobili 
svoj stanovski sindikat. V sindikatu verjamejo, da jim bo 
uspelo preseči veliko razdrobljenost in bodo s tem lahko 
postali močan sogovornik Vladi RS, ki se bo zavzemal za 
pravice vseh zaposlenih na občinah in podjetij v občinski 

lasti. Več si lahko preberete na njihovih spletnih straneh: 
www.sios.si 

NAVODILO ZA PRVI VNOS PODATKOV 
V RZIJZ 
Od 22. 9. 2014 dalje bo prijaviteljem zavezancev omogočen 
vnos podatkov v Register zavezancev za dostop do infor-
macij javnega značaja (RZIJZ). Prijavitelji (ministrstva 
in organi samoupravnih lokalnih skupnosti) morajo vse 
obstoječe zavezance vpisati v RZIJZ do 17.10.2014. Pri-
javitelj odda prijavo za vpis zavezanca elektronsko, prek 
spletne aplikacije na portalu AJPES.  Podatki o zavezancih 
za informacije javnega značaja, vpisani v RZIJZ, bodo 
javni in prosto dostopni na spletnem portalu AJPES od 
17.10.2014 dalje.
Pismo samoupravnim lokalnim skupnostim in minis-
trstvom RZIJZ 19.9.2014
Več informacij je na voljo tukaj.
Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo dopis z do-
datnimi pojasnili oz. navodili za vnos podatkov v Register 
zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), in sicer 
z namenom čim bolj poenotiti prakso občin in ministrstev 
za vnos podatkov v RZIJZ. Dopis je dostopen tukaj.

regionalnisklad.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/Hjoski_akcijski_nacrt__2005_-_2015.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/Hjoski_akcijski_nacrt__2005_-_2015.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/Hjoski_akcijski_nacrt__2005_-_2015.pdf
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Cities/view/4020
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
katja.banovec.juros
urszr.si
http://www.sios.si
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Novice/Pismo_samoupravnim_lokalnim_skupnostim_in_ministrstvom_RZIJZ_19.9.2014.pdf
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Novice/Pismo_samoupravnim_lokalnim_skupnostim_in_ministrstvom_RZIJZ_19.9.2014.pdf
http://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Zavezanci_za_informacije_javnega_znacaja
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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12  NOVICE EU

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
V več kot 2000 evropskih mestih je konec septembra po-
tekal trinajsti evropski teden mobilnosti, ki je vsakoletna 
evropska kampanja za promocijo trajnostne mobilnosti. 
Različni dogodki so bili organizirani na nacionalni in lo-
kalni ravni, tema letošnjega evropskega tedna mobilnosti 
pa je bila „Naše ulice, naše odločitve“. 
Evropski teden mobilnosti se je začel leta 1998 v Franciji 
z dnevom, ki je potekal pod geslom „V mesto brez avto-
mobila“. Pobuda še vedno poteka vsako leto septembra, 
mesta pa so pozvana, da za en dan zaprejo ulice za motor-
iziran promet. Ljudje lahko tako vidijo drugo plat svojih 
mest, kar je spodbuda za uporabo trajnostnih oblik prevoza 
in ozaveščanje o okoljskem vplivu izbire prevoza. Uspeh 
francoske pobude je pripeljal do uvedbe evropskega tedna 
mobilnosti leta 2002.
Od takrat se je vpliv evropskega tedna mobilnosti razširil 
po Evropi in po svetu. Leta 2013 je v kampanji sodelovalo 
1931 mest oziroma 176 milijonov državljanov. Skupno je 
bilo uvedenih 8623 trajnih ukrepov, zlasti v zvezi z infra-
strukturo za kolesarje in pešce, razbremenitvijo prometa, 
izboljšanjem dostopnosti prevoza in ozaveščanjem o up-
orabi trajnostnih oblik prevoza. 
Več informacij je dostopnih TU.

PREDSTAVLJENI PREDLOGI 
EVROPSKIH KOMISARJEV
Novoizvoljeni predsednik Evropske komisije Jean-Claude 
Juncker je predstavil predlog porazdelitve resorjev novih 
evropskih komisarjev. Slovenska kandidatka Alenka 
Bratušek naj bi tako postala podpredsednica Evropske 
komisije, pristojna za energetsko unijo. 
Nov kolegij komisarjev bo po novem imel sedem pod-
predsednikov (tri ženske) oziroma šest poleg visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno poli-
tiko. Vsak podpredsednik bo vodil in koordiniral delo več 
komisarjev, število področij pa se lahko spreminja glede 
na potrebe in nove projekte. 

Junckerjev predlog uvaja številne novosti. Prvi podpredsed-
nik (Frans Timmermans) bo desna roka predsednika 
Komisije. Pristojen bo za agendo o boljši zakonodaji, hkrati 
pa bo odgovoren za spoštovanje Listine o temeljnih pravicah 
in pravne države na vseh področjih dejavnosti Komisije. 
Predlog uvaja več novih portfeljev. Resor za notranji trg, 
industrijo, podjetništvo in MSP (Elžbieta Bieńkowska) bo 
spodbujal realno gospodarstvo, medtem ko bo portfelj za 
gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carinske za-
deve (Pierre Moscovici) zagotavljal, da politike obdavčenja 
in carinske unije postanejo ključni del prave ekonomske 
in monetarne unije. Več poudarka bo tudi na potrošnikih, 
saj potrošniška politika ne bo več razpršena, ampak bo 
umeščena v portfelj za pravosodje, temeljne pravice in 
enakost spolov (Věra Jourová). Juncker prav tako predlaga 
uvedbo komisarja za migracije (Dimitris Avramopoulos), s 
čimer bo nova Komisija namenila več pozornosti urejanju 
vprašanja nezakonitih migracij in ustvarjanju Evrope kot 
privlačne destinacije za nadarjene. Številni portfelji so bili 
preoblikovani ali poenoteni.
Tako bosta po novem združena področje za okolje ter za 
pomorske zadeve in ribištvo (Karmenu Vella). Prav tako 
bodo pod okriljem enega komisarja združeni podnebni 
ukrepi in energetika (Miguel Arias Cañete). Oba nova 
področja bosta prispevala k projektnemu timu »energetska 
unija«, ki jo bo vodila in koordinirala Alenka Bratušek. 
Področje za evropsko sosedsko politiko in pogajanja o 
širitvi (Johannes Hahn) se bo poleg okrepljene sosedske 
politike osredotočalo na nadaljevanje širitvenih pogajanj. 
Novo področje za finančno stabilnost, finančne storitve in 
unijo kapitalskih trgov (Jonathan Hill) bo zlasti zagotavljal, 
da bo Komisija še naprej dejavno in pozorno spremljala 
izvajanje novih pravil za nadzor in reševanje bank. 
Več informacij je dostopnih TU.

POMOČ SLOVENIJI IZ 
SOLIDARSNOSTNEGA SKLADA
Evropska komisija je predlagala sveženj pomoči iz Soli-
darnostnega sklada EU v skupni vrednosti skoraj 47 mili-
jonov evrov za Sardinijo (Italija), Kefalonijo (Jonski otoki, 
Grčija), Slovenijo in Hrvaško, ki jih je leta  2013 in v 
začetku leta 2014 prizadel niz naravnih nesreč.
Slovenijo in Hrvaško je januarja in februarja 2014 hudo 
prizadela ledena ujma, zato je Sloveniji odobrena pomoč 

http://www.mobilityweek.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_en.htm
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v višini 18,4 milijona evrov, Hrvaški pa v višini 8,6 mili-
jona evrov. 
Predlagana pomoč v višini 16,3 milijona evrov za Italijo 
je odziv na hude poplave novembra 2013, medtem ko 
je 3,7  milijona  evrov namenjenih Grčiji za pomoč pri 
kritju stroškov potresa in več popotresnih sunkov na Ke-
faloniji in drugih Jonskih otokih v obdobju od januarja 
do marca 2014. Nepovratna sredstva bodo zlasti prisp-
evala k obnovi osnovne infrastrukture in storitev, povračilu 
stroškov zaradi izrednih razmer in reševalnih operacij ter 
kritju nekaterih stroškov sanacije v prizadetih regijah.
Podporo v okviru Solidarnostnega sklada EU morata 
odobriti še Evropski parlament in Svet. Več informacij je 
dostopnih TU.

EVROPSKA SREDSTVA ZA 
»POPESTRITEV ŠOLE« 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad, je potrdila program »Spodbujanje izva-
janja programov Popestrimo šolo v letih 2014 in 2015«. 
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo v letih 2014 in 
2015 namenjena izvedbi programa, je 1,4 milijona evrov, 
od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vred-
nosti ali 1,19 milijona evrov. 
Namen programa, ki ga bo izvajal Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, je zagotoviti čim 
večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
osnovni šoli na individualne potrebe učencev ter hkrati 
okrepiti sposobnost hitrega odzivanja šole na spremembe 
v lokalnem okolju 
Cilj je vključiti najmanj 70 vzgojno-izobraževalnih ustanov 
v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih 
kompetenc, in najmanj 2100 učencev, ne glede na to ali 
so ti vključeni v šolo vlagateljico ali v partnersko šolo. 

EU ZBIRA PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE 
EVROPSKIH PROMETNIH POVEZAV
Evropska komisija je pozvala države članice EU, naj 
predlagajo projekte za izboljšanje evropskih prometnih 
povezav. Za te projekte bo na voljo 11,9 milijarde evrov, 
kar je največji znesek evropskih sredstev za prometno in-

frastrukturo. Države morajo ponudbe oddati do 26. feb-
ruarja 2015.
Sredstva bodo osredotočena na devet glavnih prometnih 
koridorjev, ki bodo skupaj sestavljali osrednje prometno 
omrežje po vsej EU. Z njimi se bodo odpravila ozka grla 
in spremenile povezave med vzhodom in zahodom, poe-
nostavil pa se bo tudi čezmejni promet.
Projekte, ki bodo prejeli evropska sredstva, bodo morale 
sofinancirati države članice. Rezultati razpisa in dodeljena 
sredstva pa bodo objavljeni poleti 2015.
Novo osrednje omrežje, ki bo dokončano do leta 2030, 
bo z železnicami in cestami povezalo 94 glavnih evrop-
skih pristanišč, z železnicami pa 38 ključnih letališč. Prav 
tako bo posodobljenih 15.000 kilometrov železniških prog 
za hitre vlake ter izvedenih 35 čezmejnih projektov za 
zmanjšanje ozkih grl, so nanizali v komisiji.
Sredstva EU, ki so v finančni perspektivi 2014 do 2020 na-
menjena prometu, so se sicer v okviru novega instrumenta 
za povezovanje Evrope v primerjavi s prejšnjo perspektivo 
povečala z osem na 26 milijard evrov.

JAVNA RAZPRAVA ZA OBLIKOVANJE 
STRATEGIJE EU ZA ALPSKO REGIJO
Evropska komisija je objavil javno posvetovanje o strategiji 
EU za Alpsko regijo, ki bo potekalo do 16. oktobra 2014. 
Javno posvetovanje je temelj za potrditev posvetovalnega 
dokumenta o strategiji, ki se bo v skladu z načrti začela 
izvajati leta 2015.
Cilj alpske strategije (EUSALP) je oživiti sodelovanje in 
vlaganja, kar naj bi prineslo koristi državam, regijam, 
civilni družbi in zlasti evropskim državljanom. Strategija 
bo vključevala prizadevanja za pospeševanje inovativnega 
in trajnostnega razvoja, ki bo spodbudil rast in ustvarjanje 
novih delovnih mest, hkrati pa zagotovil ohranitev naravne 
in kulturne dediščine na tem območju.
Alpska strategija vsebuje tri ključna področja ukrepanja, 
ki bodo zajemala izboljšanje konkurenčnosti, blaginje in 
kohezije v alpski regiji, zagotavljanje dostopnosti in pove-
zljivosti za vse prebivalce v alpski regiji ter zagotavljanje 
okoljske trajnosti in privlačnosti alpske regije, so sporočili 
z ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Spletni vprašalnik, ki je objavljen na spletni strani Evropske 
komisije, lahko vsakdo izpolni do 16. oktobra. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_sl.cfm
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EU ZAGNALA OBNOVO PO POPLAVAH 
V BIH V VREDNOSTI VEČ KOT 40 
MILIJONOV EVROV
Delegacija Evropske unije v Bosni in Hercegovini je 
sporočila, da je sprožila program v vrednosti 43,5 mili-
jona evrov, katerega cilj je odprava posledic katastrofal-
nih poplav, ki so nedavno prizadele to državo. Najprej se 
je začela obnova poškodovanih šol, da bi bile primerne 
za začetek pouka jeseni. Projekte obnove infrastrukture 
in stanovanjskih poslopij, uničenih v poplavah, bo vodil 
program Združenih narodov za razvoj (UNDP). Cilj pro-
grama pa je, da se do oktobra 2015 obnovi okoli 4000 
stanovanjskih objektov, da bi tako poskrbeli za 14.000 
ljudi, ki so ostali brez domov.
Po ocenah, ki so jih v BiH sestavili s pomočjo EU, ZN in 
Svetovne banke, so poplave prizadele skoraj milijon ljudi. 
Skupna gmotna škoda zaradi naraslih voda je ocenjena na 
dve milijardi evrov, na julijski donatorski konferenci pa so 
zagotovili sredstva za obnovo v višini več kot 800 milijonov 
evrov, predvsem v obliki ugodnih posojil in nepovratnih 
sredstev. Eden od ciljev programa pa je tudi podpiranje 
malega podjetništva, da bi tako ustvarili 2000 novih de-
lovnih mest.

PRIROČNIK O VARSTVU OSEBNIH 
PODATKOV V EU KMALU TUDI V 
SLOVENŠČINI
Agencija Evropske unije za varstvo temeljnih pravic in Svet 
Evrope sta izdala priročnik o zakonodajni ureditvi varstva 
osebnih podatkov v EU. Priročnik je zaenkrat na voljo v 
angleškem, nemškem, italijanskem, grškem in francoskem 
jeziku, v kratkem pa bo izšel tudi slovenski prevod.
Cilj priročnika je dvigniti zavest o pomenu varstva osebnih 
podatkov in izboljšanje znanja o pravilih varstva osebnih 
podatkov v EU in v članicah Sveta Evrope.
Priročnik je namenjen pravnikom, ki še niso specializirali 
za to področje dela, sodnikom in ostalim, ki se ukvarjajo 
ali jih zanima področje varstva osebnih podatkov, so pred 
kratkim sporočili iz urada informacijskega pooblaščenca.
Priročnik je dostopen TU.

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law

