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22. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V sredo, 14.1.2015, je v prostorih Austria 

trend hotela v Ljubljani, potekala 22. seja 

predsedstva Skupnosti občin Slovenije. 

Osrednji del seje je bila izmenjava stališč 

in pogledov do preteklih pogajanj za 

višino povprečnine in interventnih 

ukrepov, ki naj bi občinskim proračunom 

prinesli prihranek na odhodkovnem 

nivoju.  

Predsedstva SOS so se poleg županj in 

županov udeležili še dr. Boštjan Brezovnik 

in dr. Žan Jan Oplotnik, strokovnjaka za 

lokalno samoupravo in finance, ter s strani Ministrstva za javno upravo g. Andrej Čokert in ga. Vesna 

Juvan Gotovac iz Službe za lokalno samoupravo. 

Zbrane županje in župani so poudarili, da višina povprečnine iz katere v zadnjih pogajanjih izhaja 

Ministrstvo za finance, to je 494 € na prebivalca, ni osnovana na predpisani metodologiji in veljavni 

zakonodaji, pač pa je naključno izhodišče. Županje in župani so poudarili, da finančna sredstva 

občinam ne morejo biti predmet barantanja – so zakonsko predpisana ter natančno metodološko 

izračunana finančna sredstva, namenjena uresničevanju pravice državljank in državljanov do lokalne 

samouprave. In uresničevanje te pravice v vsem njenem obsegu in v skladu z vsemi zakonskimi 

določili mora finančno zagotoviti država. Ob tem so še dodatno opozorili, da pomeni nižanje sredstev 

za občine, zmanjševanje sredstev za potrebe občank in občanov. Nižja sredstva bodo ogrozila tako 

pomembne dejavnosti kot so npr. pomoč na domu, financiranje varnih hiš, materinskih domov, javnih 

kuhinj, kulturnih ustanov in dogodkov in številnih drugih, ki jih občine izvajajo za lokalno 

prebivalstvo. Županje in župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so sprejeli sklep, da je v tem 

trenutku edina sprejemljiva višina povprečnine, na katero bi bilo mogoče pristati, 536 evrov na 

prebivalca. V kolikor bi vladi uspelo dokazati, da je z spremembami zakonodaje možno na 

odhodkovni strani občin dejansko privarčevati sredstva in, ko bodo ti učinki dejansko vidni na 

občinskih proračunih, lahko Skupnost občin Slovenije pristane tudi na znižanje višine povprečnine. 

Prav tako ne pristajajo na predlog Ministrstva za finance, da se za leto 2015 ukine solidarnostno 

izravnavo nad primerno porabo ter, da se občine odpovedo sredstvom za sofinanciranje investicij po 

21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO), saj so ta sredstva zakonsko zagotovljena in bi poseg 

vanje pomenil nespoštovanje načela zakonitosti. Predsedstvo je izpostavilo, da se s predlaganimi 

ukrepi ponovno išče le parcialne rešitve, ki v celoti ne bodo rešile finančnega položaja države. Toliko 

bolj pa bodo ukrepe občutile občanke in občani. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin 

Slovenije so napovedali, da bo skupnost vložila ustavno presojo, v kolikor bo Vlada RS enostransko 

uvedla napovedane ukrepe. 
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Predsedstvo SOS je prav tako sprejelo sklep o odprtju postopkov evidentiranja v organe SOS (Sekcijo 

mestnih občin, Sekcijo občin s sedežem upravnih enot, Sekcijo ostalih občin in 5- članski nadzorni 

odbor). Postopki evidentiranja se bodo tako odprli dne 15.1.2015. 

Na seji se je predsedstvo seznanilo tudi z novico o izboru projekta OPENN (Osvoji politično enakost z 

novimi imeni), ki ga je SOS skupaj s partnerji, prijavila v mesecu februarju 2014 na razpis Norveškega 

mehanizma. Projekt OPENN se bo začel izvajati v mesecu januarju 2015 in se bo zaključil meseca 

marca 2016. (bh, ab) 

NOVIČKE SOS  

POROČILO S POGAJANJ ZA SREDSTVA OBČIN V LETU 2015  

V prostorih Ministrstva za finance so se 12.1.2015, nadaljevala pogajanja o višini sredstev, ki bodo 

pripadala občinam v letu 2015. 

V Skupnosti občin Slovenije smo kot dogovorjeno na prejšnjem sestanku prejeli izračun dohodnine in 

izračun izplačil v mesecu januarju 2015. Kakor zagotavljajo na Ministrstvu za finance bodo v mesecu 

januarju tedenske akontacije izplačane v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS (ZIPRS) za 

leti 2014 in 2015, 20. januarja pa bi naj sledilo poplačilo finančne izravnave, ki je občine v letošnjem 

letu ob nakazilih niso prejele. Kakor je povedala državna sekretarka mag. Mateja Vraničar, se na 

ministrstvu za finance zavedajo težke finančne situacije tudi na nivoju občin, vendar je za državo 

ključnega pomena, da uokviri javno porabo glede na prihodke, s katerimi razpolaga.  

V zvezi s Predlogom zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin je na 

petkovem sestanku bilo dogovorjeno, da ministrstvo posreduje manjkajoče konkretne obrazložitve  in 

metodologijo za izračun prihrankov, kar je ministrstvo tudi storilo. V zvezi s predlogom interventnega 

zakona za znižanje stroškov občinam na državnem nivoju ocenjujejo, da je možno skozi nabor 

ukrepov v predlogu stroške občinam znižati v višini 40 mio. evrov. Na strani občin so ocene za 

prihranke bistveno nižje, predvsem se poraja dvom o metodološki ustreznosti finančne ocene. V celoti 

na državnem nivoju računajo na to, da bodo skozi občine državnemu proračunu prihranili 95 mio. 

evrov. 

V zvezi z višino povprečnine za občine v letu 2015 je Skupnost občin Slovenije predlagala, da se 

opredelita dve višini povprečnine; prva višina povprečnine naj bi znašala 536 € in pogojno znižana za 

dogovorjene prihranke iz naslova interventnega zakona za znižanje stroškov občinam. Druga višina 

povprečnine pa bi se določila, ko bi bile v veljavi sistemske spremembe zakonodaje. 

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar sicer predlogu ni nenaklonjena, vendar je izpostavila, da za 

takšna pogajanja nima mandata. Dodala je, da bi višina povprečnine 536 € na prebivalca pomenila, da 

bi morali zagotoviti dodatna sredstva, predlog pa bi bil sprejemljiv pod pogojem, da bi od višine 536 

odbili višino prihrankov iz naslova interventnega zakona in drugih dodatnih ukrepov.  

Vraničarjeva je še predlagala, da se za leto 2015 ukine solidarnostno izravnavo nad primerno porabo 

ter, da se občine odpovedo sredstvom za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju 

občin (ZFO), ki bi jih nadomestili s sprostitvijo dodatnega zadolževanja in prehodom na podatke iz 

registra nepremičnin Geodetske uprave za namene bolj učinkovitega pobiranja Nadomestila za 
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uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Predstavniki občin so izpostavili, da je ukrep do občin 

nesorazmeren in sicer prizadene v prvi vrsti manj razvite občine. Predlog državne sekretarke so 

predstavniki skupnosti občin vzeli na znanje, povedali so tudi, da za ukinitev sofinanciranja iz 

naslova 21. člena ZFO soglasja občin nimajo; glede predloga v zvezi s solidarnostno izravnavo pa je 

bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance pripravilo izračune o finančnih učinkih takšnega 

ukrepa.  

Na podlagi današnjega pogovora je bilo z Ministrstvom za javno upravo dogovorjeno, da se bodo 

pogovori nadaljevali v petek, 16.1.2015 v zvezi s finančnimi ocenami prihrankov na podlagi 

interventnega zakona. Ko bo jasno koliko sredstev bo možno privarčevati pa bo sledil sestanek z 

Ministrstvom za finance, predvidoma v ponedeljek, 19.1.2015. 

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ  

V petek, 16. 1. 2015, ob 12.15 je v sejni sobi Ministrstva za pravosodje potekal predhodni usklajevalni 

sestanek v zvezi s spremembami Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 

ki se nanašajo na prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na občine ter o predlogu prenosa javne službe 

melioracij na občine.  

Pobuda pomurske regije, katero je pogojno podprlo tudi predsedstvo SOS se je nanašala na prenos in 

vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov na lokalne skupnosti, v kolikor bo država zagotovila 

ustrezna sredstva za prenos nalog na občine. Sredstva v te namene zbirajo preko prispevkov kmetov, 

približno 200.000 Evrov pa prispeva MKGP. Celotno poglavje je urejeno v sklopu Zakona o kmetijskih 

zemljiščih, kjer je ministrstvo sicer že predvideli možnost prenosa hidromelioracijskih sistemov na 

občino preko pogodbe. S strani MKGP prenosu na občine sicer ne nasprotujejo, vendar opozarjajo, da  

obstajajo realna tveganja, predvsem tam, kjer so ti sistemi v slabem stanju. Zato predlagajo tehten 

razmislek, tudi v smislu samega postopka. V pogovoru je Skupnost občin Slovenije posebej opozorila, 

da občinam ob morebitnih spremembah ne smejo biti naložene dodatne finančne obveznosti.  

Ker je Zakon o kmetijskih zemljiščih trenutno v fazi spreminjanja oz. prenove, bomo v Skupnosti 

občin Slovenije tem postopkom natančno sledili, o hidromelioracijskih sistemih pa bo potekal poseben 

sestanek s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predvidoma v četrtek, 

22.1.2014.    

Nato so se predstavniki skupnosti občin in ministrstva za kmetijstvo posvetili predlogu prenosa 

stavnih zemljišč na občine, ne glede na to ali gre za javni interes ali ne, saj obstaja dilema glede 

definicije tega pojma. Državna sekretarka Tanja Strniša je povedala, da v primeru, da pride do 

prenosa, sklad ne bi mogel opravljati vseh svojih nalog, npr. po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o 

izvrševanju kazenskih sankcij in drugih. 

Na Ministrstvu za kmetijstvu bodo opravili tehten razmislek, da ne bi bila potrebna odobritev 

pravnega posla, če bi slo za javni interes občine, sam Minister pa stoji trdno na stališču, da tak prenos 

ni mogoč. Pogovore bomo skupnosti občin nadaljevale tudi s samim ministrom za kmetijstvo.  
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MKGP se strinja s predlagano spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na 

podlagi katere je ustanovitev služnosti na nepremičninah, ki so v lasti RS in s katerimi gospodari 

sklad, v korist občine neodplačna, če gre za gradnjo objektov, ki neposredno služijo izvajanju obvezne 

gospodarske javne službe lokalnega pomena. Ministrstvo pa se ne strinja s spremembo, na podlagi 

katere bi se ustanavljale neodplačne stavbne pravice v korist občin.  

SESTANEK V ZVEZI Z INTERVENTNIM ZAKONOM  

Skupnost občin Slovenije je glede Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 

njihovega premoženja in pravic na sestanku z Ministrstvom za javno upravo, dne 16.1.2015 

predlagala, naj se spremeni 8. člen v delu, ki se nanaša na vračanje premoženjskih pravic. V sodni 

praksi se namreč dogaja, da sodišča zavzemajo stališče, da v primeru, ko določeni (ali vsi) dediči, ki 

niso člani agrarne skupnosti (in zato ne morejo dedovati deleža svojega pravnega prednika v agrarni 

skupnosti v naravi), ta delež postane last občine na območju katere se nepremičnine nahajajo, dediči 

pa lahko zahtevajo izplačilo nujnega deleža od občine v gotovini. Tako se občine srečujejo s finančnimi 

obvezami oz. gotovinskimi izplačili, v proračunih pa občine takšnih izdatkov ne morejo planirati. 

Občine ob tem nimajo nobene možnosti, da bi se izrekle o tem ali bodo to pravico sprejele ali ne, 

dejstvo pa je, da se ob tem občinam nalaga dodatna finančna obveznost, ki v nekaterih lokalnih okoljih 

ni majhna in jo je nemogoče predvideti vnaprej. V SOS menimo, da zakonodaja občini ne sme določati 

obveznega odkupa premoženja oz. premoženjskih pravic, ki za poslovanje občine in javni interes niso 

nujne. Zato smo predlagali, da se v zakonodajo zapiše, da se občina lahko odreče svoji dediščini v 

korist države, v kolikor presodi, da ne more zagotoviti izplačila nujnega deleža. Tako preko 

zakonodaje ne bi dodatno bremenili občin, ki nimajo zadostnih finančnih možnosti za izplačilo in ne 

izrazijo javnega interesa. Ministrstvo za javno upravo je zagotovilo, da bodo pripravili preveritev 

zakonitosti pri vrhovnem sodišču, skozi to pa želijo dobiti enotno prakso sodišč na nivoju države; v 

kolikor vrhovno sodišče ne bo razsodilo v skladu s pričakovanji bodo uvedli postopek spremembe 

zakona.   

SOS se je strinjala s predlagano spremembo 153. a člena Zakona o vodah (23. člen interventnega 

zakona), na podlagi katere se bi služnostna in stavbna pravica na vodnih in priobalnih zemljiščih v 

upravljanju ministrstva, v korist države in občin ustanavljali neodpalčno. Plačila za ustanavljanje 

služnostnih in stavbnih pravic so prihodki Sklada za vode. Po izračunih, ki jih je pripravilo 

Ministrstvo za okolje in prostor, naj bi bili prihodki vodnega sklada iz tega vira znašali nekje med 

600.000 in 1.000.000 EUR. Ministrstvo ob tem pojasnjuje, da pa se le ta prejeta sredstva vodnega sklada 

namenijo tudi lokalnim skupnostim, zato takšnega prihranka ne bo. Ker gre v tem primeru za 

obremenjevanje voda, o čemer je država zavezana poročati Evropski Uniji, se pristojnemu ministrstvu 

takšna dikcija predlagane spremembe člena zdi problematična. Zato predlagajo, da se problematike ne 

ureja skozi spremembo zakona, temveč s spremembo pravilnika, in sicer kot izjema - skozi politiko 

oblikovanja cen. Ministrstvo bo predlog spremembe pravilnika posredovalo v torek.  

Zaradi stališča Informacijskega pooblaščenca in glede na to, da občine predloga dopolnitve Zakona o 

vrtcih, ki določa, da ima občina pravico do vpogleda v osebne podatke upravičencev do znižanega 

plačila vrtca, niso podprle, se predlaga črtanje predloga novega člena.   
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Sprejeto je bilo skupno stališče v zvezi z ukinitvijo pravne subjektivitete ožjih delov občin, in sicer, da 

odločanje o pravni subjektiviteti ožjih delov občin ni več obvezna statutarna materija, temveč občine o 

tem same odločajo z navadno večino.  

Predlogu, da občine lahko ustanovijo občinsko pravobranilstvo SOS ni nasprotovala.  

Prihodnji teden bomo tudi seznanjeni ali se bo predlagana rešitev glede obveznega zdravstvenega 

zavarovanja (sprememba prvega odstavka 30. člena ZUPJS) sprejela v interventnem zakonu ali v 

področnem predpisu.  

PISMO PREDSEDNIKU VLADE GLEDE POGREBNE IN POKOPALIŠKE 

DEJAVNOSTI 

SOS, ZOS, ZMOS in GZS-ZKG so predsedniku vlade poslali skupen dopis v zvezi s pripravo zakona o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti. Na nedavnem sestanku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (9. 1. 2015), ki je potekal na temo priprave osnutka Zakona o pogrebni dejavnosti in 

upravljanju pokopališč, smo bili namreč seznanjeni, da je aktualna Vlada potrdila sporni sklep o 

izhodiščih za pripravo zakona prejšnje Vlade. 

Kot pomembni deležniki smo ostro nasprotovali sklepu in pozvali Vlado, da ga spremeni, prekliče oz. 

drugače uredi sklep glede izhodišč za pripravo novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju 

pokopališč. Pozvali smo jo, da sprejme rešitev, ki je bila dogovorjena na ravni ministrstev, vladnih 

služb, Gospodarske zbornice Slovenije in vseh treh združenj občin, tj., da pogrebna in pokopališka 

dejavnost tudi v bodoče ostaneta obvezni lokalni gospodarski javni službi, v okviru katerih bi se 

zagotavljal osnovni standard storitve, pri pogrebni dejavnosti pa bi se dovolil dostop tudi tržni 

dejavnosti, ob upoštevanju določenih pogojev. Skladno z navedenim je bil namreč pripravljen tudi 

predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo na Vladi. Na predsednika 

vlade smo zato naslovili vprašanje: »Ali je bila Vlada RS ob potrjevanju sklepov prejšnje vlade 

seznanjena z vsebino in razlogi opozoril oz. protestov številnih deležnikov zoper sklep prejšnje vlade, 

in če je bila, ali jih je na kakršenkoli način upoštevala pri svoji odločitvi oz. ali se je do njih sploh 

opredelila?« (SK) 

PLAČLJIV OGLAS  

 

KREDITI SID BANKE ZA INFRASTRUKTURNE IN OKOLJEVARSTVENE 

PROJEKTE 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in 

Razvojno banko Sveta Evrope (CEB) pripravila poseben program za financiranje infrastrukturnih in 

okoljevarstvenih projektov občin.  

http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
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Namen financiranja 

Občina lahko pridobi kredit z ročnostjo od 5 do 20 let za financiranje infrastrukturnih in 

okoljevarstvenih projektov, katerih cilj je izboljšanje življenjskih pogojev v urbanih in ruralnih 

področjih, izboljšanje ekonomske in socialne kohezije v Republiki Sloveniji ter varovanje okolja.  

Pogoji financiranja 

 Celotni stroški projekta lahko znašajo od 250 tisoč do 25 milijonov evrov.  

 Znesek financiranja SID banke je največ 80 % celotnih stroškov projekta. 

 Projekt (ali podprojekt, ki ga financira banka) se lahko začne največ 6 mesecev pred oddajo 

vloge oz. se zaključi največ 4 mesece pred oddajo vloge. V primeru, da projekt odstopa od 

navedenih rokov, lahko vlagatelj možnosti odstopanja predhodno preveri pri SID banki.  

Dodatne informacije: 

tel. št.: 01/200 75 30 

e-naslov: fin@sid.si  

http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno 

POJASNILA MINISTRSTVA 

SPREMEMBE PREDPISOV ZA VPLAČEVANJE IN EVIDENTIRANJE 

JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV OBČIN  

S strani Mf, sektorja za financiranje lokalnih skupnosti smo prejeli pojasnila v zvezi s spremembami 

predpisov za vplačevanje in evidentiranje javnofinančnih prihodkov občin. Od 1.1.2015 dalje veljajo 

spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in 

sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnika o spremembah 

in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Vsa pojasnila k spremembam zakonodaje najdete tukaj.  

UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM 

SEKTORJU ZA LETO 2015 

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pojasnilo glede ukrepov na področju plač in drugih 

stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015. Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela. 

Nekateri ukrepi predstavljajo podaljšanje ukrepov iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač 

in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 

do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13). Dogovorjeni pa so bili tudi dodatni ukrepi za zmanjšanje 

obsega sredstev za stroške dela v javnem sektorju.  

Celotno pojasnilo 

mailto:fin@sid.si
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MF/MF_2015/Pojasnila_v_zvezi_s_spremembami_predpisov_za_vplacevanje_in_evidentiranje_JFP_obcin.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MJU/2015/Pojasnilo_ZUPPJS_podpisano.pdf
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PRAVILNIK O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNU STROŠKOV ZA 

TOPLOTO V STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH Z VEČ 

POSAMEZNIMI DELI 

Na spletni strani Informacijskega portala energetika smo zasledili osnutek Pravilnika o načinu in 

obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. 

V 6. členu osnutka je navedeno, da morajo lastniki vseh posameznih delov vgraditi vodomere za toplo 

vodo. V sedaj veljavnem pravilniku je navedeno, da morajo vodomete vgraditi samo v primeru 

rekonstrukcije razvoda tople vode v skupnih in vseh posameznih delih stavbe. V prehodnih določbah 

je navedeno, da morajo lastniki vodomere vgraditi do 1.1.2024. 

Na Skupnosti občin Slovenije smo mnenja, da se bo s predlaganim pravilnikom povečala obremenitev 

občin, saj so občine lastnice stanovanj v večstanovanjskih stavbah in bodo morale vgraditi vodomere. 

Te vodomere bodo nato morale vsakih 5 let zamenjati, kar bo povzročilo dodatne stroške. 

Vaše predloge in komentarje na Osnutek pravilnika prosim posredujte na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 22. januarja 2015.  

POVPRAŠEVANJE  

ZAKLJUČENO  

DODATNO ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA  

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala občinam vprašanje glede dodatnega 

znižanja plačila vrtca. 

Občino je zanimalo ali katera občina izdaja soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca in če da, po kakšnih kriterijih oblikujejo 

izdano soglasje? 

Prejete odgovore občin najdete tukaj. 

VODENJE IN IZVAJANJE INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ALI 

NOVIH INVESTICIJ 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice vezano na vodenje in izvajanje 

investicijskega vzdrževanja ali novih investicij.  

Občino je zanimalo kako imajo v drugih občinah urejeno vodenje in izvajanje investicijskega 

vzdrževanja ali novih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo (npr. obnova vodovodnih 

sistemov v upravljanju javnega podjetja ali pa novogradnje) s komunalnim podjetjem.  

http://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/predlogi-podzakonskih-aktov/
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/zakonodaja/energetika/predlogi_pravnih_aktov/pravilnik_delitev_stroskov_toploto.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/zakonodaja/energetika/predlogi_pravnih_aktov/pravilnik_delitev_stroskov_toploto.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Odg_obc_Znizanje_placila_vrtca.pdf
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Zanimalo jih je tudi ali investicijska dela opravlja javno komunalno podjetje na podlagi pogodbe 

(»notranje naročilo«), po kakšnih cenah (v primerjavi s ceno na trgu), ali zaračunava nadomestilo 

(provizijo) za vodenje investicij in v kakšnem obsegu? 

Prejete odgovore občin najdete tukaj. 

POBIRANJE PARKIRNINE 

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede 

pobiranja parkirnine. Tržni inšpektorat je v občini članici opravil inšpekcijski pregled in ugotovil, da 

občina pobira parkirnino na črno, ker nima registrirane dejavnosti pobiranja parkirnine oziroma ker se 

pobiranje parkirnine ne izvaja kot gospodarska javna služba. Zato občini nalaga, da dejavnost urejanja 

parkirišč v roku uredi tako, da vnese v občinski odlok dejavnost 52.100 Spremljajoče storitvene 

dejavnosti v kopenskem prometu (po Standardni klasifikaciji dejavnosti).  

Odgovore občin članic si lahko pogledate na tej povezavi. (MM) 

IZKUŠNJE OBČIN PRI INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU ZAKLONIŠČ  

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice, ki jo je zanimala praksa (pogostost 

ipd.) in izkušnje z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi s 

pregledi ZAKLONIŠČ OSNOVNE ZAŠČITE in zlasti s preverjanjem obstoja POTRDIL/A O 

PRIMERNOSTI ZAKLONIŠČ/A. 

Odgovore občin si lahko preberete na tej povezavi. 

ODPRTO 

INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB ZSPJS  

Skupnost občin Slovenije se na vas obračamo s prošnjo po pridobitvi informacij glede inšpekcijskega 

nadzora nad izvajanjem določb ZSPJS. Vljudno naprošamo za sodelovanje. 

Vljudno naprošam za podatke ali je katera občina v letu 2014 imela inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 

določb ZSPJS in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih 

aktov delodajalca.  

Vaše informacije nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 19. januarja 2015 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA  

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice SOS, ki prosijo za izkušnje drugih občin.  

Kratek opis: 

Obrtna zbornica bi za člane izvedla računalniški tečaj. Gre za nekoliko dražji tečaj in vedo, da bi bila 

zaradi cene slaba udeležba, čeprav so prav člani sami za takšno izobraževanje izrazili interes. Obrnili 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Povprasevanje-_vodenje_in_izvajanje_investicijskega_vzdrzevanja_ali_novih_investicij.pdf
http://www.skupnostobcin.si/levimenu/dodatne_storitve_sos/povprasevanja_clanic/index.html
http://www.skupnostobcin.si/levimenu/dodatne_storitve_sos/povprasevanja_clanic/index.html
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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so se na občino s predlogom za morebitno sofinanciranje oz. informacijo o možnosti njihove prijave na 

kak državni razpis. Omenili so, da bi v primeru sofinanciranja tega izobraževanja s strani občine, 

poleg njihovih članov podali možnost izobraževanja tudi vsem drugim gospodarskim subjektom v 

občini in fizičnim osebam.  

 

Vprašanji: 

1. Ali katera ob občin sofinancirana takšna izobraževanja gospodarskim subjektom in na kakšen način 

(preko njihovih zahtevkov ali preko razpisov)? 

2. Ali katera od občin sofinancira obrtni zbornici izvedbe izobraževanj ali kakšne druge njihove naloge 

in na kakšen način to izvede (preko pogodbe ali preko razpisa)? 

Vaše odgovore nam posredujete najkasneje do srede, 21. januarja 2015 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja občinam, in sicer 

glede kritja materialnih stroškov osnovnim in glasbenim šolam. Vljudno vas naprošamo k povratnim 

informacijam. 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna kriti 

materialne stroške osnovnim in glasbenim šolam. Obveznost zagotavljanja sredstev osnovnim šolam 

oziroma javnim zavodom s področja izobraževanja, katerih ustanovitelj je občina in se krijejo iz 

sredstev lokalne skupnosti, je opredeljena v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. Iz sredstev lokalne skupnosti  se tako zagotavljajo:  

-  sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge 

materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,  

-  glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,  

-  sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za 

prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,  

-  sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,  

-  sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in  

-  sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del 

sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja podrobneje ne določa vrste stroškov in 

obsega sredstev, ki jih je ustanovitelj dolžan zagotavljati osnovnim šolam. Državni proračun 

zagotavlja zakonsko določena sredstva za materialne stroške za izvajanje osnovnošolskih programov 

osnovnim šolam na osnovi Sklepa o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov 

osnovnih šol, s katerim pristojni minister določi sredstva za posamezne namene. 

Glede na to, da posamezni stroški, ki nastanejo na šoli, niso točno določljivi, ali se nanašajo na 

uporabo prostora/opreme ali so del izvajanja programskih stroškov, ki jih krije ministrstvo, nam 

prosim sporočite svoje prakse/izkušnje, kdo je pristojen za kritje spodaj navedenih materialnih 

stroškov: 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih brisač  

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme (računalnike 

uporabljajo učenci) 

 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP  

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled obratov  

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic za 

zaposlene na šole 

 

 

Vaše odgovore nam posredujete najkasneje do srede, 21.1.2015 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

26.1., 27.1. in 29.1./ SEMINAR »PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA«  

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo tudi v letu 2015 nadaljujejo z 

organizacijo seminarjev povezanih z delovanjem občinskih svetov. Namen tokratnega seminarja je 

predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta 

pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin. Predstavljene bodo najnovejše 

smernice, ki se nanašajo na sodelovanje prebivalcev lokalnih okolij pri odločanju o zadevah oz. 

pristojnosti občin. 

Seminar namenjen občinskim in mestnim svetnicam in svetnikom bo organiziran regijsko ter bo 

potekal na naslednjih lokacijah in ob naslednjih terminih: 

 ponedeljek, 26.1.2015 ob 15. uri v Mariboru 

 torek, 27.1.2015 ob 15. uri v Ljubljani 

 četrtek, 29.1.2015 ob 15. uri v Kopru 

Tukaj najdete vabilo s programom in prijavnico. 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015.pdf
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Udeležba na seminarju je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da nam zaradi same organizacije 

seminarja prijavnice posredujete na Skupnost občin Slovenije po faksu na 02/234 15 03 ali na e-naslov 

metka.lasic@skupnostobcin.si, na Združenje občin Slovenije po faksu na 01/ 230 63 36 ali na e-naslov 

mateja.erzen@zdruzenjeobcin.siali na Združenje mestnih občin Slovenije po faksu na 05/627 10 21 ali 

na e-naslov zmos@koper.si.  

29.1./ POSVET - KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST NA ZASEBNIH 

ZEMLJIŠČIH  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo, Podjetjem Locus d.o.o. ter MO 

Ptuj organizira posvet za zaposlene na občinah glede kategorizacije in urejanja lastništva občinskih 

javnih cest. Posvet bo potekal 29.1.2014 ob 10.00 uri v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, Ljubljana.  

Na posvetu boste izvedeli kako urediti lastništvo že kategoriziranih občinskih javnih cest in kakšni so 

pogoji glede lastništva za na novo kategorizirane javne ceste. V nadaljevanju bo predstavljeno 

reševanje problematike lastništva v prostoru. V zadnjem delu seminarja bodo predstavljene smernice 

in argumenti za reševanje problematike, ter predstavljanje le te občanom. Na praktičnem primeru 

bodo predstavljene tudi pravne podlage.  

Vabilo in prijavnica 

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

na 02 234 1 503. 

26.3./ POVABILO K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSVET SOU 

Obveščamo vas, da se bliža VIII. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, 

ki bo potekal na Fakulteti za upravo, v četrtek 26. marca 2015. 

V skladu z vsakoletno prakso vabimo najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem 

sektorju, k sodelovanju pri pripravi prispevkov, ki bodo povezani z delovanjem skupnih občinskih 

uprav, prednost za predstavitev pa bodo imeli prispevki, ki bodo sledili osnovni temi posveta. Ta je v 

letošnjem letu "Izzivi skupnih občinskih uprav na področju javnih služb".  

Rok za najavo teme je 27. januar 2015. Na podlagi odločitve Programskega odbora bodo prijavitelji 

obveščeni o izboru do 6. februarja 2015. Rok za oddajo končnih prispevkov in predstavitve v Power 

Pointu bo 4. marec 2015. Vsi prispevki bodo objavljeni v e – Zborniku Posveta, o morebitni uvrstitvi v 

program bo odločal Programski odbor. Prosimo, da prijavo pošljete na elektronski naslov: 

franci.zohar@gov.si programskemu vodji posveta Mag. Franciju Žohar, zadeva: Posvet  SOU  2015. 

Vabilo k sodelovanju, navodilo za pripravo prispevkov 

DOGODKI DRUGIH 

21.1./ ZELENO JAVNO NAROČANJE NA RAZPOTJU  

Umanotera, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, vas vabi na zeleni zajtrk, na katerem 

boste lahko spregovorili o vaših izkušnjah in pogledih na zeleno javno naročanje. Osnovni namen 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmc0ncukeBumwrpquvqdekp0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ocvglc0gtbgpBbftwbgplgqdekp0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,boquBmqrgt0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO-Kategorizacija_obcinskih_cest_na_zasebnih_zemljiscih_29.1.2015.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA-29_1_2015.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmcBumwrpquvqdekp0uk');
mailto:franci.zohar@gov.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/Vabilo_k_sodelovanju_-_26.__marec_2015-FU-_Ljubljana_.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/NAVODILA_Prispevek_SOU-FU-26._marec._2015.doc
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srečanja je pregled dobrih praks in najbolj perečih težav in ovir ter začrtanje usmeritev, ki bodo v 

pomoč Vladi RS pri nadaljnjem snovanju politike zelenega javnega naročanja.  

Nacionalni dogodek o zelenem javnem naročanju bo organiziran dne 21.1.2015. Potekal bo od  9. do 

11. 00 ure v Rdeči dvorani Kavarne Slamič, Kersnikova 1, Ljubljana. Prav tako vas naprošajo za 

sodelovanje v kratki anonimni anketi, katere rezultate bodo predstavili na dogodku. 

Prijave sprejemajo do 19. januarja preko spletne prijavnice. Vljudno vabljeni! (Vir: Umanotera) 

23.1./ DIALOG EVROPSKE KOMISARKE ZA PROMET Z DRŽAVLJANI  

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in DOBA fakulteta za uporabne poslovne in družbene 

študije v Mariboru, vas vabita na Dialog z državljani z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc v 

petek, 23. januarja 2015, ob 12.30 v prostorih DOBA Fakultete (Prešernova 1). 

Evropska komisarka za promet, Violeta Bulc, bo uvodoma spregovorila na temo Evropska komisija v 

novem mandatu, novi cilji, nova vizija, nato pa bo na voljo za vaša vprašanja, mnenja in razmišljanja o 

Evropski uniji. 

Srečanja z državljani potekajo po evropskih mestih od jeseni 2012. Dialogi so priložnost, da evropskim 

komisarjem neposredno sporočite, kakšno Evropo si želite. 

Prosimo, da si zaradi omejenega števila mest v dvorani udeležbo na dialogu zagotovite s predhodno 

prijavo najkasneje do 21.1. 2015 oz. do zapolnitve prostih mest. 

28.1./ URBACT INFO DAN  

V kolikor si želite v svoji občini razvijati trajnostne in 

celostne politike in bi radi svoje izkušnje delili z drugimi 

mesti po Evropi ter se učili od njih ali pa iščete 

potencialne partnerje za sodelovanje na vašem projektu, 

ter vas zanima program URBACT, potem ste vabljeni na 

slovenski informativni dan URBACT INFO DAN, ki bo 

28. januarja 2015 v Mariboru. Dobrodošla so vsa slovenska 

mesta, občine in drugi deležniki, ki delujejo na področju 

spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja. 

Več informacij o  dogodku najdete na tej povezavi. Prijavo na dogodek sporočite preko spletnega 

obrazca ali na naslov petra.ockerl@ipop.si. Pohitite, število mest je omejeno! 

18.3. / KULTURNI BAZAR 2015 

Obveščamo vas, da bo Kulturni bazar v letu 2015 potekal 18. marca 2015 v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. Program strokovnega usposabljanja in e-prijavnica bosta objavljena na spletni strani 

www.kulturnibazar.si v prvi polovici januarja 2015. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-3f3vNd0nVuswmH2dcQ5sOZdwn5Uf5THCxtS-4cq7bs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1RxJg6rGy0Sqa8DTUwJGlpAoGU7jDDfoZDSkyHapIBJI/viewform
http://www.doba.si/obrazci/prijava-na-dogodekevent-sign-up/
http://ipop.si/2015/01/14/pridite-na-urbact-info-dan/
http://ipop.si/2015/01/14/pridite-na-urbact-info-dan/
https://docs.google.com/forms/d/1lLyTpEnQEvVFIQm5FgwZ0U5nwjGF-IOVW9CI3CikqoQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lLyTpEnQEvVFIQm5FgwZ0U5nwjGF-IOVW9CI3CikqoQ/viewform?c=0&w=1
mailto:petra.ockerl@ipop.si
http://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=8e6642f27c&e=87fb822bb4


 

9.1.2015 – 16.1.2015  TN št. 2 

18. SEJA VLADE 

AKCIJSKI NAČRT ZA IZVAJANJE INTERVENTNIH AKTIVNOSTI 

ZARADI POPLAV ZA MESEC DECEMBER 2014 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o izvajanju akcijskega 

načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav za mesec december 2014.  

MOP v poročilu navaja, da je Agencija RS za okolje v mesecu novembru in decembru realizirala dela 

na vodotokih v višini 840.811 evrov. Za mesec januar 2015 je predvidena realizacija del na vodotokih v 

višini 1.846.000 evrov. Realizacija del v januarju in nadaljevanju leta 2015 je odvisna od naložitve 

pravic porabe sredstev proračuna RS na postavke MOP v januarju 2015, kar je v pristojnosti 

Ministrstva za finance. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM FINANCIRANJA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

LETO 2015  

Vlada RS je na 18. redni seji sprejela Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015. 

Ob upoštevanju predfinanciranja, izvršenega v letu 2014 v višini 3.049.064.398,42 EUR, ter kupnin od 

prodaje kapitalskih naložb v višini 33.489.451,88 evrov, za financiranje izvrševanja proračuna RS za 

leto 2015 ni potrebna zadolžitev, saj obseg zadolževanja za leto 2015 v skladu s sprejetim proračunom 

RS za leto 2015 znaša 2.696.340.103,00 EUR. V letu 2015 bo tako po izvršitvi proračuna ostal presežek 

sredstev v višini 386.213.747,30 EUR. V primeru rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 

bo Ministrstvo za finance predlagalo spremembo programa financiranja glede na spremenjene potrebe 

po financiranju izvrševanja državnega proračuna za leto 2015. ( Vir: Vlada RS, ab) 

REAKTIVIRANA PRORAČUNSKA POSTAVKA DOPOLNILNA SREDSTVA 

OBČINAM, UVRŠČENOST UKREPA FINANČNA IZRAVNAVA OBČINAM 

V VELJAVNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 – 2018 TER 

RAZPOREDITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE  

Vlada RS je na seji sklenila, da se reaktivira proračunska postavka Dopolnilna sredstva občinam. 

Vlada je tudi sklenila, da se ukrep Finančna izravnava občinam uvrsti v veljavni Načrt razvojnih 

programov 2015 – 2018. Vlada je izvršila tudi razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije s 

postavke Tekoča proračunska rezerva in konta Splošna proračunska rezervacija na postavko 

Dopolnilna sredstva občinam in konto Tekoči transferi občinam uporabnika Ministrstvo za finance v 

višini 6.010.642,00 EUR.  

Do dogovora o višini povprečnine za leto 2015 oziroma do njene drugačne določitve z zakonom o 

izvrševanju proračunov, je za zagotavljanje razlike do primerne porabe (oz. primernega obsega 

sredstev) potrebno mesečno (do 20. v mesecu) izplačati občinam finančno izravnavo v višini 6.010.642 

EUR. Izplačilo za mesec januar je treba izvršiti do 20. januarja 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 
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AKTUALNI RAZPISI 

OBČINE IŠČEJO PARTNERJA  

Na Skupnost občin Slovenije so se obrnile občine, ki iščejo partnerja za prijavo oz za sodelovanje pri 

projektu.  

 South Gloucestershire Council iz Anglije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Horizont 

2020.  Projektna ideja ima naslov Predstavitev tehnologij za pridobitev obnovljivih virov 

elektrike in ogrevanje/hlajenja. 

 Nevladna organizacija GSI Italija išče partnerja za prijavo projekta na temo »odprave 

ustrahovanja«. S projektom želijo ugotoviti prakso in izkušnje v državah v odnosu do načina 

in profila žrtve v situacijah ko pride do ustrahovanja.  

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektu oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije 

se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

ŠOLA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IŠČE PARTNERJA V 

PROJEKTU 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila šola za otroke s posebnimi potrebami iz Poljske, ki išče 

partnerja za prijavo na projekt erasmus+. V okviru projekta si bi šole za otroke s posebnimi potrebami 

izmenjali izkušnje in dobre prakse pri katerih bi sodelovali tudi otroci. V kolikor bi želeli sodelovati 

pri pripravi projekta ali želite več dodatnih informacij se obrnite na miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Rok za izraz interesa je 31. januar 2015. 

MESTO HELSINGBORG TER ITALIJSKA USTANOVA ZA 

USPOSABLJANJE IŠČETA PARTNERJE  

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

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

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

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

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

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

predvsem v srednji sezoni in predsezoni.  

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

miha.mohor@skupnostobcin.si.  

RAZPISI ZA URBACT III MESECA MARCA 

Evropska komisija je ob koncu leta potrdila program za URBACT III (2014–2020). Prvi razpisi za 

URBACT III naj bi se odprli marca 2015.  

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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Ponovno bodo glavni upravičenci programa URBACT III mesta, 

torej: mesta, občine in kraji (ne glede na število prebivalcev), organi 

ožjih delov občin, kot so četrtne, krajevne in vaške skupnosti ter 

medobčinske uprave na urbanih območji. 

Poleg tega so lahko upravičenci lokalne agencije, tj. organizacije, ki 

jih je ustanovilo mesto in so v delni ali popolni lasti mesta ter se 

ukvarjajo z urbanimi vprašanji, pokrajinske, regionalne in nacionalne uprave ter univerze in 

raziskovalni centri. 

Več o programu URBACT lahko izveste tudi na informativnem dnevu URBACT INFO DAN. (Vir: 

IPoP - Inštitut za politike prostora) 

FOTONATEČAJ MOJE PODEŽELJE  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje, organizira foto natečaj »Moje 

podeželje«. S tem natečajem želijo pridobiti odziv posameznikov, in sicer kako skozi svoje oči vidijo 

slovensko podeželje in kmetijstvo ter to udejanjiti v fotografiji. Namen pa je tudi prikazati rezultate, ki 

se odražajo na podeželju tudi s pomočjo Programa razvoja podeželja RS oziroma Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Udeleženci lahko posredujete fotografije od srede, 7. 1. 2015 

do četrtka, 30. 4. 2015. Novica je objavljena na spletni strani programa podeželja. (Vir: MKGP) 

NOVICE DRUGIH 

KREAKTOR- Z MLADINSKIMI DELAVSKIMI ZADRUGAMI DO 

DELOVNIH MEST ZA MLADE 

Mladinski center Dravinjske doline je zasebni zavod, ki v občini Slovenske Konjice deluje na področju 

mladine in kulture že od leta 2003. Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega 

državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, dvig družbene odgovornosti, spodbujanje mobilnosti 

mladih ter neformalno izobraževanje. V januarju 2014 so kandidirali na razpisu Urada za mladino za 

sredstva iz evropskega socialnega sklada z namenom dviga kompetenc zaposljivosti ter promocije 

zaposlovanja mladih, kjer so bili uspešni z projektom »KREAKTOR – mladinski kreaktivni 

laboratorij«. 

Kreaktivni laboratorij KreAktor je coworking skupnost, ki povezuje kreaktivne posameznice in 

posameznike v kreiranju delovnih mest za mlade. V sklopu projekta Kreaktor pa so izdali tudi brošur 

o mladinskih delavskih zadrugah, ki jo najdete na tej povezavi. 

NATEČAJ ZA TRAJNOSTNE OBJEKTE  

Švica in kneževina Lihtenštajn nagrajujeta z mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps 

2015 v vrednosti 50.000 evrov najlepše in trajnostne objekte v Alpah. Za udeležbo v prvem krogu 

dvostopenjskega natečajnega postopka morajo arhitekti in investitorji predložiti dve fotografiji in 

kratko utemeljitev, zakaj menijo, da njihov objekt sodi v kategorijo stavb, ki se odlikujejo kot še 

http://ipop.si/2015/01/14/pridite-na-urbact-info-dan/
http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/265-6-1-2015-foto-natecaj-moje-podezelje
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/Brosura_Kreaktor_koncno_WEB.pdf
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posebno trajnostne. Rok za oddajo kandidature je 12. februar 2015. Vsi projekti, ki se bodo uvrstili v 

drugi krog natečaja, bodo predstavljeni v ugledni reviji za arhitekturo Hochparterre in na spletni 

strani natečaja Constructive Alps, z njimi se bo mogoče seznaniti tudi na potujoči razstavi. Za nagrado 

se lahko potegujejo projekti trajnostne prenove in gradnje objektov z območja Alp, ki so bili dokončani 

v letih 2010-2014. Arhitekti in investitorji lahko na natečaju kandidirajo z največ tremi objekti vseh 

kategorij Več informacij o natečaju Constructive Alps oz. mednarodni nagradi za trajnostno gradnjo in 

prenovo na območju Alp 2015 ter pravilih in pogojih sodelovanja je na voljo na 

www.constructivealps.net. 
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