
 

 

 

 

16.1.2015 – 23.1.2015    TN št. 3 

PRIHAJAJOČI DOGODKI 

26.1. 

29.1. 

 

2.2. 

 

10.2. 

11.2. 

PON. 

ČET. 

 

PON. 

 

TOR. 

SRE.  

 Pristojnosti občinskega sveta vabilo s programom in prijavnica 

 Kategorizacija občinskih cest na zasebnih zemljiščih vabilo in 

prijavnica 

 Javna naročila male vrednosti in postopek s pogajanji Vabilo s 

programom in prijavnica 

 Pristojnosti občinskega sveta Vabilo in prijavnica (dodatna termina) 

 Sistemizacija delovnih mest, priprava kadrovskega načrta in varstvo 

pri delu Vabilo s programom in prijavnica 
KAZALO 

NOVIČKE SOS .........................................................................2 

POGAJANJA O FINANČNIH SREDSTVIH ZA 

OBČINE ................................................................................2 

SEJA KOMISIJE DZ RS – PROBLEMATIKA 

FINANCIRANJA OBČIN ...................................................2 

PROBLEMATIKA JAVNIH DEL V LETU 2015 ...............2 

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU 

REGIJ ....................................................................................3 

SREČANJE Z EU KOMISARKO .......................................3 

PLAČLJIV OGLAS ...................................................................3 

KREDITI SID BANKE ZA INFRASTRUKTURNE IN 

OKOLJEVARSTVENE PROJEKTE ....................................4 

POJASNILA MINISTRSTVA ..................................................4 

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA 

PREHRANO MED DELOM ...............................................4 

PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA 

RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST ..............................4 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ...................................5 

NOVA VERZIJA ZAKONA O INTERVENTNIH 

UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC ..5 

PREDLOG MOP ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA O 

METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE NADOMESTIL ZA 

SLUŽNOSTI NA VODNIH IN PRIOBALNIH 

ZEMLJIŠČIH V LASTI RS ..................................................5 

PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN 

PROMETNI OPREMI NA CESTAH .................................5 

POVPRAŠEVANJE ..................................................................6 

ZAKLJUČENO ....................................................................6 

PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV OSNOVNIM 

IN GLASBENIM ŠOLAM...................................................6 

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA .........................6 

INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM 

DOLOČB ZSPJS ...................................................................6 

DOGODKI SOS ........................................................................7 

26.1., 27.1., 29.1., 10.2. in 12.2./ SEMINAR 

»PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA« .......................7 

29.1./KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST NA 

ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH ..................................................7 

2.2./ JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI IN 

POSTOPEK S POGAJANJI .................................................8 

11.2./ SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST, PRIPRAVA 

KADROVSKEGA NAČRTA IN VARSTVO PRI DELU. 8 

26.3./ POVABILO K ODDAJI PRISPEVKOV ZA 

POSVET SOU ...................................................................... 9 

DOGODKI DRUGIH .............................................................. 9 

28.1./ URBACT INFO DAN............................................... 9 

28.1./ PREDSTAVITEV UREDBE EU O ELEKTRONSKI 

IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA ZA 

ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE ..................................... 9 

29.1./ OMIZJE TURISTIČNA TAKSA IN DRUGI 

SISTEMSKI VIRI FINANCIRANJA ............................... 10 

29.1./ PROJEKT PLANINSKE VASI ............................... 10 

6.2./ DELOVANJE KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJ ... 10 

6.2./ OD ZGREŠENIH DO TRAJNOSTNIH NALOŽB 11 

18.3. / KULTURNI BAZAR 2015..................................... 11 

19. SEJA VLADE.................................................................... 11 

ZAKON O CESTNINJENJU ........................................... 11 

POGAJANJA Z OBČINAMI ........................................... 11 

5 MIO EUR ZA POPLAVE V LETU 2014 ...................... 12 

NAČRT ZA NALOŽBE V EVROPO .............................. 12 

NORMATIVNI DELOVNI PROGRAM VLADE RS ZA 

LETO 2015 ......................................................................... 12 

REALIZACIJA UKREPOV IZ ENOTNEGA 

DOKUMENTA ZA ZAGOTOVITEV BOLJŠEGA 

ZAKONODAJNEGA IN POSLOVNEGA OKOLJA .... 12 

AKTUALNI RAZPISI ........................................................... 13 

OBČINE IŠČEJO PARTNERJA ....................................... 13 

ŠOLA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IŠČE 

PARTNERJA V PROJEKTU ............................................ 13 

MESTO HELSINGBORG TER ITALIJSKA USTANOVA 

ZA USPOSABLJANJE IŠČETA PARTNERJE ............... 13 

RAZPISI ZA URBACT III MESECA MARCA .............. 13 

FOTONATEČAJ MOJE PODEŽELJE ............................. 14 

NOVICE DRUGIH ................................................................ 14 

ANKETA O MREŽI ZA PODEŽELJE ............................ 14 

TRETJI URADNI PREDLOG PRP 2014-2020 ................ 14 

"LOBIRANJE - KAKO SE PRAVILNO ODZVATI" ...... 14 

NOVIČKE PRIZMA 50+ .................................................. 15 

POGOVOR Z EVROPSKIM POSLANCEM O 

ENAKOSTI SPOLOV ....................................................... 15 

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
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
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA-29_1_2015.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO-_JNMV_IN_POSTOPEK_S_POGAJANJI_4_2_15.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO-_JNMV_IN_POSTOPEK_S_POGAJANJI_4_2_15.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA-_4_2_15.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015_2.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015_2_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO_Sistemizacija__kadrovski_nacrt_in_varstvo_pri_delu_11_2_15.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA-_11_2_15.pdf


 

 

 

 

16.1.2015 – 23.1.2015    TN št. 3 

NOVIČKE SOS  

POGAJANJA O FINANČNIH SREDSTVIH ZA OBČINE  

23. januarja 2015, je ob 11. uri na Župančičevi 6, potekalo nadaljevanje pogovorov o finančnih 

sredstvih za občine. Predstavniki skupnosti občin in ministrstvo so izdelali nekaj približevalnih 

predlogov, vendar proti pričakovanjem pod zneskom 525€. Ob hkratnem znižanju stroškov občin, ki  

prihajajo iz interventnega zakona, ostaja odprto tudi vprašanje dodelitev 2% soinvesticijskih sredstev. 

Ker predstavniki občin niso imeli mandata za pogajanja pod dogovorjenim, v tem trenutku ni bilo 

možno skleniti dogovora, zato so se predstavniki SOS, ZOS in ZMOS dogovorili, da je potrebno 

mandat za pogajanja preveriti s svojimi člani. 

SEJA KOMISIJE DZ RS – PROBLEMATIKA FINANCIRANJA OBČIN  

Dne 21.1.2015 je potekala redna seja Komisije za nadzor javnih financ, katere se je udeležil tudi 

predsednik Skupnosti občin Slovenije, mag. Aleksander Jevšek. Komisija je po obravnavi točke 

»Problematika financiranja občin« sprejela sklepe, s katerimi na podlagi seznanitve o navedeni 

problematiki, ocenjuje, da je stanje problematično, poziva Vlado, da ugotovi, ali imajo občine z 

obstoječimi viri zagotovljena zadostna sredstva za opravljanje vseh nalog, ki so bile prenesene na 

občine in o tem obvesti Komisijo v roku 60 dni, prav tako pa poziva Vlado, da v roku 30 dni obvesti 

Komisijo, kdaj bodo izdane odločbe o sofinanciranju 11 okoljskih projektov iz kohezijskih sredstev in 

kakšni so razlogi, da te odločbe še niso bile izdane.  

PROBLEMATIKA JAVNIH DEL V LETU 2015  

Dne 19.1.2015 je Komisija Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

obravnavala problematiko prijave in izbora prijaviteljev na javno povabilo za izvajanje programov 

javnih del v letu 2015.  

Skupnost občin Slovenije vam je dne 9.1.2015 posredovala dopis, v katerem smo vas seznanili z 

aktivnostmi SOS glede nastale situacije na področju javnih del za leto 2015. Komisija se je na seji 

seznanila s stališčem SOS in se le temu pridružuje ter opozarja na premajhen obseg sredstev za 

javna dela v letu 2015, v katera so vključeni dolgotrajno brezposelni. Čeprav številne ponudbe za 

izvajanje javnih del izpolnjujejo pogoje iz javnega povabila in so skladne s katalogom programov 

javnih del ter pravočasno oddane, niso bile izbrane zaradi pomanjkanja sredstev. Komisija sicer 

pozdravlja dosedanje napore in aktivnosti ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, da se je obseg sredstev za javna dela v letošnjem letu iz prvotnih 21,6 milijonov evrov 

povečal na 33,66 milijonov evrov oziroma 35.4 milijonov evrov, če upoštevamo še dodatnih 1.8 

milijonov evrov za javna dela zaradi odprave posledic žleda, vendar je ta obseg glede na potrebe in 

število dolgotrajno brezposelnih oseb še zmeraj premajhen. 
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Na podlagi ugotovitev je Komisija sprejela sklep, s katerim Državnemu svetu predlaga, da Vladi in 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje posreduje pobudo, da naj Vlada v okviru rebalansa proračuna Republike Slovenije za 

leto 2015 zagotovi dodatna sredstva za programe javnih del v letu 2015 in s tem omogoči dolgotrajno 

brezposelnim prehod z obrobja družbe in vključitev v aktivno življenje. Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pa naj izpopolnita 

sistem prijave in izbora prijaviteljev na javno povabilo za izvajanje javnih del.   

Dne 21.1.2015 je na redni seji Državni svet RS obravnaval pobudo Komisije za lokalno samoupravo in 

regionalni razvoj v zvezi s programom javnih del v letu 2015. 

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ  

V sredo 21. januarja se je v prostorih Državnega sveta sestala slovenska delegacija v Odboru regij. Na 

svojem prvem sestanku delegacije v mandatu 2015-2020, so prisotne članice in člani izbrali vodjo 

delegacije in člana predsedstva Odbora regij. Prisotne članice/člani ter nadomestne članice/člani so se 

strinjali, da bo slovensko delegacijo še naprej vodil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. 

Prav tako so za namestnico vodje in slovenske delegacije v Odboru regij potrdili dosedanjo 

namestnico Andrejo Potočnik, članico občinskega sveta občine Tržič. V nadaljevanju sestanka so se 

članice/člani ter nadomestne članice/člani dogovorili o delovanju v delovnih telesih Odbora regij. 

Vsaka članica/član slovenske delegacije deluje v dveh komisijah Odbora regij. Več o komisijah in 

Odboru regij, si lahko pogledate tukaj. (MM) 

SREČANJE Z EU KOMISARKO  

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in DOBA fakulteta sta organizirali Dialog z državljani z 

evropsko komisarko za promet Violeto Bulc. Dogodka, ki je bil 23. januarja 2015 v Mariboru, so se 

udeležili tudi predstavniki SOS. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc, je uvodoma 

spregovorila o Evropski komisiji v novem mandatu, o novih ciljih, o viziji in njenem pomenu, ter 

osredotočenosti na ljudi. Po uvodnem nagovoru so številni prisotni naslavljali vprašanja in mnenja 

komisarki, ki je sproti odgovarjala. Teme, ki so se odpirale so bile zelo raznolike, od donavske plovne 

poti, pristanišč in letalskega prometa, do pomena sodelovanja, pripravljanja dobrih projektov in 

tehnične pomoči, ki je na voljo za usposabljanja. Enotna vozovnica, elektrifikacija prometa, pametna 

mesta in kolesarske poti so teme, ki so pritegnile pozornost predstavnikov lokalnih skupnosti. 

Priložnosti v novem finančnem obdobju bo veliko, pravi komisarka, od nas je odvisno, kako smo 

nanje pripravljeni s projekti in naklonjenostjo sodelovanju. (SK) 

PLAČLJIV OGLAS  

 

 

http://cor.europa.eu/sl/Pages/home.aspx
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
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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.  

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 

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO MED 

DELOM 

Obveščamo vas, da na podlagi Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom januar 

– junij 2015 znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2015 dalje 3,57 EUR. 

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, z dne 16.1.2015. 

PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 

SKUPNOST 

V SOS smo prejeli predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem 

obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Uredba CLLD določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-

2020, Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, Operativnim programom Evropske 

mailto:fin@sid.si
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MJU/2015/Regres_za_prehrano_1_1_15.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/CLLD/Uredba_CLLD.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/CLLD/Uredba_CLLD.pdf
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kohezijske politike v obdobju v obdobju 2014-2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020 ter določa vrste podukrepov pristopa CLLD, ki bodo 

predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Uredba CLLD določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino 

in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, meril za izbor strategij lokalnega razvoja 

ter način izbora le-teh, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in 

neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem 

podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe za izvajanje posameznih 

podukrepov.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

NOVA VERZIJA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA 

URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC  

Skupnost občin Slovenije je prejela novo verzijo Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje 

javnih financ. Določbe, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve Zakona o vodah in Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še niso usklajene in so v besedilu predloga zakona označene z 

modro barvo. 

Ker je bil rok za podajo pripomb, stališč in mnenj izredno kratek, smo jih prejemali le do 22.1.2015. 

PREDLOG MOP ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA 

DOLOČANJE NADOMESTIL ZA SLUŽNOSTI NA VODNIH IN 

PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH V LASTI RS  

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela predlog Ministrstva za okolje 

in prostor, za spremembo Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in 

priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, zaradi katerega potem ne bi bila potrebna 

sprememba 153. a člena Zakona o vodah, ki je predlagana v Predlogu Zakona o interventnih ukrepih 

za uravnoteženje javnih financ občin. Predlog Ministrstva za okolje in prostor. 

Ker je bil rok za podajo pripomb, stališč in mnenj izredno kratek, smo jih prejemali le do 22.1.2015. 

OSNUTEK PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI 

OPREMI NA CESTAH 

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli v pregled Osnutek Pravilnika o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah. Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za infrastrukturo že 

opozorila, da naj pripravi pravilnik tako, da se občinam ne bodo povzročali dodatni stroški, zato vas 

prosimo tudi za povratno informacijo ali bo osnutek dodatno obremenil občine. 

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 

srede 4. februarja 2015. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZUJFO/ZIUUJFO_NOVO2-21.1.2015.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZUJFO/ZIUUJFO_NOVO2-21.1.2015.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/ZUJFO/Predlog_MOP_za_spremembo_Pravilnika_o_metodologiji_za_dolocanje_nadomestil_za_sluznosti_na_vodnih_in_priobalnih_zemljiscih_v_lasti_RS-21.1.2015.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/A_informatika/PRAVILNIK_SIGNALIZACIJA_osnutek_15012015.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/A_informatika/PRAVILNIK_SIGNALIZACIJA_osnutek_15012015.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DC_splosno/uredba_objava.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
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POVPRAŠEVANJE  

ZAKLJUČENO  

PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV OSNOVNIM IN GLASBENIM 

ŠOLAM 

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

glede kritja materialnih stroškov osnovnim in glasbenim šolam.  

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 16/07) je občina 

dolžna kriti materialne stroške osnovnim in glasbenim šolam. Glede na različne prakse v Sloveniji, 

nam prosim sporočite, katere od navedenih MS krije lokalna skupnost in kateri se krijejo iz državnega 

proračuna. 

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj. 

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA  

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice SOS, ki je prosila 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 

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)? 

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj. 

INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB ZSPJS  

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po pridobitvi informacij glede 

inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb ZSPJS.  

Zaprosili smo 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. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/ODG_obc_placilo_materialnih_stroskov.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/ODG_obc_financiranje_izobrazevanja.pdf
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Odgovore občin najdete tukaj.  

DOGODKI SOS 

26.1., 27.1., 29.1., 10.2. in 12.2./ 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. 

Ker so termini za 26.1. in 27.1.2015 popolnoma zasedeni, smo skupnosti občin organizirale dodatne 

termine posvetov. Seminarji bodo potekali na naslednjih lokacijah in ob naslednjih dodatnih 

terminih: 

Seminar bo organiziran regijsko ter bo potekal na naslednjih lokacijah in ob naslednjih terminih: 

- torek, 10.2.2015 ob 15. uri v Litiji 

- četrtek, 12.2.2015 ob 15. uri v Mariboru  

Vabilo in prijavnica za dodatna termina! 

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.si ali 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.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/ODG_obc_Inspekcijski_nadzor_ZSPJS.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015_2.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA__PRISTOJNOSTI_OBCINSKEGA_SVETA_JANUAR_2015_2_.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmc0ncukeBumwrpquvqdekp0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ocvglc0gtbgpBbftwbgplgqdekp0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,boquBmqrgt0uk');
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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. 

2.2./ JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI IN POSTOPEK S POGAJANJI  

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom »Javna naročila male vrednosti in 

postopek s pogajanji«, ki bo potekal v sredo, 2. februarja 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih 

Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. 

Novela ZJN-2 je določila nove mejne vrednosti javnih naročil. Po novem je dopustno izvesti postopek 

oddaje javnega naročila male vrednosti med vrednostjo 20.000 do 134.000€ za blago in storitve ter med 

vrednostjo 40.000 do 274.000€ za gradnje. Glede na visoko zgornjo mejo za izvedbo javnega naročila 

malih vrednosti je pričakovati, da se bo večina javnih naročil izvajala po poenostavljen postopku 

naročila male vrednosti. Čeprav je postopek oddaje naročila male vrednosti poenostavljen postopek 

mora naročnik skrbno in preudarno izbrati in voditi postopek oddaje javnega naročila male vrednosti. 

Iz pravne prakse izhaja, da naročniki postopek s pogajanji pogosto vodijo v nasprotju s predpisi, zato 

bosta na seminarju predstavljena tudi postopek s pogajanji po/brez predhodne objave, predvsem z 

vidika učinkovite in zakonite izvedbe. 

Vabilo s programom in prijavnica. 

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do torka, 3. februarja 2015. Izpolnjeno prijavnico 

pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost 

občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.  

11.2./ POSVET SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST, PRIPRAVA 

KADROVSKEGA NAČRTA IN VARSTVO PRI DELU  

Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo sistemizacije delovnih mest, priprave 

kadrovskega načrta in varstva pri delu v povezavi s sistemizacijo. Dogodek bo potekal v sredo, 11. 

februarja 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, 

Ljubljana. 

Delovni posvet, ki bo podal potreben sklop znanja in uporabnih informacij glede uslužbenskega 

sistema, je namenjen javnim uslužbencem na občinah, ki se z zadevno problematiko dnevno srečujejo. 

Vabilo s programom in prijavnica. 

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');
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http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA-_4_2_15.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmcBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO_Sistemizacija__kadrovski_nacrt_in_varstvo_pri_delu_11_2_15.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA-_11_2_15.pdf
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Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do torka, 10. februarja 2015. Izpolnjeno prijavnico 

pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost 

občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

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 

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! 

28.1./ PREDSTAVITEV UREDBE EU O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN 

STORITVAH ZAUPANJA ZA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE 

Obveščamo vas, da bo potekala predstavitev nove uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah 

zaupanja za elektronske transakcije (eIDAS) in njene posledice za razvoj storitev e-uprave pri nas. 

Predstavitev bo 28. januarja 2015 ob 9.30 uri v Konferenčni dvorani MJU, Langusova 4 v Ljubljani. 

Svojo udeležbo prijavite na e-naslov gp.mnz@gov.si do petka, 23. januarja 2015. 
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29.1./ OMIZJE TURISTIČNA TAKSA IN DRUGI SISTEMSKI VIRI 

FINANCIRANJA 

Fakulteta za turistične študije–TURISTICA, Univerza na Primorskem in Gospodarsko razstavišče 

vljudno vabita na strokovno omizje o aktualni problematiki turizma na temo: »TURISTIČNA TAKSA 

IN DRUGI SISTEMSKI VIRI FINANCIRANJA«, ki bo v četrtek, 29. januarja 2015, ob 14. Uri v dvorani 

Povodni mož na Gospodarskem razstavišču. 

Na strokovnem omizju bosta sodelovala tudi Saša Kek, koordinatorka komisije za turizem pri 

Skupnosti občin Slovenije in Peter Misja, župan občine Podčetrtek, predsednik komisije za turizem pri 

SOS in predsednik Turistične zveza Slovenije.  

Vabilo 

29.1./ PREDSTAVITEV PROJEKTA PLANINSKE VASI  

V okviru sejma Alpe–Adria: Turizem in prosti čas, bo v četrtek, 29.1.2015, na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani, potekala predstavitev avstrijskega projekta Planinske vasi kot primera dobre 

prakse pri uresničevanju določil Alpske konvencije na področju turizma. Več informacij o dogodku 

najdete na tej povezavi predstavitev avstrijskega projekta Planinske vasi. 

Prijave na dogodek prejemajo do torka, 27. januarja 2014, na e-naslov: info@pzs.si. Za dodatne 

informacije pa se lahko obrnete tudi na Manco Čujež, predstavnico PZS za odnose z javnostmi, 040 

352 665, pr@pzs.si. ali Blanko Bartol, kontaktna točka za Alpsko konvencijo, blanka.bartol@gov.si. 

Vljudno vabljeni! 

6.2./ DELOVANJE KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJ, KI UPRAVLJAJO Z 

AVTORSKIMI PRAVICAMI 

V luči nastajanja sprememb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter zaradi številnih perečih 

vprašanj na tem področju v Državnem svetu Republike Slovenije ob slovenskem kulturnem pazniku 

pripravljamo posvet z delovnim naslovom Delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorskimi 

pravicami.  

Na posvetu, ki bo 6. februarja 2015 ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, v prostorih parlamenta na 

Šubičevi 4, bodo ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar, direktorica Urada za intelektualno 

lastnino Vesna Stanković Juričić in predstavniki kolektivnih organiazcij ZAMP, SAZAS, AIPA, 

SAZOR, IPF, Društva skladateljev in Društva pisateljev ter Inštituta za intelektualno lastnino 

spregovorili o problematiki zaščite in upravljanja avtorskih pravic ter ob primerih dobrih praks doma 

in v tujini premislili o rešitvah. K sodelovanju smo povabili tudi predstavnike uporabnikov avtorskih 

pravic.  

Uvodni predstavitvi problematike bo sledila splošna razprava zainteresirane javnosti. Vljudno 

vabljeni!  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo-turisticna_taksa_in_drugi_sistemski_viri_financiranja.docx
http://pzs.si/novice.php?pid=9841
http://mce_host/javno/info@pzs.si
http://mce_host/javno/pr@pzs.si
mailto:blanka.bartol@gov.si
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6.2./ OD ZGREŠENIH DO TRAJNOSTNIH NALOŽB  

6.2.2015 bo na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani od 9. do 13. ure potekal javni strokovni posvet »Od 

zgrešenih do trajnostnih naložb«. Svoje poglede bodo na posvetu med drugim predstavili: 

- predsednik vlade Miro Cerar,  

- evropska komisarka Violeta Bulc,  

- evropski poslanec Igor Šoltes,  

- Dejan Makovšek (OECD) in  

- predsednik Inženirske zbornice Slovenije Črtomir Remec.  

Celotno vabilo na posvet s programom je na voljo na tem spletnem naslovu. 

Prijave na brezplačni dogodek so obvezne, sprejemajo pa jih do zapolnitve mest oz. 3. februarja 2015 

z izpolnjeno spletno prijavnico (klik na dokument). 

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. 

19. SEJA VLADE 

ZAKON O CESTNINJENJU  

Vlada RS je na seji določila besedilo predloga Zakona o cestninjenju in ga poslala v obravnavo 

Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Cestnino in cestninjenje trenutno urejata Zakon o javnih cestah in Zakon o cestnini za vozila, katerih 

največja dovoljena masa presega 3.500 kg. S predlogom zakona se navedena pravna akta 

razveljavljata, kar pomeni, da se s predlogom zakona na enem mestu ureja tako cestninjenje osebnih 

kot tudi tovornih vozil, kar je pomembno tako z vidika jasnosti področne zakonodaje kot tudi 

razumljivosti le-te za uporabnike in nadzorne organe. 

Medtem, ko cestninjenje osebnih vozil ostaja v pretežni meri enako urejeno kot sedaj, pa se 

cestninjenje tovornih vozil usklajuje z zakonodajo EU, in sicer s t.i. Eurovignette direktivami in 

direktivo o interoperabilnosti cestninskih sistemov v EU. (Vir: Vlada RS, ab) 

POGAJANJA Z OBČINAMI GLEDE VIŠINE POVPREČNINE IN VIŠINE 

SOFINANCIRANJA INVESTICIJ 

Vlada Republike Slovenije se je na seji seznanila z Informacijo o pogajanjih z občinami o višini 

povprečnine in višini sofinanciranje investicij iz državnega proračuna na podlagi drugega odstavka 

21. člena Zakona o financiranju občin za leto 2015. 

http://uporabnik.email-newsletter.si/l/KhUtB510JI10bTyV5o54wg/im6pOpMyJDhVqGJ4HWV892Pg/rL90VKXr892gGfuPl182pS0Q
http://uporabnik.email-newsletter.si/l/KhUtB510JI10bTyV5o54wg/bWBLYcw0ZbuZmBdpYUOhvQ/rL90VKXr892gGfuPl182pS0Q
http://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=8e6642f27c&e=87fb822bb4
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Prav tako se je seznanila s seznamom področij prioritetnih sistemskih sprememb predpisov z 

namenom, da se znižajo stroški delovanja občin oziroma odpravijo ugotovljene administrativne ovire. 

Pristojna ministrstva morajo vladi predložiti predloge sprememb predpisov v potrditev tako, da bo 

njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji 

občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve. ( Vir: Vlada RS, ab) 

5 MIO EUR ZA POPLAVE V LETU 2014 

Vlada Republike Slovenije je na seji iz sredstev rezerve za izvedbo interventnih aktivnosti zaradi 

poplav v letu 2014 zagotovila 5 mio EUR. Vlada je namreč 27. 11. 2014 potrdila Akcijski načrt 

interventnih aktivnosti zaradi poplav, s katerim je določila kratkoročne in dolgoročne ukrepe 

obvladovanja poplavne ogroženosti.  

V okviru nabora interventnih gradbenih del, so predvideni ukrepi, ki jih je možno zagotoviti v šestih 

mesecih in so nujno potrebni zaradi nastalih razmer na slovenskih vodotokih in vodni ter cestni 

infrastrukturi zaradi poplav v letu 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

NAČRT ZA NALOŽBE V EVROPO  

Vlada RS je na seji dala odgovor na poslansko vprašanje, glede načrta za naložbe v Evropo. V 

odgovoru je vlada povedala, da se je 4. 12. 2014 seznanila z informacijo o delu projektne skupine EU 

za investicije in o naboru slovenskih projektov, ter podala informacijo, da je bilo v Sloveniji na državni 

ravni identificiranih 22 projektov v skupni ocenjeni investicijski vrednosti cca. 9,2 mrd EUR, in sicer so 

v obdobju 2015 - 2017 predvidena vlaganja v višini 2,3 mrd EUR. Vlada je prav tako pozvala resorna 

ministrstva oziroma nosilce investicijskih projektov, da v roku treh mesecev pripravijo investicijske 

elaborate, ki bodo omogočili nadaljnje aktivnosti za uresničevanje naložbenega načrta. (Vir: Vlada RS, 

ab) 

NORMATIVNI DELOVNI PROGRAM VLADE RS ZA LETO 2015 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 

2015. V normativnem delovnem programu je tako za leto 2015 načrtovanih okrog 550 predpisov, od 

tega  nekaj manj kot 200 iz pristojnosti Državnega zbora RS, ostali pa iz pristojnosti Vlade RS oz. 

pristojnosti ministrstev. (Vir: Vlada RS, ab) 

REALIZACIJA UKREPOV IZ ENOTNEGA DOKUMENTA ZA 

ZAGOTOVITEV BOLJŠEGA ZAKONODAJNEGA IN POSLOVNEGA 

OKOLJA 

Vlada RS je podala odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z ugotavljanjem realizacije ukrepov 

iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig 

konkurenčnosti, ki ga je vlada sprejela 3. oktobra 2013.  

Stanje realizacije je od julija 2014 dalje dosegljivo strokovni in zainteresirani javnosti na svetovnem 

spletu na vladnem portalu (celotna tematika je objavljena med vsebinami Ukrepi za izhod iz krize – 

razbremenitev gospodarstva) in na portalu STOPbirokraciji. (Vir: Vlada RS, ab) 

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/ukrepi_za_izhod_iz_krize/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/ukrepi_za_izhod_iz_krize/ukrepi_za_okrevanje_gospodarstva/
http://www.stopbirokraciji.si/birokracija-stop/
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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. Ponovno bodo glavni upravičenci programa URBACT III 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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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 

ANKETA O MREŽI ZA PODEŽELJE  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko Kmetijskega inštituta Slovenije izvaja 

»Sprotno vrednotenje Programa za razvoj podeželja 2007-2014«, katerega sestavni del je tudi 

vrednotenje Mreže za podeželje. 

Za vrednotenje Mreže so povezavi postavili spletni vprašalnik, s čimer bodo preverili ustreznost, 

učinkovitost in uspešnost delovanja Mreže ter preučili potrebe po izboljšavah in prilagoditvah. Z 

izpolnitvijo vprašalnika boste prispevali k izboljšanju delovanja Mreže za podeželje v programskem 

obdobju 2014-2020. Vprašalnik lahko izpolnite najkasneje do 30. januarja 2015. V primeru nejasnosti ali 

kakršnih koli vprašanj se obrnite na g. Mateja Bedrača (Kmetijski inštitut Slovenije) preko telefonske 

številke (01) 280 52 25 ali preko e-poštnega naslova g. Mateja Bedrača. ( Vir: MKGP) 

TRETJI URADNI PREDLOG PRP 2014-2020 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2015, na Evropsko komisijo posredovalo 

tretji uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V tem 

predlogu so upoštevane tehnične pripombe, ki jih je podala Evropska komisija. Tretji uradni predlog 

lahko preberete v tem dokumentu (pdf). (Vir: MKGP) 

"LOBIRANJE - KAKO SE PRAVILNO ODZVATI" 

Ministrstvu za javno upravo je z namenom ozaveščanja potencialnih lobirancev v sodelovanju z 

nevladno organizacijo Društvo Integriteta – TI, pripravilo letak poimenovan: Lobiranje - kako se 

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
https://www.surveymonkey.com/s/mreza_za_podezelje
mailto:matej.bedrac@kis.si
http://www.program-podezelja.si/images/vsebine/PRP_2014-2020/priloge_tretji_uradni_predlog_22jan2015/PRP_tretji_uradni_predlog.pdf
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SOJ/2015/LOBIRANJE_letak_13_jan_2015.pdf
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pravilno odzvati, ki predstavlja vodnik ravnanja za funkcionarje in javne uslužbence v primeru 

lobiranja. Vodnik vsebuje informacije o tem, kdo so registrirani lobisti in kdo lahko nastopa kot 

neregistrirani lobist, poleg tega vsebuje primere dovoljenega in primere nedovoljenega vplivanja. (Vir: 

MJU) 

NOVIČKE PRIZMA 50+  

Vabimo vas k prebiranju PRIZMA 50+ novičk, kjer boste našli ponudbo brezplačnih delavnic, 

usposabljanj in svetovanj, ki vam lahko pomagajo pridobiti nova znanja in izkušnje, s katerimi boste 

lažje načrtovali vašo nadaljnjo karierno pot. 

POGOVOR Z EVROPSKIM POSLANCEM O ENAKOSTI SPOLOV 

Parlament vsako leto pripravi poročilo o enakosti spolov v EU. Odbor za enakost spolov je 20. januarja 

podprl poročilo za leto 2013, ki ga je pripravil belgijski poslanec Marc Tarabella (S&D). v nadaljevanju 

si lahko preberete kaj pripravljavec poročila meni o napredku od leta 2009.  

Evropski poslanec je v intervjuju povedal: » Da napredujemo, ampak prepočasi. Če bomo nadaljevali 

v tem ritmu, bo enakost spolov realnost šele leta 2084. V petih letih se je stopnja zaposlenosti žensk v 

EU povečala iz 60 na 63 odstotkov. To ni dovolj. Posvetiti se moramo tudi kakovosti delovnih mest; 

vse več žensk ima pogodbe za določen čas, službe niso varne. Prav tako je potrebno govoriti tudi o 

kvotah za ženske v podjetjih, ki nastopajo na borzah. Sicer pa lahko govorimo o tem še 30 let, na 

koncu bomo rabili zavezujočo zakonodajo. Treba se je boriti proti predsodkom, že od mladosti. 

Ratificirati je treb istanbulsko konvencijo o nasilju nad ženskami.« Celotni intervju si lahko preberete 

tukaj. (vir:EP) 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/Novicke_PRIZMA50__st._1.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_progress_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20150119STO10502/html/Tarabella-Enakost-spolov-je-enakost-pravic-in-prilo%C5%BEnosti
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20150119STO10502/html/Tarabella-Enakost-spolov-je-enakost-pravic-in-prilo%C5%BEnosti

