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Javna naročila male vrednosti in postopek s pogajanji Vabilo s
programom in prijavnica
Seja Komisije za prostor pri SOS
Pristojnosti občinskega sveta Vabilo in prijavnica
Sistemizacija delovnih mest, priprava kadrovskega načrta in varstvo
pri delu Vabilo s programom in prijavnica
Pristojnosti občinskega sveta Vabilo in prijavnica
Praktična delavnica - organizacija in sistemizacija delovnih mest,
kadrovski načrt in varstvo pri delu Vabilo s programom, prijavnica
Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev Vabilo s programom in
prijavnica.
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NOVIČKE SOS
NA SESTANKU S PREDSEDNIKOM VLADE RS ZBLIŽALI STALIŠČA DO
FINANČNIH SREDSTEV ZA OBČINE
Predstavniki skupnosti občin in predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar so se 27.1.2015 še zadnjič sestali
na temo finančnih sredstev za občine v letu 2015. Poprej je potekala še skupna seja Predsedstev SOS,
ZOS in ZMOS, kjer je bilo sprejeto skupno pogajalsko izhodišče za višino povprečnine, 525 € na
prebivalca. Prav tako pa so župani predsedstva odločili, da na nižji znesek ni mogoče pristati, razen v
primeru, če se ustrezno znižajo tudi stroški povezani z občinskimi nalogami. Tako je bilo predlagano,
da se v državnem proračunu zapiše različne zneske povprečnine. Prvo v višini 525 € na prebivalca,
naslednjo v nižjih zneskih, ti pa bi morali zaobjemati sistemska znižanja stroškov občin v tistem
obdobju. Ta način bi omogočal zavezo državne strani, da bo aktivno delala na znižanju stroškov
občin, hkrati pa ohranila nivo primanjkljaja pod 3% BDP. Po usklajevanju s pristojnimi ministri je
prisotnim predstavnikom skupnosti občin predlagal, da se za višino povprečnine določi padajočo
lestvico začenši z zneskom 525 € za prvih nekaj mesecev, v naslednjih mesecih bi bili v proračunu
zapisani zneski nižji, v skladu z nižjimi stroški občinskih nalog. Sklenjen dogovor o višini povprečnine
bi vseboval tudi zaveze in poti kako bi to dosegli. Predsednik Vlade, dr. Miro Cerar je povedal tudi,
da lahko v letu 2015 zagotovijo 1% sredstev za sofinanciranje infrastrukturnih investicij vsem
občinam, za kar je na razpolago 10 mio. € sredstev. Glede na dogovorjeno je bil sklican sestanek na
ministrstvu za finance prihodnji dan z namenom, da se doreče tehnične podrobnosti dogovora in
natančni zneski povprečnine. Za več podrobnosti glede poteka sestanka z dr. Cerarjem kliknite tukaj.

SKLENITEV DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2015
Obveščamo

vas,

da

je

po

večmesečnih pogajanjih prišlo do
zaključka pri procesu usklajevanj za
višino sredstev, ki bodo občinam
pripadala v letu 2015. Pogajalci
Skupnosti občin Slovenije so na več
kot petnajstih vsebinskih sestankih s
predstavniki različnih ministrstev,
tudi z ministrstvom za finance,
vseskozi opozarjali na že obstoječe
nezadostno

financiranje

občin,

preneseno

zakonodajo

brez

ustreznih finančnih sredstev, prenormiranost, nujne sistemske spremembe in napake, predvsem pa
tudi izredno pomembnost občin, ne samo v smislu zadovoljevanja potreb občank in občanov, pač pa
tudi prispevka občin h gospodarski rasti ter uspešnem črpanju evropskih sredstev zaradi investicij.

23.1.2015 – 30.1.2015

TN št. 4

Zaradi vztrajnosti pogajalcev SOS in posluha vladne strani za sistemske in interventne spremembe v
zakonodaji, trenutne finančne situacije Slovenije in dejstvu, da smo zavezani finančni primanjkljaj
ohraniti pod 3% bruto domačega proizvoda, je 29.1.2015 prišlo do končnega kompromisa glede
sredstev, ki jih bodo prejele občine v letu 2015. Pri tem je ključnega pomena, da bo vlada zagotovila
ustrezne prihranke (22,8 mio.) skozi zakonodajne sistemske spremembe, ki bodo občinam znižale
stroške in tako izpolnila predpogoj za znižan znesek povprečnine; v kolikor ji to ne bo uspelo skozi
sistemske spremembe se je zavezala, da bo sredstva zagotovila na drug način.
Tako je 29.1.2015 Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 predsednik SOS, mag. Aleksander Jevšek,
v imenu Skupnosti občin Slovenije podpisal danes, dne 29.1.2015 ob 15.00 uri.
Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 vsebuje določila, ki jih lahko pregledate s klikom tukaj.

POSVET PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA
Dne 26.1.2015 je v Mariboru potekal prvi izmed petih regijskih seminarjev za mestne in občinske
svetnice in svetnike, ki jih organizirajo skupnosti občin v sodelovanju s Službo za lokalno
samoupravo. Preko sto udeležencev se je seznanilo s ključnimi pristojnostmi občinskega sveta ter
vlogo in položajem članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz
pristojnosti občin. Prav tako so bile predstavljene smernice, ki se nanašajo na sodelovanje prebivalcev
lokalnih okolij pri odločanju o zadevah oz pristojnosti občin. Ob tem so predavatelji predstavili tudi
najpogostejše

napake

delovanja

občinskega

sveta, ki jih je pristojno
ministrstvo ugotovilo pri
strokovnem

pregledu

četrtine občin v letih 2013
in 2014. Seveda pa so
udeleženci

prejeli

koristne

tudi

informacije

neposredno na dogodku
samem
odgovorov

na

podlagi

predavateljev

na zastavljena vprašanja.

KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST NA ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH
29.1.2015 je Skupnost občin Slovenije v prostorih
Austria Trend Hotela, za občine organizirala posvet na
temo

Kategorizacije

zemljiščih.

Skupnost

občinskih
občin

cest

Slovenije

na
se

zasebnih
zaveda

problema občin, ko jim ustavno sodišče razveljavlja
odloke za kategorizacijo občinskih cest. Zakonodaja
prepoveduje odvzem kategorizacije ceste, ki ima javni
interes in s katero bi se onemogočil dostop do parcel z

23.1.2015 – 30.1.2015

TN št. 4

gradbenim oz. uporabnim dovoljenjem. Občine tako navedenim cestam ne morejo odvzeti
kategorizacije, temveč so prisiljene urediti lastništvo, kar nekateri posamezniki poizkušajo izkoristiti.
V kolikor ne gre drugače lahko občine sprožijo postopek razlastitve, kar pa je velikokrat najdražja
rešitev. Glede na vedno manjše finančne zmožnosti občin, bi občine potrebovale v povprečju 5-15 let,
da bi uredile lastništvo vseh svojih cest. (MM)

TURISTIČNA TAKSA IN DRUGI SISTEMSKI VIRI FI NANCIRANJA
V četrtek, 29. 1. 2015, sta v okviru Sejma Alpe Adria Fakulteta za turistične študije Turistica, Univerza
na Primorskem in Gospodarsko razstavišče organizirali okroglo mizo Turistična taksa in drugi
sistemski viri financiranja. Na vprašanja, kako razdeliti finančna sredstva, ki prihajajo večinoma iz
javnih sistemskih virov na podlagi dveh zakonov – o turistični taksi in o koncesijah od iger na srečo so
odgovarjali različni deležniki. Razprava pod vodstvom izr. prof. dr. Maje Uran Maravić, prodekanje
Fakultete za turistične študije Turistica Univerza na Primorskem je osvetlila, kako razrešiti problem
javnega financiranja in kako legitimnost svojih »zahtev« vidijo različni deležniki: Gregor Jamnik,
Združenje hotelirjev Slovenije, Petra Stušek, Turizem Ljubljana, ali Eva Štravs, Turizem Bled, Saša
Kek, Skupnost občin Slovenije, Peter Misja, Turistična zveza Slovenije, mag. Miha Kovačič, Kongresni
urad Slovenije, Matej Planko, Planinska zveza Slovenije, Danilo Brecelj, Združenje slovenskih
žičničarjev, mag. Maja Pak, SPIRIT, Sektor turizem, mag. Mateja Tomin Vučkovič, Direktorat za
turizem. Predstavnica SOS je izpostavila pomen turistične takse za občine, naloge, ki jih občine na
podlagi zakona izvajajo za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja
turizma. Sredstva zbrana iz naslova turističnih taks so bila v letu 2013 nekaj čez 8 mio €. Iz naslova
zbranih koncesnin od posebnih iger na srečo pa so občine z igralnicami in okoliške prejele skupaj 18,8
mio €, in jih namenile za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za investicije ter vzdrževanje
turistične infrastrukture, kot to določa zakon. Iz proračunov občin pa je za isto leto razvidno, da so bili
odhodki občin za promocijo ter razvoj turizma in gostinstva v skupni višini 32,5 mio in če vzamemo v
obzir, da se tudi z zakonom določene naloge s področja turizma nahajajo tudi izven teh dveh
proračunskih postavk (npr. prireditve, označevalne table, kolesarske poti…) vidimo, da občine
prispevajo veliko več za turizem, kot za to prejmejo namenskih virov. (SK)

SEJA ODBORA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Dne 29.1.2015 sta se predstavnika Skupnosti občin Slovenije odzvala povabilu Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije in se udeležila seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti. Odbor je izpostavil
problematiko glede statusnega preoblikovanja koncesionarjev iz s.p. v d.o.o. Namreč javni
zdravstveni zavodi v Slovenije so zaznali, da se vse pogosteje dogaja, da koncesionarji vodijo
postopke v smeri preoblikovanja statusa podeljene koncesije. Posledica takšnega statusnega
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preoblikovanja je preoblikovanje javnega zdravstva v privatno. Odbor navedenemu odločno
nasprotuje. Predstavnik SOS je poudaril, da se SOS zaveda problematike, ob tem pa poudaril, da je za
rešitev potrebno na novo normirati zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

NAPOVED IZOBRAŽEVANJ SOS
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da bo SOS, ZMOS in ZOS, skupaj s Službo za lokalno
samoupravo organizirali izobraževanje za članice in člane nadzornih odborov občin. Predvidene
lokacije posveta so Ljubljana, Maribor in Koper, predvideni termini pa 3. marec, 2. marec ter 5. marec
2015.
Prav tako SOS organizira v prvi polovici marca strokovni posvet na temo priprave zaključnih
računov proračunov občin.
Vabila s programom in prijavnice vam bomo posredovali v kratkem.

SPREJETI KODEKS ETIKE OBČINE ČRENŠOVCI
Dne 5.1.2015, je Skupnost občin Slovenije občinam članicam posredovala prenovljen Kodeks ravnanja
izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, s priporočilom Skupnosti občin Slovenije za sprejem na
občinskih/mestnih svetih občin članic Skupnosti občin Slovenije.
Prejeli smo obvestilo občine Črenšovci, ki je na svoji 3. seji, dne 20.1.2015, sprejela Kodeks ravnanja
izvoljenih predstavnikov v Občini Črenšovci, katerega smo tudi objavili na spletni strani SOS. Tudi
ostale občine spodbujamo k sprejemu Kodeksa v prepričanju, da se na ta način gradi tudi odnos
zaupanja, ki je nujno potreben za izvoljene predstavnike, da lahko učinkovito opravljajo svojo vlogo.

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.
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
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 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
PRAVILNIK O OBJAVAH POGODB S PODROČJA JAVNEGA
NAROČANJA, KONCESIJ IN JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV
Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je bila vzpostavljena pravna podlaga za
povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. Zakon določa, da
način objave, možne formate in mesto objave določi minister, pristojen za upravo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance. Na navedeni zakonski podlagi je sprejet Pravilnik o objavah pogodb
s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki prične veljati 24. 1. 2015.
Tukaj najdete povezavo na spletno stran Ministrstva za javno upravo, kjer je objavljena informacija v
zvezi s Pravilnikom. Prav tako so objavljena tudi pojasnila v zvezi z izvajanjem Pravilnika.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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.

PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ
S strani MGRT smo prejeli uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij. Strokovne podlage so
objavljene na spletni strani MGRT tukaj. Prosimo vas, da nam vaša mnenja in predloge posredujete na
naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 2. 2015.
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EVIDENTIRANJE
EVIDENTIRANJE ODBOR ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OP ZA
IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 -2020
Skupnost občin Slovenije je prejela poziv s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko za imenovanje člana v Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
V skladu z navedenim najdete tukaj dopis, Splošno uredbo in obrazec za evidentiranje, da predlagate
kandidatko/kandidata s potrebnimi izkušnjami in znanji. Izmed kandidatk/kandidatov bo imenovan
in predlagan za člana tisti, ki bo prejel najvišje število glasov predsedstva SOS.
Evidentiranje je odprto vključno do ponedeljka, 2.2.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge
posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane
(podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA
ODPRTA
SOFINANCIRANJE DRUGEGA STROKOVNEGA DELAVCA V 1.
RAZREDIH OŠ
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja glede
sofinanciranja drugega strokovnega delavca v 1. razredih osnovnih šol. Vljudno naprošamo za
sodelovanje.
Občina že vse od začetka uvajanja devetletke v osnovno šolo sofinancira drugega strokovnega delavca
v 1. razredih, v deležu, ki ga MIZŠ ne financira. Občino zanima ali tudi druge občine sofinancirate 2.
strokovnega delavca v 1. razredih OŠ ter v kakšnem deležu (v primerjavi s polnim delovnim časom):
-

razlika med deležem MIZŠ in polnim delovnim časom v celoti;

-

v manjšem deležu?

Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

torka,

3.

februarja

2015

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

SOGLASJE ZA POSEG V VAROVALNI PAS CESTE IN ZA IZVEDBO
PRIKLJUČKA NA CESTO
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj glede izdaje
soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto. Zato občine vljudno
naprošamo za sodelovanje.
Občino članico zanima:
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ali občine izdajate soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za izvedbo priključka na
cesto z vidika varovanja ceste in prometa in predpišete pogoje pod katerimi se lahko gradi v
varovalnem pasu in se lahko izvede cestni priključek,



ali pred izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za izvedbo priključka na cesto
preverjate tudi lastništvo zemljišč, na katerih bi se naj izvajali posegi (priključek na cesto,
varovalni pas). Torej ali zavrnete izdajo soglasja, če poda vlogo stranka, ki nima pravice graditi ali
pa tega ne preverjate, ker smatrate, da se s takim soglasjem dajejo le pogoji za gradnjo v
varovalnem pasu ceste in za priključek na cesto, pravico graditi pa si mora stranka pridobiti, da
lahko v skladu s podanim soglasjem izvede nek poseg v varovalnem pasu ceste ali priključek na
njo in



kako ravnate v primeru, če poda vlogo solastnik zemljišča, ki je predmet posega.

Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

srede,

4.

februarja

2015

na

naslov

alja.babic@skupnostobcin.si.

POSTAVITEV MOBILNIH VRTCEV
Skupnost občin Slovenije se na vas obrača s prošnjo po posredovanju informacij glede postavitve
mobilnih vrtcev.
Občino zanima, kakšne imate izkušnje z reševanjem prostorske stiske v vrtcih s postavitvijo mobilnih
vrtcev, urejenih iz bivalnih kontejnerjev, ki jih je mogoče dograditi. Občino prav tako zanima, kdo so
bili vaši izvajalci del.
Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

četrtka,

5.

februarja

2015

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS
4.2./ 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, 4. 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.
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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.

4.2./ SESTANEK Z MOP NA TEMO PREHODA V ZELENO
GOSPODARSTVO
Predstavniki SOS se bodo udeležili sestanka z ministrstvom za okolje in prostor, ki bo potekal v sredo,
4.2.2015, na temo prehoda v zeleno gospodarstvo. Na sestanku bodo predstavniki ministrstva
predstaviti okvir programa aktivnosti, ki jih želi MOP izvesti v sodelovanju tudi z lokalnimi
skupnostmi.

5.2./ SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR PRI SOS
V torek, 5.2.2015, bo potekala seja Komisije za prostor pri SOS s pričetkom ob 10.00 uri. Seja bo
potekala v prostorih Tkalke, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor. Na dnevnem redu predlaga naslednja
vsebinska poglavja: začasna raba prostora na primeru mesta Maribor (ogled primerov in predstavitev
vsebin), brifing članov delovnih skupin in ministrstva za oblikovanje prostorske zakonodaje,
problematika geodetskih podatkov in GIS podpore v prostorskem načrtovanju.
V kolikor vas vsebinska poglavja zanimajo in bi se želeli seji komisije priključiti vas vabimo, da nam
vašo prisotnost sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 4.2.2015.

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.
Zaradi velike zasedenosti prvih seminarjev, ki so že bili uspešno izvedeni, smo skupnosti občin
organizirale dodatna termina posvetov. Seminarja bosta potekala 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!
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
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mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si ali na Združenje mestnih občin Slovenije po faksu na 05/627 10 21 ali
na e-naslov zmos@koper.si.

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.
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.

25.2./ PRAKTIČNA DELAVNICA - ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA
DELOVNIH MEST, KADROVSKI NAČRT IN VARSTVO PRI DELU
Skupnost občin Slovenije organizira strokovno delavnico s področja uslužbenskega sistemaorganizacija in sistemizacija delovnih mest, kadrovski načrt in varstvo pri delu, in sicer s poudarkom
na izpostavitvi problematike na podlagi primerov iz prakse in na podlagi posameznih primerov, ki jih
bodo izpostavili udeleženci delavnice.
Delavnica bo potekala v sredo, 25.2.2015 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra
(II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
vabilo s programom, prijavnica
Delavnica bo izvedena kot konstruktivna razprava po posameznih vsebinah delavnice ter na podlagi
konkretnih primerov, ki jih bodo izpostavili udeleženci.
Ob prijavi naprošamo, da nam posredujete vaš konkretni kompleksnejši primer oziroma vprašanje s
področja uslužbenskega sistema. Število mest je omejeno!
Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do torka, 24. 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.
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5.3./ OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V
LETU 2015
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Mojco Ramšak Pešec, generalno direktorico
Direktorata za javno upravo na Ministrstvu za javno upravo, organizira delovni posvet glede
ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev v letu 2015. Posvet bo potekal v četrtek, 5. marca 2015
s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus Austria Trend hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana.
Vabilo s programom in prijavnica.
Zaradi zagotovitve posveta, je potrebna prijava do torka, 24. 2. 2015. Izpolnjene prijavnice nam lahko
posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti 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
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
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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!

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.

20. SEJA VLADE
REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2015
Vlada RS je na 20. redni seji določila predlog Rebalansa proračuna RS za leto 2015 in ga posredovala v
obravnavo Državnemu zboru RS. V predlogu rebalansa proračuna RS za leto 2015 je skupaj
načrtovanih 8.562,1 mio EUR prihodkov, kar je 64 mio EUR manj kot v sprejetem proračunu za leto
2015.
Predlog rebalansa 2015 predvideva primanjkljaj državnega proračuna po denarnem toku v višini 1.385
mio EUR, kar znaša 3,62 % BDP. Po popravku na obračunski tok (predvsem dela EU sredstev, ki jih bo
EK zadržala do prejema končnega poročila o učinkovitosti črpanja EU sredstev v obdobju 2007-2013)
in ob upoštevanju pričakovanih saldov drugih enot sektorja država pričakujejo, da bo primanjkljaj
sektorja država po metodologiji ESA v letu 2015 nižji od 3% BDP. (Vir: Vlada RS, ab)
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NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2014 IN
2015
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, katerega osnovni cilj je uzakoniti rešitve, ki bodo
omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna države v letu 2015. (Vir: Vlada RS, ab)

VLADA Z OBČINAMI SKLENILA DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE
ZA LETO 2015
Vlada RS je na 20. redni seji potrdila sklenitev dogovora o višini povprečnine za leto 2015 z
reprezentativnima združenjema občin in pooblastila ministra za finance za podpis dogovora.
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v drugem odstavku 11. člena namreč določa, da pred predložitvijo
državnega proračuna v državni zbor vlada sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor o
višini povprečnine za naslednje proračunsko leto. (Vir: Vlada RS, ab)

PREDLOG ODLOKA O NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM
Vlada RS je določila besedilo Predloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za
organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije
in javne sklade za leto 2015.
Vsebino in postopek sprejemanja načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem urejata Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti. Navedena predpisa urejata vsebino načrtov ravnanja z
nepremičnim premoženjem in vsebino načrtov ravnanja s premičnim premoženjem, pri čemer je
vsebina načrtov različna, postopek priprave in sprejemanja teh načrtov pa je za obe vrsti stvarnega
premoženja enak. (Vir: Vlada RS, ab)

SOCIALNI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2015-2016
Vlada RS je sprejela Socialni sporazum za obdobje 2015-2016, ki je bil s strani strank sporazuma
parafiran dne 20. 1. 2015.
Socialni sporazum je ključni element socialnega dialoga, katerega osnovni namen je doseči soglasje
med socialnimi partnerji o temeljnih ciljih in rešitvah sistemskih sprememb, ki jih pokriva socialni
sporazum. Besedilo socialnega sporazuma vsebuje Uvod s splošnimi cilji socialnega sporazuma, enajst
vsebinskih podpoglavij, poglavje o socialnem dialogu ter spremljanju socialnega sporazuma in
njegova veljavnost. (Vir: Vlada RS, ab)
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ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH
DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih in ga poslala
Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem postopku.
Predlog zakona vsebuje predvsem spremembe, ki so potrebne zaradi nove Uredbe o tahografu v
cestnem prometu. Z Uredbo se bo med drugim postopoma uvedel nov pametni tehnološko
naprednejši tahograf in posodobljeni ter usklajeni postopki nadzora nad socialno zakonodajo v
cestnem prometu (pravila o časih vožnje, odmorih in počitkih voznikov). Poleg tega so narejene še
nekatere manjše spremembe na področju poenostavitve evidenc o tahografih in tahografskih
delavnicah ter na področju kazenskih določb. (Vir: Vlada RS, ab)

VLADA DOLOČILA KVOTE PRAVIC PRORAČUNSKE PORABE ZA
MESEC FEBRUAR 2015
Vlada RS je določila kvote pravic proračunske porabe za mesec februar 2015 po skupinah neposrednih
proračunskih uporabnikov.
Predlagana kvota za mesec januar 2015 znaša 1.008 mio EUR, kar je 11,0 % vseh pravic porabe, kot
izhajajo iz sprejetega proračuna za leto 2015. Skupni odstotek porabe glede na sprejeti proračun
nekoliko zvišujejo predlagane kvote pri nekaterih proračunskih uporabnikih, ki imajo zaradi svojih
specifičnosti večjo predvideno kvoto pravic porabe v mesecu februarju glede na povprečno
predvideno kvoto in sicer ministrstvo za finance ter ministrstvo za kmetijstvo in okolje. (Vir: Vlada RS,
ab)

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O SEJNINAH IN POVRAČILIH
STROŠKOV
Vlada RS je na seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
Z uredbo o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah,
javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih se zaradi omejitev učinkov finančne krize znižujejo
sejnine članom organov nadzora oziroma upravljanja v javnih skladih, javnih agencijah in tistih javnih
zavodih, katerih ustanoviteljske pravice izvršuje vlada. (Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O DOLOČITVI VIŠINE DNEVNEGA NADOMESTILA ZA ČAS
ZADRŽANOSTI OD DELA
Vlada RS je izdala Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi
bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2015 in jo objavi v Uradnem listu RS.
Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za
polni delovni čas za leto 2014 znaša 20 evrov oziroma na mesečni ravni 600 evrov. (Vir: Vlada RS, ab)
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SOLIDARNOSTNI SKLAD EU ZA ZIMSKO UJMO FEBRUARJA 2014
Vlada RS se je seznanila z informacijo o Solidarnostnem skladu EU za zimsko ujmo februarja 2014 in
določila vsebino priloge 1 in priloge 2 k odločbi o izvedbi uporabe odobrenih sredstev iz
Solidarnostnega sklada EU, v katerih je odločila o upravičenih ukrepih ter določila organe za
koordinacijo in izvrševanje finančnega prispevka iz Solidarnostnega sklada EU.
Slovenija je iz Solidarnostnega sklada EU upravičena do 18.388.478 evrov brez DDV, ki ni upravičen
strošek. Sredstva mora porabiti v 18 mesecih po nakazilu sredstev na račun Banke Slovenije, ki bo
najkasneje marca 2015. V nasprotnem primeru bi morala ustrezni del dotacije vrniti. (Vir: Vlada RS,
ab)

USTANOVITEV SLOVENSKE TURISTIČNE AGENCIJE
Vlada je preučila in podprla predlog Zakona o spremembah Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo, da se za izvajanje nalog s področja turizma, ki obsegajo načrtovanje in izvajanje trženja
in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, in ki jih zdaj izvaja
SPIRIT Slovenija, ustanovi samostojna pravna oseba - Slovenska turistična organizacija.
Odločitev temelji na jasni zahtevi turističnega gospodarstva oziroma Turistično gostinske zbornice
Slovenije, ki je opozorila, da slovenski turizem, glede na delež v bruto družbenem proizvodu, nujno
potrebuje samostojno organizacijo za promocijo in trženje turizma. Narekuje jo tudi nujnost, da se
poveča samostojnost in učinkovitost opravljanja nalog na področju turizma, optimizira delo, zagotovi
večja preglednost delovanja ter omogoči tesnejše vsebinsko povezovanje delovnih procesov. (Vir:
Vlada RS, ab)

JAVNA AGENCIJA ZA TRŽENJE IN PROMOCIJO TURIZMA
Vlada RS je na seji podprla predlog za spremembo Zakona o spremembi Zakona o spodbujanju tujih
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij, s katerim se bo naloge s področja turizma, ki
obsegajo načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih
trgih in ki jih zdaj opravlja Javna agencija za področja turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja,
razvoja podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija), izvajala novoustanovljena javna
agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma. V ta namen bi uporabljala finančne vire in kadre s
tega področja, ki jih za ta namen zdaj upravlja SPIRIT Slovenija. (Vir: Vlada RS, ab)

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA
Vlada RS je sprejela mnenje in amandmaje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT). Vlada je podprla predlog, da se ZSRT spremeni
tako, da bo naloge s področja turizma, ki obsegajo načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične
ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, in ki jih zdaj opravlja Javna agencija RS za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, izvajala novoustanovljena javna agencija,
pristojna za trženje in promocijo turizma. (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 ITALIJANSKA 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
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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
BROŠURA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
(KOPOP)
PRP 2014−2020 prinaša nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželje. Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijskookoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), ki bo nadomestil obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil
(podukrepi KOP) iz PRP 2007−2013. PRP 2014−2020 sicer še ni dokončno potrjen s strani Evropske
komisije, zato se lahko posamezne zahteve iz naslova tega ukrepa še nekoliko spremenijo.
Namen brošure je zagotoviti pravočasno informiranost javnosti v zvezi s ključnimi zahtevami in
potekom vseh aktivnosti v povezavi z omenjenim ukrepom, kar je zlasti pomembno za tiste
upravičence, ki se bodo želeli že v letu 2015 vključiti v ta ukrep. Namesto dosedanjega paketnega
pristopa, kjer je vsak od 24. kmetijsko okoljskih podukrepov vključeval več zahtev, se ukrep KOPOP
sestoji iz 19 operacij, ki so sestavljene iz obveznih in izbirnih zahtev. Upravičenec mora izvajati
obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev posamezne operacije, če so v okviru
posamezne operacije le-te na voljo.(Vir: MKGP)

PROGRAM AKTIVNOSTI PRED VSTOPOM V UKREP KOPOP
Pred vstopom v Ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje
(EK) je treba izdelati program aktivnosti (PA).
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Podpore za ukrep EK se bodo še naprej izvajale v okviru dveh podukrepov in sicer plačilo za
preusmeritev in plačilo za izvajanje ekološkega načina kmetovanja na kmetiji. Za oba ukrepa je treba
pred vstopom izdelati PA izvajanja ukrepov na kmetijskem gospodarstvu. Če se kmetijsko
gospodarstvo vključi hkrati v KOPOP in EK, je potrebno izdelati le en, skupen PA, sicer pa se ga
izdela le za posamezen ukrep.
Izdelava programa aktivnosti se bo pričela v ponedeljek, 2. februarja 2015, na vseh izpostavah Javne
službe kmetijskega svetovanja. Več si preberite na tej povezavi. ( Vir: KGSZ)

POROČANJE O DOSEGANJU CILJEV IN IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI
NA POSAMEZNIH UKREPIH PRP ZA LETO 2014
Vsi prejemniki javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki ste svoje investicije v
preteklih letih že zaključili in ste, skladno s 123. členom uredbe PRP za 1., 3. in 4. os (Uradni list RS, št.
87/2012, 63/2013), dolžni Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati letno poročilo o
doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2014, obveščamo, da je rok za oddajo poročila 31. 3. 2015.
Oddaja letnega poročila je mogoča preko spletne aplikacije Program razvoja podeželja – Izplačila /
Poročila. Več informacij najdete na tej povezavi. (Vir: MKGP)

PRIROČNIKI V OKVIRU PROJEKTA ReBirth
Obveščamo vas, da s klikom na spodnje naslove dostopate do
priročnikov, ki so jih za vas pripravili v okviru Projekta ReBirth –
Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in
njihove uporabe v gradbeništvu.
 Priročnik za trajnostno rušenje objektov in recikliranje
gradbenih odpadkov
 Priročnik za trajnostno obnovo voziščnih konstrukcij po
postopku hladne in-situ reciklaže
 Priročnik za uporabo agregata iz črne jeklarske žlindre iz
elektroobločnih peči v asfaltnih obrabnih plasteh
 Priročnik za čiščenje in recikliranje gradbenih odpadkov iz
divjih odlagališč
 Priročnik o vrednotenju okoljskih vplivov pri recikliranju
odpadkov v gradbeništvu na podlagi LCA analize
Hkrati vas obveščamo, da je na spletni strani Kam z odpadki
objavljen zemljevid s prikazom lokacij zbiralcev in predelovalcev nenevarnih gradbenih odpadkov (GO),
ki so vpisani v sezname ARSO in so posredovali kontaktne podatke. (Vir: SVO – Služba za varstvo
okolja)

PODPISANO PARTNERSTVO O RAZVOJNEM SODELOVANJU
28. januarja 2015 je pet mednarodnih mrež lokalnih in regionalnih vlad podpisalo prvi strateški
sporazum o partnerstvu z generalnim direktoratom Evropske komisije za razvoj in mednarodno
sodelovanje. To sedemletno partnerstvo je politični dogovor, s katerim se Evropska komisija in
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podpisnice zavezujejo, da bodo sprejele ukrepe, ki temeljijo na skupnih vrednotah in ciljih za boj proti
svetovni revščini in neenakosti, ter za spodbujanje demokracije in trajnostnega razvoja.
Celotno sporočilo za javnost je na voljo tudi v angleškem jeziku. (Vir: CEMR)

ENERGIJA: KAKO VSEM ZAGOTOVITI VARNO OSKRBO IN UČINKOVIT
IZKORISTEK?
Nemotena oskrba Evropske unije z energijo ni samoumevna; 10 odstotkov evropskih gospodinjstev si
pozimi ne more privoščiti ustreznega gretja; veliko energije gre v nič: to je bila diagnoza stanja, ki jo je
članom odborov za energijo in okolje 26. in 27. januarja predstavil evropski komisar za energetsko
unijo Maroš Šefčovič. Varna oskrba z energijo bo sicer tudi tema medparlamentarnega srečanja, ki bo
5. in 6. februarja potekalo v Turčiji.
Predlog Evropske komisije o energetski uniji bo znan konec februarja, vseboval bo tudi pogajalsko
izhodišče EU za pogajanja o novem mednarodnem sporazumu za znižanje izpustov CO2, je
napovedal Šefčovič. Komisija bo predlagala tudi ukrepe za doseganje ciljev EU na področju energije in
podnebja do leta 2030. Celotno objavo si lahko pogledate tukaj. (vir: EP)
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