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NOVIČKE SOS  

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

Dne 4. februarja 2015 je v prostorih Mestne občine Murska Sobota potekala seja Glavnega odbora 

Skupnosti občin Slovenije. Na seji so člani Glavnega odbora SOS obravnavali predlog točke prihajajoče 

seje Predsedstva SOS, in sicer se bo na seji obravnavala problematika reorganizacije nujne medicinske 

pomoči na primarni ravni. Prav tako so člani obravnavali aktualne zadeve v zvezi z ukrepi za nižanje 

stroškov občin in problematiko dimnikarskih služb.  

JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI IN POSTOPEK S POGAJANJI  

Skupnost občin Slovenije je organizirala seminar z naslovom »Javna naročila male vrednosti in 

postopek s pogajanji«, ki je potekal v sredo, 4. februarja 2015 v prostorih Knjižnice Domžale. 

Novela ZJN-2 je določila nove mejne vrednosti javnih naročil. 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 sta bila na seminarju 

predstavljena tudi postopek s pogajanji po/brez 

predhodne objave, predvsem z vidika 

učinkovite in zakonite izvedbe. 

Na seminarju je predavala specialistka s 

področja javnih naročil, gospa Milena Basta 

Trtnik, ki je udeležencem seznanila z ažurnimi 

informacijami glede pravne prakse na področju 

javnega naročanja in odgovarjala tudi na 

individualna vprašanja udeležencev. Tako 

predavateljici kot udeležencem seminarja se 

zahvaljujemo za sodelovanje!  

USKLAJEVANJE PRAVILNIKA O SIGNALIZACIJI IN OPREMI NA 

CESTAH 

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je bil organiziran usklajevalni sestanek o signalizaciji in opremi 

na cestah, ki je opredeljena v Osnutku Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah. S 

predstavniki Ministrstva za infrastrukturo smo v korektnem dialogu pregledali osnutek pravilnika in 

v večini uskladili njegovo vsebino.  
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Predstavniki ministrstva za infrastrukturo so pojasnili, da občinam s pravilnikom ne bodo povzročeni 

nobeni dodatni stroški. Prav tako je namen pravilnika umaknit vso nepotrebno signalizacijo s cestišč, 

saj je te sedaj očitno preveč. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v tej točki strinjali in so 

pozdravili vrsto rešitev v novem pravilniku. Tako so pozdravili označitev con z omejitvijo hitrosti in 

con z določeno prepovedjo. S takšno rešitvijo bodo v urbanih središčih na uvoznih poteh lahko 

označili določeno prepoved, ki bo veljala v celotnem središču. Tako v središču ne bo potrebno 

postavljati signalizacijo za vsakim križiščem. (MM) 

SREČANJE NOGOMETNE EKIPE ŽUPANOV  

V ponedeljek 2. februarja, se je v Podčetrtku sestala nogometna ekipa županov. Na prvem srečanju 

ekipe se je zbralo 16 županov in podžupanov, ki bodo zastopali ekipo SOS. Na prvem srečanju so 

odigrali prijateljsko trening tekmo, na podlagi katere bo selektor ekipe mag. Stanislav Glažar, župan 

občine Hajdina, sestavil ekipo za naslednja srečanja. (MM)  

POZIV OBČINAM - PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO 

Ministrstvo za okolje in prostor je 4. 2. 2015 organiziralo sestanek na temo prehoda v zeleno 

gospodarstvo. Ena izmed ključnih vodil in prioritet Ministrstva za okolje in prostor v letu 2015 in 

naslednjih letih je aktivno spodbujanje prehoda v zeleno gospodarstvo ter učinkovito in trajnostno 

upravljanje z okoljem in prostorom. Na sestanku je državna sekretarka Tanja Bogataj predstavila okvir 

programa aktivnosti, ki jih želi MOP izvesti v sodelovanju z drugimi deležniki, tudi občinami in 

njihovimi asociacijami. SOS je na sestanku predlagal vzpostavitev posvetovalne skupine, sestavljene 

iz predstavnikov vlade, občin oz. njihovih asociacij, NVO, gospodarstva in drugih ključnih 

deležnikov, kot so znanstveno-raziskovalne in izobraževalne institucije. Vsak ima znanja, veščine, 

pristojnosti, izkušnje s svojega področja in če se ta medsebojno dopolnijo in prepletejo, bomo s toliko 

manjšimi resursi skupaj prej na cilju. SOS je na področju trajnostnega, zelenega razvoja precej aktiven. 

V okviru različnih projektov in dogodkov je spodbujal občine k pripravi Trajnostnih energetskih 

akcijskih načrtov (SEAP) in pristop občin h Konvenciji županov, razširjal dobre prakse Nature 2000, 

izvajal skupna zelena naročila za občine in njihove zavode, ozaveščal in usposabljal občine o novih, 

inovativnih oblikah sodelovanja, poslovanja in financiranja, podpiral druge deležnike, ki sledijo 

načelom trajnostnega in pravičnega gospodarstva… Bogatajeva je izpostavila nekaj ključnih projektov 

za prehod v zeleno rast, Zeleno proračunska reforma, reformo zelenega javnega naročanja, akcijski 

načrt za učinkovito rabo virov. Med finančnimi viri za omenjene projekte, ki jih še pripravljajo, je 

omenila podnebni in eko sklad. Na sestanku smo pogrešali vsaj še predstavnike MGRT, saj je resorno 

ministrstvo za gospodarstvo in ob zavarovanih območjih in težav z upravljanjem je bil velikokrat 

omenjen tudi turizem. 

Občine pozivamo da v sekretariat SOS sporočijo svoje prioritete, predloge in potrebe v lokalnih 

okoljih povezane s prehodom v zeleno gospodarstvo. Kontaktna oseba je Saša Kek 

sasa.kek@skupnostobcin.si. Zbrane odgovore bomo upoštevali pri oblikovanju nabora področij za 

sodelovanje z MOP in drugimi deležniki na poti k zelenemu gospodarstvu. Vaše odgovore 

pričakujemo do 13. februarja 2015. 

 

mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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POVEZOVANJE LAS V OBMOČJU ALPE JADRAN  

Na SOS smo prejeli pobudo Zveze Alpe Jadran oz. njene tematske koordinacijske 

točke za kmetijstvo in etnično dediščino za povezovanje LAS-ov na območju Alpe – 

Jadran, za skupno pripravo projektov. Iz sekretariata smo obvestili vse LAS o 

pobudi in predstavnike pozvali, da v kolikor jih zanima takšno sodelovanje s 

hrvaškimi, avstrijskimi in madžarskimi kolegi, da gospodu Vladimirju Šadeku 

(vladimir.sadek@kckzz.hr), ki koordinira tematsko točko sporočijo svoje namere glede sodelovanja, 

morebitne projektne predloge, prioritete, ki bi jih lahko skupaj s partnerji iz sosednjih držav lažje 

uresničevali, ipd. (SK) 

DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH  

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan 

odprtih vrat v občinah. Naša skupna želja je, da bi na ta dan občine svojim občankam in občanom 

prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij. Tako se tudi letos nekatere občine 

priključujejo skupni akciji in organizirajo dogodke v svojih lokalnih okoljih ob naslednjih dnevih:  

7.2.2015 ob 11.00 uri OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH - dan odprtih vrat v 

občini in odprta vrata poslanske pisarne (vabilo) 

11.2.2015 ob 10.00 OBČINA VOJNIK - dan odprtih vrat Medgeneracijskega centra - Kamrice (Vabilo) 

11.2.2015 med 16.00 in 17.00 uro ter 8.00 in 18.00 uro OBČINA KRŠKO - župan mag. Miran Stanko 

bo na voljo za vprašanja in predloge, ob 50-letnici Valvasorjeve knjižnice Krško si ogledate posebne 

zbirke – Kapucinsko knjižnico in zbirko Speedway v Sloveniji (Vabilo) 

11.2.2015 ob 8.00 OBČINA MUTA - dan odprtih vrat Občine Muta 

12.2.2015 ob 17.00 OBČINA ŠENTJUR - dan odprtih vrat Ipavčevega kulturnega centra in kviz "Ali 

poznaš svojo občino" (Vabilo) 

18.2.2015 ob 11.00 uri OBČINA RADOVLJICA - dan odprtih vrat novega središča ponovne rabe v 

sodelovanju s socialnim podjetjem Fundacija Vincenca Drakslerja in Komunalo Radovljica (Vabilo) 

SPREJETI KODEKS RAVNANJA FUNKCIONARJEV MO KRANJ 

Pri zasledovanju cilja graditi in ohranjati visoke etične standarde ter s tem krepiti pripadnost, 

preglednost in družbeno odgovornost delovanja in ugleda MO Kranj, je Svet MO Kranj sprejel kodeks 

ravnanja funkcionarjev.   

Kodeks smo objavili tudi 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.  

 

 

mailto:vladimir.sadek@kckzz.hr
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/Vabilo_-_ODPRTA_VRATA_2015_-_Obcina_Sv._Andraz.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/Vojnik_-Vabilo_Medgeneracijski_center2.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/Vabilo_Krsko-dan_odprtih_vrat_2015.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/Vabilo_DAN_ODPRTIH_VRAT_V_SENTJURJU.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/VAbilo-RADOVLJICA_BODO_ODPRLI_VRATA_NOVEGA_SREDISCA_PONOVNE_UPORABERABE.docx
http://www.skupnostobcin.si/levimenu/kodeks_etike/index.html
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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 

 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 

PODPISOVANJE IN HRAMBA PISNIH ODLOČB TER ODMERA 

ODVETNIŠKIH STROŠKOV  

Skupnost občin Slovenije je meseca oktobra lanskega leta zaprosila Ministrstvo za pravosodje za 

pojasnila v zvezi z uporabo faksimila pri izdaji prekrškovnih odločb ter glede hrambe drugega izvoda 

prekrškovnih odločb, prav tako pa za pojasnila v zvezi z odmero nagrad odvetnikom, ki kršitelje 

zastopajo v postopkih s pravnimi sredstvi. Dne 5.2.2015 smo prejeli odgovor, do katerega lahko 

dostopate s klikom tukaj. 

 

mailto:fin@sid.si
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MP/SOS_pojasnila_tarifa_in_podpis_P.pdf
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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. 

IZVEDBENI NAČRT RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA 

MLADINO 

Obveščamo vas, da se v javni obravnavi nahaja Izvedbeni načrt resolucije o nacionalnem programu za 

mladino 2013-2022 za leto 2015. 

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj 

proračuna 2015 ter v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2007-2013 ter iz 

sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava 

predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so ob zaključku navedeni tudi 

ukrepi, ki se financirajo izven okvirov proračuna Republike Slovenije in kohezijskih sredstev (npr. 

norveški finančni mehanizem, program Erasmus+) ter navedba ukrepov, ki jih ministrstva načrtujejo 

izvajati v okviru nove finančne perspektive. 

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge za spremembo dokumenta naslovite na 

naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 25.2.2015.  

IMENOVANJE  

IMENOVAN ČLAN V DELOVNO SKUPINO ZA REVIZIJO PRAVILNIKA  

Skupnost občin Slovenije je prejela pobudo za imenovanje predstavnika SOS v posebno delovno 

skupino za revizijo Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca, ki jo bo imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport.  

Delovna skupina bo na podlagi ugotovitev stroke in prakse pripravila novelo oziroma novo besedilo 

pravilnika, če bo ugotovila, da je prišlo do večjih odstopanj sedanjih rešitev s spoznanji stroke in 

potrebami prakse.  

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na podlagi korespondenčne seje predlagalo in imenovalo za 

člana gospoda Branka Ledineka, župana Občine Rače – Fram.  

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje. 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Uredba_o_spremembi_Uredbe_o_dolocitvi_obmejnih_problemskih_obmocij_-30.1.2015.tif
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POVPRAŠEVANJA 

ODPRTA 

PRAKTIČNE IZKUŠNJE OBČIN PRI ODMERI KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA NEZAHTEVNE OBJEKTE 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS z vprašanjem, ki se nanaša na prakso v 

občinah pri odmeri komunalnega prispevka za nezahtevne objekte. 

 Občina članica se sooča z naslednjo dilemo: naša zakonodaja (ZGO) določa postopek izdaje 

gradbenega dovoljenja. Med drugim navaja, da je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi potrdilo 

o plačanem komunalnem prispevku, vendar vse to za gradnjo manj zahtevnih objektov. Zakon o 

prostorskem načrtovanju pa navaja, da je potrebno komunalni prispevek plačati za vse objekte, ki se 

jim izdaja gradbeno dovoljenje in se kot taki lahko opredelijo z neto tlorisno površino in bremenijo 

komunalno opremo. 

Težava nastane v tem, da v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, upravna 

enota ne potrebuje potrdila o plačanem komunalnem prispevku, kar pomeni, da se lahko izda brez 

plačila komunalnega prispevka. Občine pa bi morale preko inšpekcijskega postopka ugotavljati 

plačilo komunalnega prispevka. V takšnem primeru gre za precej različne postopke, ki Občine 

postavlja v neenakovreden položaj pri izdajanju gradbenih dovoljenj za nezahtevne in enostavne 

objekte. Prav tako postopki za investitorje ne tečejo po enakem postopku. 

Iz vidika zakonodaje sicer ni pravne praznine, kljub temu pa se občini zdi postopek, da bi morali 

občane zaradi zaveze plačila komunalnega prispevka za gradnjo nezahtevnega objekta preganjati z 

občinskimi inšpektorji, medtem ko je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za manj zahtevne objekte 

jasno določen in zastavljen drugače.   

Občino članico zanima kakšna je  praksa glede dotične problematike  v drugih občinah. 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do četrtka 12.2.2015 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

CENA KM ŠOLSKIH PREVOZOV  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS za posredovanje podatkov. 

Občina naproša za informacije občin, koliko imate ceno po km za šolske prevoze brez DDV? 

Vaše odgovore nam posredujte do torka, 10. februarja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  
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ZAKLJUČENO 

IZDAJA SOGLASJA 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.  

Občino članico je zanimalo ali občine izdajajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za 

izvedbo priključka na cesto z vidika varovanja ceste in prometa in predpišejo 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 preverjajo tudi lastništvo zemljišč, na 

katerih bi se naj izvajali posegi (priključek na cesto, varovalni pas) in kako ravnajo v primeru, če poda 

vlogo solastnik zemljišča, ki je predmet posega. 

Vsem občinam, ki ste se odzvale na povpraševanje se zahvaljujemo. Prejete odgovore občin si lahko 

preberete tukaj. 

POSTAVITEV MOBILNIH VRTCEV 

Skupnost občin Slovenije je na občine članice SOS naslovila vprašanje občine v zvezi s postavitvijo 

mobilnih vrtcev. 

Občino je zanimalo, kakšne imajo občine izkušnje z reševanjem prostorske stiske v vrtcih s 

postavitvijo mobilnih vrtcev, urejenih iz bivalnih kontejnerjev, ki jih je mogoče dograditi. Občino je 

prav tako zanimalo, kdo so bili izvajalci del. 

Odgovore občin si lahko preberete tukaj. 

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.  

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? 

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj. 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/POVPRASEVANJA_OBCIN/Povprasevanje-_izdaja_soglasja_za_poseg_v_varovalni_pas_ceste_in_za_izvedbo_prikljucka_na_cesto.pdf
http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/Odg_ob%C4%8D-Postavitev-mobilnih-vrtcev.pdf
http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/ODG_Sofinanciranje-strok-delavca.pdf
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DOGODKI SOS 

9.2./ SESTANEK Z MJU GLEDE NOVE JAVNONAROČNIŠKE 

ZAKONODAJE 

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na predstavitev novosti in aktivnosti za prenos nove 

javnonaročniške zakonodaje EU v slovenski pravni red. Sestanek bo potekal v ponedeljek, 9. februarja 

2015 v prostorih Ministrstva za javno upravo. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS. 

9.2./ SESTANEK Z MINISTROM ŽIDANOM  

Skupnost občin Slovenije se bo udeležila sestanka z ministrom Židanom, na katerem bo predstavljena 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020. 

Sestanek bo potekal v ponedeljek, 9.2.2015 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS.  

10.2./ SESTANEK NA TEMO AGRARNIH SKUPNOSTI 

V prostorih Ministrstva za okolje in prostor bo v torek, 10.2.2015 potekal usklajevalni sestanek v zvezi 

z Zakonom o agrarnih skupnostih. Sestanka se bodo udeležili predstavniki Skupnosti občin Slovenije. 

10.2./ SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE 

V torek, 10.2.2015 bo ob 10.00 uri, v sejni sobi MO Ptuj, Mestni trg 1 na Ptuju potekala seja komisije za 

e-poslovanje, kjer bo pogovor tekel o projektu e-uprava 2.0 in vlogi občin ter pripravi na priložnosti 

novega finančnega obdobja za izgradnjo širokopasovnega omrežja.  

Sestanek je odprtega tipa, poleg članic in članov Komisije za e-poslovanje se sestanka lahko udeležijo 

tudi drugi zainteresirani predstavniki iz občin članic SOS (obvezna predhodna prijava na 

sasa.kek@skupnostobcin.si zaradi zagotovitve prostora). 

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 
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- 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 

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./ SESTANEK Z MF GLEDE POPLAČIL DAVČNEGA DOLGA  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vabilo na sestanek z Ministrstvom za finance v zvezi s 

plačilom davčnega dolga, ki bo potekal v sredo, 11.2.2015. Sestanka se bodo udeležili predstavniki 

SOS.  

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. 

11.2.-13.2./ PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ  

V času od 11. do 13. februarja bo v Bruslju potekalo 110 plenarno zasedanje Odbora regij. Zasedanja se 

bo udeležila nova delegacija izvoljenih predstavnikov lokalnih oblasti. Članice in člani slovenske 

delegacije v mandatu 2014-2018 so: dr. Ivan Žagar (župan občine Slovenska Bistrica), mag. Aleksander 

Jevšek (župan občine Murska Sobota), Jasna Gabrič (županja občine Trbovlje), Andreja Potočnik 

(članica občinskega sveta občine Tržič), Peter Bossman (župan občine Piran), Franci Rokavec (župan 

občine Litija) in Robert Smrdelj (župan občine Pivka). (MM)  

25.2./ PRAKTIČNA DELAVNICA - ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA 

DELOVNIH MEST, KADROVSKI NAČRT IN VARSTVO PRI DELU  

Skupnost občin Slovenije organizira strokovno delavnico s področja uslužbenskega sistema- 

organizacija in sistemizacija delovnih mest, kadrovski načrt in varstvo pri delu, in sicer s poudarkom 

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
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http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA-_11_2_15.pdf
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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. 

2.3./ POSVET DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE  

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo vabijo na seminarje na temo delovanja 

nadzornega odbora občine. Na seminarjih, katerih ciljna skupina so članice in člani Nadzornih 

odborov občin, bo dr. Roma Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, predstavil vlogo in položaj 

Nadzornih odborov občin. 

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

- ponedeljek, 2.3.2015 ob 13.00 uri v Ljubljani 

- torek, 3.3.2015 ob 10.00 uri v Mariboru 

- četrtek, 5.3.2015 ob 10.00 uri v Kopru. 

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.  

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. 
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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 

18.2.-20.2./ SEMINAR ON EMERGENCY RESPONSE  PLANS TO 

DISASTERS  

V Beogradu bo od  18. do 20. februarja 2015, potekal "Seminar on Emergency Response  Plans to 

Disasters".  

Seminar poteka v okviru pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo 

(DPPI SEE). Slovenija ima na voljo 2 mesti. Zaželjeno je, da udeleženci pripravijo 15 minutno 

predstavitev o občinskih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah in potresih ter ukrepanju ob nesreči 

na nivoju lokalnih skupnosti. 

Uradni jezik je angleščina, prevod v srbščino zagotovljen. 

Prijava je možna najkasneje do torka, 10. 2. 2015. Kasnejših  prijav žal ne bo možno upoštevati. Ker je 

število mest omejeno, bodo upoštevali vrstni red prijav. Za morebitne dodatne informacije lahko 

pokličete Barbaro Prinčič Zajc na  številko 01 479 6437. 

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. 
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http://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=8e6642f27c&e=87fb822bb4
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21. SEJA VLADE 

AKCIJSKI NAČRT ZA UVEDBO DAVČNIH BLAGAJN V RS 

Vlada RS je na seji potrdila Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji. 

Predlog Akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji vsebuje opis dveh 

temeljnih sistemov davčnih blagajn, ki so bili razviti v zadnjem desetletju in vpeljani v poslovanje 

zavezancev v nekaterih drugih državah, in sicer sistem davčnih blagajn kot ustrezne strojne in 

programske opreme in sistem davčnih blagajn kot postopka overitve računov v postopku izdaje 

računov. V akcijskem načrtu je kot najprimernejši sistem davčnih blagajn za Slovenijo predlagan 

sistem z overitvijo in shranjevanjem podatkov o računih pri Finančni upravi Republike Slovenije v 

realnem času. Delovna skupina bo preučila možnost uvedbe davčnih blagajn s 1. 10. 2015 oziroma s 1. 

1. 2016 in hkrati s predložitvijo končnega osnutka zakona vladi predlagala tudi dejanski rok uvedbe 

davčnih blagajn. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

2007-2013  

Vlada RS se je seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, ki 

navaja presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 31. decembra 2014. 

Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2014 od 4,1 milijarde evrov 

razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del) dodelila za 4,44 milijarde oz. 108,46 

odstotkov; za 4,26 milijarde evrov (EU  del) ali 104,04 odstotkov sredstev je podpisanih pogodb; iz 

državnega proračuna je bilo izplačanih 3,39 milijarde evrov (EU del) ali 82,82 odstotkov razpoložljivih 

sredstev, v državni proračun je bilo iz bruseljske blagajne povrnjenih 2,78 milijarde evrov (EU del), 

certificirani izdatki pa znašajo 3,11 milijarde EUR (EU del) kar predstavlja 75,9 odstotka razpoložljivih 

sredstev. Kot izhaja iz poročila, je bil v mesecu decembru 2014 narejen tudi napredek pri podpisanih 

pogodbah, izplačanih sredstvih iz proračuna, kot pri certificiranih izdatkih. Na vseh treh operativnih 

programih je bilo zabeleženih za 160 milijonov evrov izplačil iz proračuna, kar predstavlja največji 

mesečni napredek v celotnem programskem obdobju in kaže na to, da se projekti tekoče izvajajo in da 

sistem izvajanja omogoča pospešeno črpanje. Prav tako zaradi pravila n+3/n+2 doslej ni bil izgubljen 

niti evro evropskih sredstev. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov in predlagala 

njegov sprejem po nujnem postopku. 

Državni zbor je konec leta 2013 sprejel Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov, s katerim so 

bili sistemsko urejeni pogoji za odlog izvršbe z odločbo izrečenih ukrepov gradbene inšpekcije pri 

nelegalnih gradnjah, neskladnih gradnjah in objektih, ki se uporabljajo brez predpisanega uporabnega 

dovoljenja. To so namreč primeri, ko z zahtevo prepovedi uporabe in odstranitve objektov država 

lahko najmočneje poseže v lastninsko pravico. Odlog izvršbe v takšnih primerih pa ni možen pri 
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nevarnih gradnjah, ki ogrožajo premoženje, zdravje, življenje ljudi, promet, sosednje objekte oz. 

njihovo okolico, ki torej neposredno ogrožajo javni interes. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROJEKT PoslovniSOS 

Vlada RS se je seznanila s projektom PoslovniSOS in za izvedbo projekta zadolžila Ministrstvo za 

javno upravo in Urad Vlade RS za komuniciranje.  

Projekt PoslovniSOS s sloganom »REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO!« je eden izmed vladnih ukrepov 

podpornega okolja v okviru izvajanja ukrepov iz Enotnega dokumenta za boljšo zakonodajno in 

poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. Projekt predstavlja eno izmed aktivnosti, ki se izvajajo v 

sklopu ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja. V tem okviru predstavlja tudi eno izmed podlag za 

uresničitev specifičnega cilja 4 v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot enega izmed strateških ciljev Strategije razvoja 

javne uprave 2020. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAČASNO ZADRŽANO IZVRŠEVANJE IZDATKOV DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA ZA LETO 2015  

Vlada RS je na seji določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 

2015 na integralnih postavkah državnega proračuna (tip 1) tako, da predlagatelji finančnih načrtov 

lahko prevzemajo samo obveznosti: 

 za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno določena v zakonu in je ni 

mogoče odložiti, 

 za izvajanje projektov, ki se financirajo iz finančne perspektive 2007 – 2013, za katere se 

slovenska udeležba zagotavlja iz sredstev posojila, ki ga je Republika Slovenija leta 2012 za ta 

namen najela pri Evropski investicijski banki, 

 za izvajanje drugih projektov, ki se financirajo iz finančne perspektive 2007–2013, 

 ki so nujne za nemoteno tekoče poslovanje proračunskih uporabnikov. 

Sklep bo prenehal veljati z uveljavitvijo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2015. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA SNEGA IN 

ŽLEDA ZA OBDOBJE 2015-2020 

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 

27. februarjem 2014 za obdobje 2015-2020 z izhodišči za izvedbo v letih 2015 in 2016. Vlada je 

ugotovila, da so sredstva za izvedbo programa za leto 2015 zagotovljena.  

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sta 

skladno z odločitvijo vlade, na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč,  pripravili 

Program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v 

skupni višini 27.655.383 evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 
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OCENA NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC 

POPLAV MED 21. IN 24. OKTOBROM 2014 

Vlada RS se je seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 21. in 24. 

oktobrom 2014 na območju gorenjske, ljubljanske, severnoprimorske, vzhodno- in zahodnoštajerske 

ter zasavske regije, ki znaša 50.342.873,56 evra brez DDV in jo je 18. decembra 2014 verificirala 

Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (Državna komisija 

Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode 

na stvareh, gradbeno-inženirskih objektih, v gospodarstvu, na kulturni dediščini, državnih cestah in 

vodotokih skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. (Vir: Vlada RS, ab) 

REZERVE RS ZA KRITJE INTERVENTNIH AKTIVNOSTI ZARADI 

POPLAV V LETU 2014  

Vlada RS je na seji spremenila sklep vlade, št. 41012-9/2015/3 z dne 22. 1. 2015 in s tem iz Rezerve RS 

zagotovila sredstva za izvedbo nujno potrebnih interventnih gradbenih del. 

V skladu z Akcijskim načrtom se interventni ukrepi izvajajo tudi v letu 2015. 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. Dela je potrebno opraviti, da v primeru novih poplavnih dogodkov ne 

pride do še večjih škod zaradi poškodovane vodne infrastrukture. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Nova 

uredba odpravlja predvsem pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila Evropska komisija v Pilotu 

6218/14/ENVI v zvezi s prenosom evropskega predpisa (Direktive 2008/50/ES) o kakovosti zunanjega 

zraka in čistejšem zraku za Evropo. Pomanjkljivosti se odpravljajo predvsem v delu, ki se nanaša na 

aktivnosti države pri ohranjanju kakovosti zunanjega zraka na območjih, kjer še niso presežene mejne 

vrednosti. V ta namen bo vlada pripravila operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

OBČINE IŠČEJO PARTNERJA  

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

projektu.  

- Italijanska občina Alviano išče partnerja za prijavo projekta na razpis Evropa za državljane. V 

okviru projekta se bodo partnerji povezali in skupaj promovirali pomen zdrave prehrane in 

mediteranske kuhinje.  

- 4 osnovne šole iz Kanarskih otokov iščejo partnerja za prijavo projekta na razpis Erazmus+  z 

namenom širitve in izmenjave dobrih praks pri poučevanju s tehniko CLIL v osnovnih šolah 
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(content and language integrated learning) s katero učijo predmete (matematiko, telovadbo, 

biologijo…) v angleškem jeziku. 

- 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.  

PRESTIŽNI NAZIV "EVROPSKO INOVATIVNO JAVNO NAROČILO 

LETA"  

Javni naročniki, ki so delali z zasebnim sektorjem za nakup inovativnih, boljših in učinkovitejših 

izdelkov ali storitev, so vabljeni, da se prijavijo za nagrado za inovativno javno naročilo za 2015. 

Prijavijo se lahko javni organi iz nacionalne, regionalne in lokalne ravni. Če želite sodelovati, izpolnite 

prijavni obrazec in ga do 27. marca pošljite na info@innovation-procurement.org. Za več informacij 

obiščite spletno stran Award page. (Vir: Umanotera) 

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 

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) 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://umanotera.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1a20b31700426facf9d819c&id=42d245d37f&e=e661fa2553
mailto:info@innovation-procurement.org
http://umanotera.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1a20b31700426facf9d819c&id=7050468da7&e=e661fa2553
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
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NOVICE DRUGIH 

AKCIJA PEŠEC – BODI preVIDEN 

Med 2. in 15. februarjem 2015 poteka nacionalna preventivna akcija Pešec v okviru Nacionalnega 

programa varnosti cestnega prometa 2013-2022. Pešci 

spadajo med ranljivejše skupine udeležencev, zato je 

njihova varnost ena izmed prioritet Nacionalnega 

programa. Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu 

znižal za tretjino in je predstavljal 13% med vsemi 

smrtnimi žrtvami prometnih nesreč. Povečalo pa se je 

število hudo telesno poškodovanih pešcev. Med pešci so najbolj ogroženi starejši, saj je kar polovica 

umrlih v lanskem letu starejša od 65 let. Med poškodovanimi pa so tudi otroci in mladostniki ter v 

starosti 18-24 let.  

Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenko-zimskih mesecih, od oktobra do marca, 

zato so tudi aktivnosti usmerjene v to obdobje. V sklopu akcije bodo na nacionalni ravni potekale 

pestre aktivnosti različnih državnih in lokalnih organov ter nevladnih organizacij. ( Vir: Javna agenciji 

RS za varnost prometa) 

PROGRAM ZA ZMANJŠANJE KOLIČINE ZAVRŽENE HRANE  

Ekologi brez meja bodo v prihodnjih mesecih s posebnim programom za šolske in vrtčevske kuhinje 

skušali zmanjšati količine zavržene hrane v teh ustanovah. Program vsebuje ukrepe na vseh točkah, 

kjer je možen vpliv na nastajanje odpadne in zavržene hrane: ob nabavi, skladiščenju, pripravi, strežbi 

in odstranjevanju pripravljene hrane. Program bodo preizkusili z najmanj petimi šolami po Sloveniji.  

Vse šole in vrtce bodo povabili, da slovenski javnosti predstavijo ukrepe, orodja in projekte, ki jih že 

izvajajo z namenom, da preprečijo nastanek ali zmanjšajo količino zavržene hrane. Najboljše oz. 

najučinkovitejše bodo objavili v publikaciji projekta.  

Prav tako pa bodo nadaljevali s krepitvijo Nacionalne platforme za Slovenijo brez zavržene hrane in 

povezovanjem ključnih akterjev. S podpisniki zaveze bodo na delovnih srečanjih opredelili ukrepe, ki 

bi jih morala Slovenija izvesti do leta 2025 na področju zavržene hrane. S podpisniki zaveze bodo 

ukrepe za dosego cilja (zmanjšanje količin zavržene hrane v Sloveniji do leta 2025 za 50 %) predstavili 

v začetku junija na nacionalni konferenci. (Vir: Ekologi brez meja) 

FINANČNO SAMOSTOJNE OBČINE  

Indeks finančne samostojnosti pomaga razločevati občine glede na to, v kolikšni meri pokrivajo svojo 

tekočo porabo s sredstvi, dejansko ustvarjenimi na območju občine. Po tem merilu je finančno 

samostojnih 111 slovenskih občin. Pri preostalih stotih občinah je tekoča poraba večja in jo pokrivajo s 

prilivi od drugod. 

Najboljše vrednosti indeksa imajo občine v okolici Ljubljane. Trzin, Log-Dragomer in Škofljica so prav 

na vrhu seznama. V Trzinu denimo zberejo več kot dvakrat toliko denarja kot ga porabijo za tekoče 
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delovanje in so po merilih ministrstva za finance najrazvitejša slovenska občina. Velja, da bolj razvite 

občine poberejo več davkov in so tako načeloma finančno samostojnejše. Izstopata zlasti osrednja in 

zahodna Slovenija – ali v grobem območje zahodne kohezijske regije.  

Pri raziskavi so opozorili, da so kazalniki točni le toliko, kolikor so natančni in točni podatki iz 

zaključnih računov. (Vir: Zlati kamen) 

POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI TER UREJANJE 

POKOPALIŠČ  ZNOTRAJ DRŽAV EU 

Komisija za pogrebno in pokopališko dejavnost Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski 

zbornici Slovenije je pristopila k temeljitemu pregledu urejenosti področja pogrebne in pokopališke 

dejavnosti in urejanju pokopališč znotraj držav Evropske unije.  

Nekatere države, članice Združenja evropsko pomembnih pokopališč, so podatke za primerjavo že 

posredovale, vendar se je na podlagi prejetih povratnih informacij in sugestij članov vsled učinkoviti 

analizi razširil vzorec za primerjalno raziskovanje in nadaljnjo podrobno analizo podatkov.  

Tovrstna raziskava v Evropi še ni bila narejena, zato ustrezna strokovna priprava in izbira 

raziskovalne metode zahteva kar nekaj časa priprav. S poročilom o rezultatih raziskave vas bodo 

seznanili po zaključku analize podatkov.(Vir: GZS) 

STATISTIKA O ZEJN 

Iz statističnega poročila o oddanih javnih naročilih v letu 2013, ki ga pripravlja Direktorat za javno 

naročanje na Ministrstvu za javno upravo, je razvidno, da so naročniki v letu 2013 oddali 5698 javnih 

naročil oziroma 9889 sklopov, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu 

evropske Unije, in sicer v vrednosti 2.711.373.505 evrov. Najmanj en okoljski vidik je 699 naročnikov 

vključilo v 1910 sklopov v 1066 naročilih, kar pomeni 18,71 % vseh naročil. Tako je bilo oddanih 1160 

sklopov, za katere določa okoljske zahteve Uredba o zelenem javnem naročanju. Skupna vrednost je 

bila 218.071.679 evrov. Poleg teh naročil so javni naročniki prostovoljno upoštevali okoljske zahteve še 

pri 750 sklopih, kjer predmet naročanja ni zajet v eni izmed prilog Uredbe o ZeJN. Vrednost teh 

naročil znaša 211.912.739 evrov. Naročniki so pri sklopih, kjer je predmet naročanja zajet v vsaj eni 

izmed prilog Uredbe o ZeJN, najpogosteje oddajali sklope za predmete gradnje (362 sklopov v 

vrednosti 157.828.998 evrov), živil in gostinskih storitev (338 sklopov v vrednosti 9.897.330 evrov), 

čistil in storitev čiščenja ter pranja perila (210 sklopov v vrednosti 23.783.522 evrov) in tudi vozil (65 

sklopov v vrednosti 9.861.302 evra). (Vir: Umanotera) 
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