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                          V slovo 

županu, Francu Šilaku 

 

Z veliko žalostjo se poslavljamo od spoštovanega člana naše organizacije. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

 

Skupnost občin Slovenije 

 

NOVIČKE SOS  

SESTANEK Z MINISTROM ŽIDANOM O CLLD SREDSTVIH ZA OBČINE  

V ponedeljek 9. februarja je minister za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag Gregor Židan povabil 

Skupnost občin Slovenije na predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

(CLLD). Minister je v nagovoru izpostavil, da bodo sredstva CLLD edina sredstva s katerimi bo 

razpolagala skupnost. V predstavitvi je bilo pojasnjeno, da so sredstva iz Uredbe namenjena LAS-om, 

ki bodo le-ta delili preko javnih razpisov. Za projekte bo v finančni perspektivi na voljo 95,7 milijonov 

evrov, kar je za 30 milijonov več sredstev kot v prejšnji finančni perspektivi. Sredstva bodo sedaj prišla 

iz treh skladov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 37,5 milijonov evrov, 6,66 milijonov 

evrov bo prispeval Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 52,3 milijonov evrov pa bo prišlo iz 

Evropskega sklada za razvoj podeželja.  

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da je sedanjim LAS-om potekel mandat in da se bodo morali vsi 

LAS-i na novo ustanoviti oz bodo morali partnerji podpisat nov sporazum. 

Predsednik Skupnosti občin Slovenije mag. Aleksander Jevšek se je zahvalil ministru za povabilo na 

sestanek in izpostavil pomen vključenosti občin pri pripravi uredbe. 

Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost si lahko preberete tukaj. (MM) 

KOMISIJA ZA E-POSLOVANJE 

Na Ptuju se je sestala Komisija SOS za e-poslovanje na svoji 8. redni seji. Seje so se udeležili tako 

članice in člani komisije, kot tudi drugi predstavniki občin, saj je bila seja, kot običajno, odprtega tipa. 

Veliko je bilo zanimanja za projekt E-uprava 2, ki ga je predstavila vodja projekta Tatjana Mizori 

Zupan z Ministrstva za javno upravo. Povedala je, da je projekt v zaključni razvojni fazi. Prejšnji 

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/dopolnjen-predlog-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-g/2/index.html?cHash=3284e1e8169cea336f1ca22a351e9649
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/KOM_ZA_E-POSLOVANJE/e-uprava_SOS_10.02.2015_za_objavo.pdf
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sistem je bil zadnjič prenovljen leta 2006 in ga je bilo nujno posodobiti tako s tehnološkega, kot 

vsebinskega vidika. Glede vključevanja občin, ki so v stari različici že sodelovale s svojimi e-storitvami 

je povedala, da si želijo čim bolj poenotene storitve, kdo naj bi skrbel za poenotenje še ni jasno. 

Priložnosti novega finančnega obdobja predvsem z vidika izgradnje širokopasovnega omrežja je 

predstavil Marjan Turk, direktor direktorata za Informacijsko družbo s sodelavcem Janezom Žužkom. 

Povedal je, da bo za gradnjo širokopasovnega omrežja v novem obdobju na voljo cca. 50 mio €, 30 v 

vzhodni in 20 v zahodni kohezijski regiji. V prejšnjih razpisih GOŠO so bile nekatere pomanjkljivosti, 

ki so prispevale k težjemu izvajanju projektov. V novih razpisih bodo tako npr. podaljšali roke za 

prijavo in izvedbo. Razpis bodo najavili nekaj mesecev pred objavo, ki je načrtovana za konec leta 

2015 in pripravili izobraževanja. Prednost pri izbiri bodo imeli konzorciji, ki pokrivajo več občin. 

Marjan Turk je podal še pregled drugih aktivnosti direktorata (Razvoj ID do 2020) v katere bodo 

vključevali lokalne skupnosti od kibernetske varnosti, dviga pomena IKT do doseganja cilja Načrta 

razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 zagotovitev dostopa do interneta 

hitrosti najmanj 100 Mb/s za vse do leta 2020. (SK) 

SESTANEK V ZVEZI Z ZAKONOM O AGRARNIH SKUPNOSTIH 

V torek, 10.2.2015 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano potekal sestanek v 

zvezi s predlogom Zakona o agrarnih skupnostih. Predlog zakona ureja namen in temeljna načela 

agrarne skupnosti, članstvo v agrarni skupnosti in njeno zastopanje, premoženje in odgovornost za 

obveznosti članov ter tudi omejitve glede upravljanja z nepremičnim premoženjem članov agrarne 

skupnosti, posebno ureditev dedovanja ter način njenega prenehanja.  

Na samem sestanku, katerega se je udeležila tudi državna sekretarka so se predstavnice in 

predstavniki občin posvetili predvsem odprtim vprašanjem, na katera so opozarjale občine članice že 

pisno. Ministrstvo je pristalo na pobudo SOS, da zapuščina brez dediča ne postane last Republike 

Slovenije, pač pa preide na lokalno skupnost. Prav tako so pristali na predlog SOS, da se lahko izloči 

nepremičnine, na katerih stoji javna infrastruktura, saj bo agrarna skupnost lahko nepremičnino 

prenesla na občino z darilno pogodbo. Glede določil 24. člena predloga, po katerem se zamejuje občini 

glasovalno pravico do največ 1/3 glasov, ne glede na njen lastniški delež, dokončnega dogovora še 

sicer ni bilo, vendar pa so se predstavniki ministrstva nagibali k potrditvi predloga SOS, da velja 

pravilo pravične razdelitve glede na solastniški delež.  

Vsekakor najpomembnejša točka sestanka pa je zadevala sodno prakso izplačila nujnega deleža 

dedičem v primeru, da premoženje preide na občine. V zvezi z dedovanjem deležev pravnih 

naslednikov članov ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti je v sodni praksi možno zaslediti 

stališče, da v primeru, ko določeni (ali vsi) dediči, ki niso člani agrarne skupnosti (in zato ne morejo 

dedovati deleža svojega pravnega prednika v agrarni skupnosti v naravi), ta delež postane last občine 

na območju katere se nepremičnine nahajajo, dediči pa lahko zahtevajo izplačilo nujnega deleža od 

občine v gotovini. Občine ob tem nimajo nobene možnosti, da bi se izrekle o tem ali bodo to pravico 

sprejele ali ne, dejstvo pa je, da ob tem občinam nastajajo dodatne finančne obveznosti. S takšno 

prakso se ne strinja niti SOS niti MKGP. Ministrstvo je v predlog zakona jasno zapisalo, da v teh 

primerih ne pride do izplačila nujnih deležev, razpravljalo pa se je tudi o možnosti, da bi občina lahko 

preko darilne pogodbe podedovano zemljo podarila agrarni skupnosti. Ker je to lahko v diskrepanci z 

določili Zakona o javnih financah se je MKGP zavezalo, da bo pri Ministrstvu za finance preverilo 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/KOM_ZA_E-POSLOVANJE/Razvoj_ID_do_2020_-_SOS_bt.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Informacijska_druzba/pdf/Digitalna_Slovenija_2020_29_8_14_Nacrt_razvoja1.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Informacijska_druzba/pdf/Digitalna_Slovenija_2020_29_8_14_Nacrt_razvoja1.pdf
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možnosti za takšno dikcijo. Ker bosta Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 

njihovega premoženja in pravic ter Zakon o agrarnih skupnostih v veljavi istočasno (pričakuje se 

počasno zamrtje stare zakonodaje ob prehodu v novo) je bilo opozorjeno, da lahko kljub temu prihaja 

do nadaljevanja takšne za občine negativne pravne prakse. Ministrstvo se je zavezalo, da bo na Vlado 

RS podalo pobudo za oblikovanje avtentične razlage tega člena po Zakonu o ponovni vzpostavitvi 

agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, pri pristojnih organih pa preverilo ali 

obstaja možnost vložitve izrednega pravnega sredstva (npr. zahteve za varstvo zakonitosti). V tem 

tednu je tudi Skupnost občin Slovenije na Državni zbor posredovala takšno pobudo v sklopu pripomb 

na predlog interventnega zakona za zmanjšanje stroškov občin (ZIUUJFO). (bh) 

SESTANEK PO SEJMU ALPE ADRIA TIP 

Sejo Strokovnega odbora Alpe Adria TIP je sklical mag. Iztok Bricl, direktor družbe Gospodarsko 

razstavišče skladno z dogovorom zadnje seje v decembru, da naj bi bila naslednja seja takoj po koncu 

sejma. Vabljene članice in člani strokovnega odbora, med katerimi je tudi SOS, so se sestali 9. februarja 

v prostorih GR v Ljubljani. Ocenili so minuli sejem in nanizali predloge za prihodnji sejem v letu 2016. 

Predsedujoči strokovnemu odboru dr. Janez Bogataj je povzel razpravo o tem, da je potrebno sejem 

razširiti, morda povezati s Slovensko turistično borzo – SIW, spremeniti datum, da se vsebine lahko 

razširijo tudi na ploščadih ipd. in sklenil, da je potrebno izdelati elaborat. Elaborat bodo pripravile 

institucije, ki jih je navedel dr. Bogataj: MGRT, Agencija SPIRIT, Turizem Ljubljana, Ekonomska 

fakulteta Ljubljana, Visoka šola za turizem Bled, društvo turističnih novinarjev in Tovarna 

trajnostnega turizma. (SK) 

SESTANEK V ZVEZI Z NOVOSTMI NA PODROČJU JAVNEGA 

NAROČANJA  

Dne 9. februarja 2015 je na Ministrstvu za javno upravo potekala predstavitev novosti in aktivnosti za 

prenos nove javnonaročniške zakonodaje EU v slovenski pravni red. Na sestanku so predstavniki 

ministrstva predstavili določbe Direktive 2014/23/EU, s katero je potrebno uskladiti slovensko 

javnonaročniško zakonodajo. Prav tako so obvestili vse prisotne, da se z namenom poenostavitve 

postopkov javnega naročanja predvideva aktivna uporaba brezplačnih orodij za elektronsko javno 

naročanje (e-dražba, e-nabava, e-katalog, e-dosje). Za učinkovito uporabo spletnih aplikacij bodo 

pristojni na ministrstvu pripravili predstavitve, z namenom lažje uporabe in povečanja uporabe 

spletnih aplikacij.  

Predvideno je, da bo prvi osnutek novele ZJN posredovan v javno razpravo že aprila tega leta, prav 

tako pa se predvideva sprejem Zakona o koncesijah, ki bi nadomestil in razveljavil Zakon o javno-

zasebnem partnerstvu.  

POPLAČILO DAVČNEGA DOLGA  

Dne 11.2.2015 je na Ministrstvu za finance potekal sestanek v zvezi s poplačilom davčnega dolga, 

katerega se je udeležila članica Komisije za proračun in javne finance Skupnosti občin Slovenije. Na 

sestanku so obravnavali uvedbo morebitnih dodatnih ukrepov za učinkovitejšo poplačilo davčnega 

dolga, pregledali so stanje davčnega dolga in izpostavljene težave v zvezi s plačilom davčnega dolga 
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ter govorili o možnih dodatnih ukrepih. Predstavnica SOS je izpostavila problematiko v zvezi z 

dostopom občin do podatkov davčnih dolžnikov za svoje dajatve (NUSZ,…), ki pripadajo občinam. 

Na izpostavljeno, so pristojni odgovorili da v takem primeru gre za varovanje osebnih podatkov in da 

ne morejo dovoliti splošnega vpogleda. na podan predlog Ministrstva za finance in Finančne uprava 

RS, da se odpiše davčni dolg davčnim zavezancem po 1.000,00 EUR, je bilo izpostavljeno, da gre ravno 

pri občinah v veliko primerih za nižje zneske od 1.000,00 EUR in da je le ta vrednost previsoka.  

Na sestanku je Finančna uprava RS izpostavila problematiko v zvezi z izstavljanjem odločb in 

izterjave za zelo nizke zneske iz naslov gozdnih cest (gre za izredno nizke zneske). S strani 

predstavnikov ministrstva je bilo prisotnim postavljeno vprašanje, če bi se strinjali, da bi se pri 

morebitnem poplačilu dolgov uporabila nižja obrestna mera in sicer 1,34 % namesto zamudne 

obrestne mere, ker bi v tem primeru lahko država uporabila pravilo za državne pomoči (v skupnem 

dolgu predstavljajo obresti 8% vrednosti davčnega dolga, 92 % pa je glavnice). V razpravi se je s strani 

Finančne uprave RS pojavilo tudi vprašanje, ali naj bi obveznost prijave podatkov v insolvenčnih 

postopkih prevzela Finančna uprava RS, ali še naprej pošiljajo podatke posameznim upravičencem 

(občine, ZZZS, ZPIZ).  

PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA  

Dne 12. februar 2015 je v Mariboru potekal še zadnji regijski seminar 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 tudi koristne informacije neposredno na dogodku 

samem na podlagi odgovorov predavateljev na zastavljena vprašanja. (ur) 

PREDSTAVNIKI LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI O 

TRANSATLANTSKEM SPORAZUMU (TIP) 

V času od srede 11. februarja do petka 13. 

Februarja, je v Bruslju potekalo 110. Plenarno 

zasedanje Odbora regij. Na plenarnem zasedanju 

so izvolili novega predsednika in prvega 

podpredsednika Odbora regij. Predsednik 

Odbora regij je postal Marku Markkula iz Finske, 

prvi podpredsednik pa je postal Karl-Heinza 

Lamberta iz Belgije. 

V nadaljevanju so članice in člani obravnavali 

čezatlantski sporazum TTIP, kjer so predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti izpostavili, da se 

sporazum ne sme brezpogojno podpirati. Člani Odbora regij bodo vztrajali pri standardih, ki jih 

imamo v Evropi pri zaščiti uporabnikov in hrane. (MM) 

http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/16320953380_4859fc5d11_o1.jpg


 

6.2.2015 – 13.2.2015  TN št. 6 

(NE)ODPLAČNE SLUŽNOSTNE POGODBE  

Skupnost občin Slovenije je obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje 

javnih financ z dne 30.1.2015, pri čemer ugotavlja, da predlog več ne vsebuje določb Zakona o vodah 

in ZUPJS. Zato smo tako na Državni svet RS kot tudi na Državni zbor RS naslovili zahtevo, da se v 

interventnem zakonu določi sprememba 153. a člena Zakona o vodah kot tudi 30. člena ZUPJS. 

Pojasnjujemo, da je Skupnost občin Slovenije zavrnila že predlagano rešitev Ministrstva za okolje in 

prostor, ki je predlagalo, da se ustanavljanje neodplačnih služnosti v korist občin na vodnih in 

priobalnih zemljiščih RS rešuje sistemsko skozi Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za 

služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS, saj se s takšno rešitvijo zgolj zmanjšujejo 

nadomestila za ustanovitev služnosti v navedenih primerih (gradnja objektov lokalne infrastrukture,..) 

–kar pa ni v duhu varčevanja, saj se še vedno predvideva 5% odškodnina.  

Da bi morala biti služnostna (in stavbna) pravica na vodnih in priobalnih zemljiščih v korist države ali 

občine ustanovljena neodplačno, potrjuje tudi Državni svet RS in opozarja, da gre v tem primeru za 

(nepotrebne) finančne obveznosti občin.  

Da je predlagano spremembo določbe Zakona o vodah potrebno vnesti v interventni zakon je že samo 

zaradi dejstva, da se pričakuje sprejem le tega v kratkem, in bo za občine, ki se sedaj soočajo s 

situacijo, ko morajo v kratkem roku odgovoriti ARSO v zvezi z (ne)sklenitvijo predlagane služnostne 

pogodbe z odmerjenim nadomestilom, pomenila privarčevanje občinskih sredstev. SOS je tudi s to 

situacijo seznanila Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance. 

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.  

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

ZAOKROŽEVANJE TURISTIČNE TAKSE  

Veliko občin se je obrnilo na SOS v zvezi z zaokroževanjem decimalk pri izračunu turistične takse. V 

izogib dvomom pri izračunih občin in izgubljanju časa, da se vsaka občina zase srečuje s tem 

vprašanjem, smo prosili MGRT za pojasnilo. Pojasnilo smo v odgovor prejeli še isti dan, objavljen je 

tudi na spletni strani MGRT: 

»Vrednost točke, ki je določena s Sklepom Vlade RS (Uradni list RS, št. 25/14), se ne zaokrožuje. 

Občina določi znesek turistične takse tako, da pomnoži število točk z vrednostjo posamezne točke (če 

občina določi turistično takso npr. v višini 11 točk, turistična taksa znese 1,265 EUR).  

Znesek turistične takse se lahko zaokroži ob njenem plačilu (ob plačilu prenočevanja) in sicer se 

preračunava na cente: če je znesek 0,5 ali višji, navzgor, če je pa manj od 0,5, pa navzdol.« (SK) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

DOPOLNJEN PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, 

KI GA VODI SKUPNOST V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Koordinacijski odbor CLLD na podlagi pripomb pripravil 

odziv na pripombe in dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 

programskem obdobju 2014–2020. 

- odziv na pripombe Koordinacijskega odbora CLLD 

- dopolnjen predlog Uredbe CLLD 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge dopolnitev Uredbe CLLD 

posredujete najkasneje do četrtka, 19. februarja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO  

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S tem predlogom uredbe se na novo ureja obseg 

obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo in določanja deležev za prevzemanja odpadne 

mailto:fin@sid.si
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem_in_internacionalizacija/aktualno_s_podrocja/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/CLLD/Odgovori_pripombe_5.2.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/CLLD/Uredba_CLLD_5.2.docx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
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embalaže pri izvajalcih javne službe, ukinja pa se tudi komisija kot posvetovalno telo za embalažo in 

odpadno embalažo ministrstva, zaradi ustanovitve Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in pobude posredujete na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 20.2.2015.  

ZJN-2 

Prvi osnutek novele ZJN bi naj bil posredovan v javno razpravo že aprila tega leta, prav tako pa se 

predvideva sprejem Zakona o koncesijah, ki bi nadomestil in razveljavil Zakon o javno-zasebnem 

partnerstvu.  

Občine članice zato vljudno naprošamo, da nam glede na sedaj veljavni ZJN-2 posredujete mnenje in 

predloge, in sicer kar bi bilo potrebno v sedaj veljavnem zakonu potrebno spremeniti oziroma 

dopolniti.  

Vaše predloge nam posredujte najkasneje do 2.3.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

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.  

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ -E) 

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 

objavi osnutka besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. S 

predlagano novelo zakona se poenostavlja strokovna podlaga, ki bo podlaga za določitev območij 

trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Ukinja se: preverjanje bonitete kmetijskih zemljišč, priprava 

predloga območij, primernih za izvajanje agrarnih operacij, ter priprava predloga območij, primernih 

za odpravljanje zaraščanja. Na novo se ureja načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijski namenski 

rabi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter načrtovanje objektov, ureditev in drugih 

posegov na kmetijska zemljišča brez spremembe namenske rabe. 
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http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/Izvedbeni_nacrt_NPM_2015.pdf
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Vaše pripombe, mnenja in stališča nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 11. marca 2015 na 

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

IMENOVANJE  

SOS IMENOVALA ČLANA V ODBOR ZA SPREMLJANJE OP ZA 

IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

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 nadaljevanju Odbor). Na podlagi 

korespondenčne seje Predsedstva SOS je predsedstvo SOS na podlagi evidentiranih kandidatov 

imenovalo in predlagalo za člana v Odboru Borisa Keuca. 

POVPRAŠEVANJA 

ZAKLJUČENO  

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 je zanimalo kakšna je praksa glede dotične problematike v drugih občinah. 

Odgovore občin članic SOS lahko najdete tukaj. (bh) 
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DOGODKI SOS 

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 

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.  
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4.3./ 23. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

Naslednja seja Predsedstva SOS, bo potekala predvidoma 4.3.2015, v Mestni občini Kranj od 10.00 ure 

dalje. 

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. 

5.3./ ZELENA KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na mednarodno srečanje – Zelena kohezijska politika 2014-2020, ki 

ga bo organizirala skupina Zeleni/Evropska svobodna zveza v Evropskem parlamentu, s podporo 

Skupnosti občin Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. 

Vabilo najdete na tej povezavi Zelena kohezija 2014 – 2020. 

Konferenca bo potekala na Gospodarski zbornici Slovenije (dvorana A) v Ljubljani, v četrtek 5. marca 

2015 s pričetkom ob 9:00 uri in bo združila ugledne politike iz Evrope in Slovenije, strokovnjake s 

področja zelenih politik, gospodarstvenike in nevladne organizacije ter odprla prostor za mednarodno 

razpravo in izmenjavo globalnih izkušenj. 

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijava je za omejeno število udeležencev možna preko spletne 

prijavnice. Osnutek programa je na voljo tukaj, za vse ostale informacije pa lahko pišete na elektronski 

naslov robert.godina@europarl.europa.eu. 

Vabljeni k udeležbi! 

27.3. / KOGRA 2015 

Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin 

Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije tudi letos organizira tradicionalni strokovni posvet 

komunale – KOGRA 2015, ki bo potekal v petek, 27. marca 2015, v Gornji Radgoni v okviru 

mednarodnega Pomladnega sejma. Zelena iztočnica letošnjega posveta je Povezujemo za razvoj 

komunale. 
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DOGODKI DRUGIH 

18.2.-20.2./ SEMINAR O NAČRTIH ODZIVA OB NARAVNIH NESREČAH  

V Beogradu bo od 18. do 20. februarja 2015, potekal Seminar o načrtih odziva ob naravnih nesrečah. 

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

(DPPI SEE). Slovenija ima na voljo 2 mesti. Zaželeno 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 bo angleščina, prevod v srbščino zagotovljen. 

Prijava je možna najkasneje do torka, 10. 2. 2015. Ker je število mest omejeno, bodo upoštevali vrstni 

red prijav. Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete Barbaro Prinčič Zajc na številko 01 479 

6437. 

4.3. in 5.3./ TRANSNACIONALNI IN MEDREGIONALNI PROGRAMI 

EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA V SLOVENIJI  

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira dvodnevni dogodek z naslovom 

Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, ki bo 

potekal 4. in 5. marca 2015 v Hotelu Slon v Ljubljani.  

Prvi dan, 4. marca 2015, se bo odvijala nacionalna konferenca »Slovenija v transnacionalnih in 

medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja«, na kateri bo opravljen pregled 

preteklega in oris novega programskega obdobja. Drugi dan, 5. marca 2015, bo potekal informativni 

dan, na katerem bosta predstavljena prva razpisa transnacionalnih programov Srednja Evropa in 

Območje Alp. 

Izpolnjen prijavni obrazec pošljite do vključno 25. 2. 2015 na elektronski naslov janez.berdavs@gov.si. 

Število udeležencev je omejeno, prednost pa imajo udeleženci, ki se prijavijo prej. Program je objavljen 

na tej povezavi, v kateri se nahaja tudi prijavni obrazec. 

Obveščamo vas tudi, da je prvi razpis programa Srednja Evropa odprt in dosegljiv na tej povezavi. 

20.2./ POSVET O JAVNEM NAROČANJU IN KONCESIJAH  - BOMO PRI 

IMPLEMENTACIJI TOKRAT USPEŠNEJŠI?  

Državni svet Republike Slovenije, v sodelovanju z Bonorum, d.o.o., organizira POSVET O JAVNEM 

NAROČANJU IN KONCESIJAH - Bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši?, ki bo potekal v petek, 

20. februarja 2015, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.  

PROGRAM: 

 Otvoritveni nagovor Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta 

 Predstavitev Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb  Renata Zatler, državna sekretarka 

na Ministrstvu za javno upravo  

mailto:janez.berdavs@gov.si
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/program_prijava.doc
http://www.central2013.eu/home-central-2020/application-package/
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 Razlogi za sprejem direktiv dr. Manfred Kraff, namestnik direktorja, Evropska komisija - 

Generalni direktorat za proračun 

 Smernice in priporočila iz EU dr. Igor Šoltes, podpredsednik Odbora za proračunski nadzor EP 

 Predstavitev ključnih institutov in potrebna skrbnost pri implementaciji  Milena Basta Trtnik, 

direktorica Bonorum, d.o.o. 

 Ureditev pravnega varstva po novem Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije 

 Bo možnost za uspeh malih in srednjih podjetij na trgu javnih naročil po novem  

 večja? Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  

 Novela zakona za razumno javno naročanje 2015? Da! Kaj pa izvedba? Alenka Avberšek, 

izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije za politike in zakonodajo 

 Kako zagotoviti celostno implementacijo Direktive o javnem naročanju? Sašo Matas, direktor 

Direktorata za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo 

* * * 

Razprava z udeleženci. 

* * * 

Posvet bosta vodili predsednica Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 

mag. Marija Lah in Milena Basta Trtnik, direktorica Bonorum d.o.o.      

Udeležbo na posvetu potrdite do srede, 18. 2. 2015, na tel. 01 478 9799 (Tjaša Krenn) ali po e-pošti 

tjasa.krenn@ds-rs.si in pri tem navedite vaše ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja 

postopka registracije v recepciji parlamenta). 

12.3./ KAKO DOSEČI KVALITETO ŠOLSKIH PROSTOROV S 

STROŠKOVNO UČINKOVITO INVESTICIJO PO STANDARDU »SKORAJ 

NIČENERGIJSKE STAVBE« (NZEB)?  

V četrtek, 12. marca 2015 ob 10:30 bo na sejmu DOM na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani v okviru mednarodnega projekta RENEW 

SCHOOL, potekala delavnica in tehnološki pogovor o prenovi in gradnji 

šolskih objektov na nizkoenergijski standard. Za udeležence dogodka 

bo organiziran tudi ogled primera dobre prakse nizkoenergijskega 

javnega objekta.  

Program dogodka in registracijo najdete TUKAJ. 

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. 

 

13.5./ MEDNARODNO SREČANJE KOMUNALNA ENERGETIKA 2015 

mailto:tjasa.krenn@ds-rs.si
http://www.renew-school.eu/en/ljubljana-slovenia-12th-march-2015-workshops-and-frontrunner-visit-on-school-renovations/
http://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=8e6642f27c&e=87fb822bb4
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organizira Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v 

sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje organizira srečanje Komunalna energetika 2015. 

Celotno srečanje bo trajalo od 12. do 14. maja 2015. 

Vljudno vas vabimo, da se pridružite kot predavatelj na mednarodnem srečanju Komunalna 

energetika 2015, 13. maja 2015 v Mariboru, kjer boste imeli tudi občine možnost udeležbe ter 

predstavitve svojih pogledov in razmišljanj na temo energije, dobrih praks in težav s katerimi se pri 

svojem vsakdanjem delu srečujete v smislu doseganja ciljev varčevanja z energijo in rabe obnovljivih 

virov energije. Izpostavljeno bo področje energetskih sanacij, kako se načrtujejo, kako uspešne so 

lahko in kateri problemi nastajajo, ko se doseganje rezultatov meri in se o tem poroča. 

Zaradi lažje izvedbe posvetovanja in dokončne priprave programa sporočite svoj interes za 

sodelovanje in najkasneje do 25.2.2015 pošljite naslov prispevka s katerim bi sodelovali na 

info@energap.si. Več informacij o oddaji prispevkov najdete na tej povezavi: http://ke.powerlab.uni-

mb.si/Domov.asp. 

22. SEJA VLADE 

UREDBA O IZVAJANJU JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU  

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu. Z 31. 3. 2015 namreč 

poteče pogodba, ki je bila sklenjena s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki od leta 2008 izvaja koncesijo javne 

službe svetovanja v čebelarstvu. Koncesija je bila podeljena za sedemletno obdobje.  

Storitve javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki jih opredeljuje koncesijski akt, so za uporabnike 

brezplačne. V proračunu RS pa se letno za te storitve zagotavlja okvirno 560.000 EUR. (Vir: Vlada RS, 

ab) 

VLADA USTANOVILA PROJEKTNI SVET ZA KOORDINACIJO IN 

USMERJANJE PROJEKTA NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE 

NEPREMIČNIN  

Vlada RS je na 22. seji sprejela Sklep o ustanovitvi Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje 

projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter o ustanovitvi Projektne 

skupine za izvedbo projekta. 

V skladu s cilji konsolidacije javnih financ in prilagoditve strukture davkov, ki med drugim 

predvidevajo uvedbo davka na nepremičnine, je vlada ustanovila Projektni svet, ki bo koordiniral in 

usmerjal projekt priprave nove sistemske rešitve ureditve obdavčitve nepremičnin ter Projektno 

skupino, ki bo skrbela za izvedbo projekta. V Projektni svet je imenovanih šest članov iz vrst 

priznanih strokovnjakov s področja davkov in upravnega prava, evidentiranja in vrednotenja 

nepremičnin, prostorskega načrtovanja in komunalnega opremljanja ter ekonomske in socialne 

funkcije nepremičnin, šest članov iz vrst predstavnikov ministrstev in vladnih služb ter tri 

predstavnike strokovnjakov za prostorsko načrtovanje in financiranje lokalne samouprave.  

mailto:info@energap.si
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
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Projektni svet bo pripravila izhodišča in časovni okvir za izvedbo projekta, ter sprejemanje usmeritev 

za posamezne rešitve. Projektna skupina bo izvajala naloge na operativni ravni. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O UKREPIH PRENOSA ZNANJA IN SVETOVANJA IZ 

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. 

Program razvoja podeželja je skupni programski dokument posamezne države članice Evropske unije 

in Evropske komisije in je programska osnova za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Na podlagi Zakona o kmetijstvu je bil pripravljen 

predlog Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020, ki določa splošna pravila in pogoje za namen izvajanja dveh ukrepov 

iz PRP 2014–2020, ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Službe za svetovanje, 

službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah. (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 

(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.  

 

 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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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) 

NOVICE DRUGIH 

PREDSTAVITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA UREDBE CLLD 

12.2.2015 je na podlagi dopolnjenega predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD), Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo predstavitev Uredbe CLLD. Na tej povezavi si jo lahko 

pogledate. (Vir: MKGP) 

 

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
http://www.program-podezelja.si/images/Predstavitev_CLLD_februar.pdf
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SLOVENIJA DOBILA URADNO POTRDITEV PROGRAMA RAZVOJA 

PODEŽELJA 2014 – 2020 

Evropska komisija je 13.2.2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP) tudi za 

Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega 

programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni 

dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU. 

PRP 2014 – 2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje 

biodiverzitete (29 % vključenih kmetijskih zemljišč), stanja voda (25 % vključenih kmetijskih zemljišč) 

in tal (27 % vključenih kmetijskih zemljišč), konkurenčnost kmetijskega sektorja (3,4 % kmetijskih 

gospodarstev bo prejelo podpore za naložbe) in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih 

območij (kar 66 % prebivalstva bo vključenega v lokalne razvojne strategije in vzpostavljenih bo skoraj 

600 novih delovnih mest), s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je 

Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi 

vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Za krepitev 

konkurenčnosti bo namenjenih dobrih 20 % sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9 %, za naravne 

vire skoraj 52 %, za diverzifikacijo pa več kot 15 %. Finančno to za razvoj slovenskega kmetijstva in 

podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega 838 milijonov evrov iz proračuna EU. Finančni 

pregled po ukrepih (Vir: MKGP, bh)  

UREDBA O UKREPIH PRENOSA ZNANJA IN SVETOVANJA IZ PRP 2014 -

2020 

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020). Omenjena uredba je objavljena v Uradnem 

listu RS, št. 9/15. 

Na podlagi Zakona o kmetijstvu je bil pripravljen predlog Uredbe o ukrepih prenosa znanja in 

svetovanja iz PRP 2014–2020, ki določa splošna pravila in pogoje za namen izvajanja dveh ukrepov iz 

PRP 2014–2020, ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Službe za svetovanje, 

službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah. 

Posebnost izvajanja teh dveh ukrepov je, da se izvajata skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje 

ter v dejstvu, da so upravičenci do teh sredstev izvajalci storitev prenosa znanja in svetovanja. Tako 

kmetijska gospodarstva niso prejemniki sredstev, temveč končni prejemniki storitev prenosa znanja in 

svetovanja izvedenih v okviru ukrepov prenosa znanja in svetovanja. (Vir: MKGP) 

ŽIVLJENJSKI POGOJI  V RS 2014 – ZAČASNI PODATKI  

V letu 2014 je s svojimi dohodki težko ali zelo težko preživelo mesec 32 % gospodinjstev ali za 3 

odstotne točke manj kot v letu 2013. 

 Nepričakovane izdatke v višini 600 EUR bi v letu 2014 iz lastnih sredstev lahko poravnalo enak 

odstotek gospodinjstev kot pred enim letom: 51 %. Enotedenske letne počitnice zunaj doma so si 

lahko privoščili vsi člani gospodinjstva v 65 % gospodinjstev. 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Medijsko_sredisce/2015/02_Februar/13_Novinarska_PRP/15_02_13_SJ__EK_uradno_potrdila_PRP_priloga.doc
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Medijsko_sredisce/2015/02_Februar/13_Novinarska_PRP/15_02_13_SJ__EK_uradno_potrdila_PRP_priloga.doc
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20159#!/9
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20159#!/9
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 Stanovanjski stroški so po mnenju gospodinjstev v letu 2014 predstavljali veliko breme za 37 % 

gospodinjstev, srednje veliko breme za 52 % gospodinjstev, za 12 % gospodinjstev pa ti stroški 

niso bili breme.  

 Telefon, pralni stroj in barvno TV so v letu 2014 imela skoraj vsa gospodinjstva v Sloveniji (čez 

97 %). Osebni avtomobil so imeli v 82 % gospodinjstev; 6 % si ga ni moglo privoščiti, 11 % 

gospodinjstev pa ga ni imelo iz drugih razlogov.  

 V prostem času si aktivnosti, ki jih je potrebno plačati (npr. rekreacije, obiska kina, prireditev 

ipd.), ni moglo privoščiti 22 % oseb.  

 Splošno zadovoljstvo z življenjem so osebe v letu 2014 v povprečju subjektivno ocenile z oceno 

6,9 (na lestvici od 0 – povsem nezadovoljen do 10 – zelo zadovoljen), to je za 0,1 ocene nižje kot v 

letu 2013. Svoje življenje je z ocenami od 7 do 10 ocenilo 63 % oseb, z ocenami od 0 do 4 pa 9 % 

oseb. (Vir: Statistični urad RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


