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NOVIČKE SOS  

SESTANEK V ZVEZI S FINANČNIMI JAMSTVI ZA ODLAGALIŠČA  

V četrtek, 20.1.2015, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal sestanek, ki je bil posvečen 

tematiki finančnih jamstev za odlagališča. Na sestanku so se srečali predstavniki in predstavnice 

Zbornice komunalnega gospodarstva, Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in 

Združenja občin Slovenije, saj se vsi ključni deležniki na tem področju strinjamo, da so finančna 

jamstva za odlagališča pereč problem že vse preveč let. Sestanek je bil namenjen uskladitvi mnenj 

glede skupnega pristopa k problematiki nasproti pristojnega ministrstva in preveritvi stališč 

do Uredbe o odlagališčih odpadkov, Zakona o varstvu okolja in zahtev, ki se nanašajo na 

zagotavljanje finančnega jamstva za odlagališča komunalnih odpadkov. Na sestanku je bilo 

dogovorjeno, da vsi štirje deležniki želijo skupni nastop in zastopanje stališ, predstavljenih na 

sestanku tako, da se bo razbremenilo tako občine kakor tudi izvajalce javnih služb, ne da bi pri tem 

dodatno obremenili občanke in občane. V naslednjih korakih bodo deležniki preverili stališča svojih 

članov do predlogov za sprememb zakonodaje in na podlagi tega zavzeli skupna stališča, ki se jih bo 

zastopalo na pogajanjih na Ministrstvu za okolje in prostor. (bh) 

SESTANEK KOMISIJE ZA ZIR 

V četrtek, 19. februarja, je v prostorih Uprave za zaščito in reševanje potekal sestanek Komisije za 

zaščito in reševanje, na katerem smo predstavili predloge za varčevanje sredstev občin. Uprava za 

zaščito in reševanje je pokazala razumevanje za občine, kljub temu pa so opozorili, da je njihova 

naloga skrbeti za delovanje sistema. Tako je na določenih področjih malo manevrskega prostora za 

varčevanje. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo predstavniki URSZR preučili predlagane 

spremembe in da bodo po potrebi pristopili k spremembi zakonodaje. 

V nadaljevanju so predstavniki URSZR predstavili načrt povračila intervencijskih stroškov občinam iz 

solidarnostnega sklada.  Slovenija bo iz solidarnostnega sklada EU predvidoma meseca marca prejela 

18 milijonov evrov, od katerih bo 4,3 milijona evrov namenjenim povračilu stroškov občin. Na 

sestanku so predstavniki URSZR predstavili upravičene stroške in terminski načrt za občine. (MM) 

PRVI SESTANKE PARTNERSKIH ORGANIZACIJ PROJEKTA OPENN  

Skupnost občin Slovenije je v mesecu februarju 2014 skupaj s partnerji 

prijavila na projekt OPENN (Osvojiti politično enakost z novimi imeni) na 

razpis Norveškega mehanizma. V mesecu decembru 2014 smo prejeli 

obvestilo o izboru, kjer je naš projektni predlog bil najbolje ocenjen. V 

projektu, katerega vodi Mirovni inštitut Slovenije, sodelujejo ob Skupnosti 

občin Slovenije še 4 partnerji in sicer: Norveško združenje občin, Filozofska fakulteta, Ženski lobi 

Slovenije in Metina lista. Prvi sestanek vseh partnerskih organizacij je potekal 18. In 19. februarja v 
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Ljubljani in je bil posvečen natančnejšemu planiranju nalog, raziskav analiz in dogodkov v okviru  

projekta. Projekt OPENN se je začel izvajati v mesecu januarju 2015 in se bo zaključil marca 2016. Na 

novinarski konferenci v obliki predstavitve projekta s panelno razpravo pa je projekt bil predstavljen 

tudi širši zainteresirani javnosti.  

V okviru projekta OPENN bomo skupaj s partnerji identificirali ovire za vstop žensk v politiko na 

lokalni in nacionalni ravni ter oblikovali mehanizme podpore, predlagali prenovo zakonodaje in 

ozaveščali o tej temi ženske in moške, strokovnjake, in splošno javnostjo. Z izvedbo projekta bomo na 

6 javnih dogodkih, 5 izobraževanjih in široko publiciteto v 

klasičnih in novih medijih ustvarjali boljše razumevanje prednosti 

ženske udeležbe v politiki. Na temelju partnerske izmenjave z 

Norveškim združenjem za lokalno in regionalno upravo, bo 

oblikovana mreža 50 lokalnih političark, mentorski model in 

platforma podpore. Podpora pripravljenosti žensk za vstop v 

politiko bodo tudi interaktivni zemljevid političnih predstavnic v 

Sloveniji ter videoklip proti stereotipnim predstavam. 

Skupnost občin Slovenije bo v okviru projekta vodila 

delovni sklop v katerem bo SOS z Norveškim združenjem 

občin identificirala modele dobrih praks na Norveškem, ter 

bo razvila model dobre prakse za vključevanje žensk v 

politiko na lokalnem nivoju. Na podlagi definiranih 

modelov dobrih praks bo SOS vzpostavila informacijsko in 

podporno točko za izvoljene funkcionarke/funkcionarje, ter 

izvedel usposabljanje o vlogi in prednosti enake 

zastopanosti spolov pri vodenju. (bh) 

PROJEKT GREENS – DOBIL ZELENO LUČ! 

Projektni predlog Greens – Podporniki zelenemu javnemu naročanju za inovativne in trajnostne 

institucionalne spremembe- je bil pripravljen za oddajo Evropski komisiji v okviru programa Obzorje 

2020 na razpis »HORIZON 20-20, EE-08-2014: PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE 

SUSTAINABLE ENERGY« pod koordinacijo ALESSCO, Lokalne agencije za energijo za trajnostni 

razvoj v italijanski pokrajini Cosenza. SOS se je z zavedanjem pomena zelenega javnega naročanja in 

težav s katerimi se občine pri tem srečujejo odzval povabilu v partnerski konzorcij. 17. 2. 2015 smo 

prejeli obvestilo, da je projekt izbran za sofinanciranje. Splošni cilj projekta je dodatno okrepiti 

sposobnosti in zmožnosti javnih organov za varčevanje z energijo, zmanjšanje emisij CO2 in stroškov 

z uporabo inovativnih rešitev zelenih javnih naročil. Projekt bo prispeval k premagovanju ovir pri 

izvajanju zelenih javnih naročil, kot so opisana v Sporočilu Evropske komisije "Javna naročila za boljše 

okolje". Cilj projekta je tudi odprava ovir pri izvajanju ZJN, ugotovljenih s strani partnerjev v različnih 

državah. Projektni konzorcij sestavlja 14 partnerjev iz osmih držav. Projekt bo trajal 3 leta, začel se bo 

izvajati po uskladitvi pogodbe o sofinanciranju med vodilnim partnerjem ALESSCO in Evropsko 

komisijo. Skrajni rok za podpis pogodbe je 17. maj 2015. Skupni projektni proračun znaša blizu 1,5 mio 

€. (SK) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2358-ee-08-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2358-ee-08-2014.html#tab1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
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OBČINE ODPRLE VRATA  

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

Dan odprtih vrat v občinah, ki je potekal v večini sodelujočih občin 11.2.2015. Naša skupna želja je 

bila, da bi na ta dan občine svojim občankam in občanom prikazale uspehe, načrte ter razvojne 

priložnosti svojih okolij. Občine podpornice projekta so tako na ta dan občankam, občanom in 

zainteresirani javnosti prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij.  

Dnevi odprtih vrat so potekali v občinah Radovljici, Bledu, Svetem Andražu v Slovenskih goricah, 

Vojniku, Rušah, Krškem, Muti, Moravskih toplicah, Veliki Polani, Ljubnem, Trbovljah in Šentjurju. 

Dan odprtih vrat pa lahko še ujamete, 23.2.2015, v občini LOŠKA DOLINA ob 17.00 uri – dan odprtih 

vrat na novo vzpostavljenega Medgeneracijskega centra (vabilo). 

NOVA SPLETNA STAN SOS  

Skupnost občin Slovenije bo z 

ponedeljkom objavila novo spletno 

stran. Da vam olajšamo dostop do 

potrebnih informacij, smo spletno 

stran oblikovali okoli iskalnika, ki je 

ključnega pomena. S pomočjo 

iskalnika vam ne bo potrebno 

informacij iskati po spletni strani, saj 

bo to za vas storil le-ta. Vabimo vas, 

da si ogledate novo spletno stran na 

naslovu www.skupnostobcin.si.  

 

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2015/Vabilo_Loska_Dolina_dan_odprtih_vrat_SOS_mediji.pdf
http://www.skupnostobcin.si/
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
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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 

IMENOVANJA 

EVIDENTIRANJE ČLANA V NADZORNI ODBOR ZA PROGRAM 

RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2007-2013 

Skupnost občin Slovenije bo na novo imenovala članico/člana v Nadzorni odbor za Program razvoja 

podeželja RS za obdobje 2007-2013. V ta namen najdete tukaj dopis z obrazložitvijo in obrazec za 

evidentiranje. 

V skladu z navedenim se obračamo na vas, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi 

izkušnjami in znanji. Izmed kandidatk/kandidatov bo imenovan za člana tisti, ki bo prejel najvišje 

število glasov predsedstva SOS. 

Evidentiranje je odprto vključno do srede, 25.2.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge 

posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane 

(podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

SISTEM MFERAC IN PODPORA OBČINAM  

Pred časom smo občine seznanili z informacijami prejetimi iz MF v zvezi s sistemom MFERAC (Dopis 

MF s prilogo: Uvajanje sistema MFERAC v občine). Iz Ministrstva za finance pa smo prejeli še dodatna 

gradiva- predstavitev, do katere lahko dostopate na tej povezavi MFERAC. (SK) 

 

 

 

mailto:fin@sid.si
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/Ob%C4%8D_SOS-NO-za-PRP-obdobje-07-13.pdf
http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/Obrazec-za-evidentiranje_NO-za-PRP-07-13.pdf
http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/Obrazec-za-evidentiranje_NO-za-PRP-07-13.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmcBumwrpquvqdekp0uk');
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/UVAJANJE-SISTEMA-MFERAC-V-OB%C4%8CINE-v1-6-2.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/Sistem-MFERAC-predstavitev-za-ob%C4%8Dine-1-2.pdf
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

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.  

PREDLOG ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH 

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih je bil posredovan v medresorsko usklajevanje s strani 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in 

predloge na predlog posredujete najkasneje do petka, 27.2.2015 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

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.  

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/Izvedbeni_nacrt_NPM_2015.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/Izvedbeni_nacrt_NPM_2015.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2015/ZAS.16.2.15.NVO.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4298
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/ZKZ_JR_obvestilo.pdf
http://sos.edgr.me/wp-content/uploads/2015/02/ZKZ_9_2_15.pdf
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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. 

Vaše pripombe, mnenja in stališča nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 11. marca 2015 na 

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

POVPRAŠEVANJE  

ODPRTO 

ODLOK O AVTOTAKSI PREVOZIH 

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas s prošnjo po posredovanju informacij.  

Občina članica SOS naproša za informacijo ali imate občine članice SOS v veljavi Odlok o avtotaksi 

prevozih? 

Vaše odgovore nam posredujte do četrtka, 26.2.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

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. 
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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. 

Vabilo s programom 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.siali na Združenje mestnih občin Slovenije po faksu na 05/627 10 21 ali 

na e-naslov zmos@koper.si.  

4.3./ 23. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

Naslednja seja Predsedstva SOS, bo potekala 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. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/VABILO__VLOGA_IN_POLOZAJ_NO_OBCINE_mar_2015.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2015/PRIJAVNICA__VLOGA_IN_POLOZAJ_NO_OBCINE_mar_2015_.pdf
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http://www.greens-efa.eu/mednarodni-trajnostni-forum-13502.html
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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! 

6.3./ SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR PRI SOS 

V petek, 6.3.2015 bo potekala seja Komisije za prostor pri SOS s pričetkom ob 10.00 uri. Seja bo 

potekala v prostorih Tkalke, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, pred tem pa se bodo vsi zainteresirani 

sestali na naslovu Partizanska 21 (Mobilnostni center Maribor), od koder bomo začeli študijski ogled 

mesta k točki začasne rabe prostora. Na dnevnem redu predlaga naslednja vsebinska poglavja:  

začasna raba prostora na primeru mesta Maribor (ogled primerov in predstavitev vsebin), brifing 

članov delovnih skupin in ministrstva za oblikovanje prostorske zakonodaje, problematika geodetskih 

podatkov in GIS podpore v prostorskem načrtovanju, problematika parcelacij ter povzemanje 

dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (evidenca MKGP) v prostorske akte občin. 

V kolikor vas vsebinska poglavja zanimajo in bi se želeli seji komisije priključiti vas vabimo, da nam 

vašo prisotnost sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 2.3.2015. 

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. 

8.4./ MFERAC  

MFERAC je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije izvrševanja proračuna, 

vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih stroškov dela. Podprte 

so tudi nekatere druge funkcije: potni nalogi, evidenca in upravljanja avto-parka, podjemne pogodbe 

in avtorske pogodbe. Ministrstvo meni, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov poslovanja občin 

tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah.  

Na podlagi številnih vprašanj občin glede MFERAC smo MF zaprosili za predstavitev sistema, 

možnosti, ki jih sistem ponuja in razpoložljivost sodelavcev MF, ki bi lahko na srečanju z 

zainteresiranimi občinami odgovorili na številna vprašanja. Prejeli smo predviden termin srečanja: 

sreda, 8.4.2015 v Ljubljani. (SK) 
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DOGODKI DRUGIH 

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  

 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. 

mailto:janez.berdavs@gov.si
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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 

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. 
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23. SEJA VLADE 

AKCIJSKI NAČRT ZA IZVAJANJE INTERVENTNIH AKTIVNOSTI 

ZARADI POPLAV 

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

načrta za izvajanje interventnih aktivnosti zaradi poplav za mesec januar 2015. V poročilu je med 

drugim navedeno, da so se v mesecu januarju interventna gradbena dela izvajala na 12-ih lokacijah v 

skupni vrednosti 794.800 evrov. V mesecu februarju so predvidena dela na 48-ih lokacijah, v skupni 

ocenjeni vrednosti 2.241.629 evrov. Dosedanja in tudi prihodnja realizacija del pa je odvisna od 

naložitve pravic porabe sredstev proračuna RS na postavke MOP. (Vir: Vlada RS, ab) 

OCENA NEPOSREDNE ŠKODE NOVEMBRSKIH POPLAV  

Vlada RS se je seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, ki so med 6. in 

14. novembrom lani prizadele območja gorenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, vzhodnoštajerske, 

zahodnoštajerske in zasavske regije. Neposredna škoda je znašala 20.162.930,25 evra brez DDV in jo je 

9. januarja letos verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOSTJO TER UREJANJE 

POKOPALIŠČ  

Vlada RS je sprejela odzivno poročilo na revizijsko poročilo Zagotavljanje izvajanja in nadzora nad 

pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč, ki ga bo poslala Računskemu sodišču 

Republike Slovenije. Novi zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč bo upošteval 

priporočila Računskega sodišča in bo predvidoma v javni obravnavi v mesecu marcu 2015. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2015  

Vlada RS se je opredelila do amandmajev k predlogu Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 

2015. Vlada je zavrnila vse predlagane amandmaje razen amandmaja, ki povečuje sredstva za podporo 

manjšinam.  (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.  

 Mesto Helsingborg iz Švedske išče partnerja za prijavo projekta v okviru the Ambient Assisted 

Living Programme, kjer bi promovirali pomoč starejšim v vsakodnevnem življenju preko iskanja 

ICT rešitev (rok za prijavo je do konca meseca maja 2015); 
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 Socialna kooperativa La Goccia iz Italije išče partnerje za prijavo projektov na razpise Erasmus+, 

EASI, Horizon 2020, Justice 2014-2020 na temo socialno podjetništvo in sodelovanje, varstvo in 

pomoč starejšim in invalidnim osebam, duševnega zdravja in otrok; 

 C.E.R.S. iz Italije išče partnerja za prijavo na razpis Evropa za državljane 2014-2020, na temo 

Kulturni projekt za zaščito evropskega zgodovinskega spomina, ki je osnova, da raste nova 

skupnost »evropskih državljanov« (rok  za prijavo je 1.3.2015); 

 občina Linköping iz Švedske išče partnerja za prijavo projekta na razpis Erazmus+, s katerim bi 

širili in izmenjevali dobre prakse glede izobraževanj za odrasle ter njihovem prehodu na trg dela 

(rok za prijavo projekta je 4.3.2015); 

 Andaluzijski agencija za okolje in vodo iz Španije išče partnerja za prijavo na razpis Horizon 2020 

na temo "Bolj učinkovita obnova ekosistemov v EU" (rok za prijavo 15.3.2015); 

 Socialna kooperativa Lanza del Vasto iz Genove v Italiji išče partnerja za prijavo projekta na 

razpis RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME, s katerim bi vzpostavili 

podporno mrežo, preventivno dejavnost in podporo otrokom, ki so žrtve nasilja in ustrahovanja 

(rok za prijavo je 28.2.2015) 

 Univerza za biologijo in biokemijo iz Grčije, išče partnerje za projekt v okviru programa Erasmus 

+, glede odnosa med učenci in znanostjo, tj. znanstveno izobraževanje (svoj interes za sodelovanje 

lahko izrazite do 15. marca 2015). 

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

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

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 2015 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. 

 

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
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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 

LIFE IN BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB  

V pričakovanju dodelitve prvih donacij iz LIFE podprograma za podnebne ukrepe, se zadnja 

publikacija LIFE Okolje poglobljeno osredotoča na do sedanje delo pri podpori blažitvam podnebnih 

sprememb. V brošuri LIFE in blažitev podnebnih sprememb je podan pregled na podnebne politike 

EU, in predstavlja številne primere dobre prakse iz več kot 200 predstavljenih projektov po vsej 

Evropski uniji.  

S predgovorom komisarja za podnebne ukrepe in energijo, Miguela Arias Cañete, vsebuje publikacija 

na 88 straneh intervjuje s predstavniki GD za podnebne ukrepe in z nevladnimi organizacijami, ki 

delujejo na tem področju. Ti poudarjajo blažitev podnebnih izzivov ter vlogo LIFE pri prehodu na 

nizkoogljično kmetijstvo. 

Primeri projektov LIFE za blažitev sprememb podnebja so razdeljeni po temah, s poglavji o strategijah 

in načrtih na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; energiji; transportu; kmetijstvu in 

gozdarstvu;vlogi šotišč in mokrišč kot ponorjev ogljika; in projektih, ki vključujejo podjetja. Vsako od 

teh poglavij izpostavlja koristna spoznanja iz zaključenih projektov LIFE in možnih za prihodnje 

financiranje. Kot taka je publikacija nujno branje za strokovne delavce, oblikovalce politik in vse tiste, 

ki jih zanima delo, ki ga Evropska unija počne v boju proti podnebnim spremembam. 

Če ste zainteresirani za naročilo natisnjene kopije te in drugih LIFE publikacij, obiščite razdelek 

Naročanje publikacij na spletni strani LIFE. Sicer je publikacija dostopna v angleškem jeziku v PDF 

obliki na tej povezavi. 

 

 

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://ec.europa.eu/environment/life/publications/order.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/climate_change_mitigation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/climate_change_mitigation.pdf
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MILIJONI ZA ODVOZ ZAVRŽENE HRANE  

Ekologi brez meja so v sodelovanju projektnim partnerjem eTRI v sklopu projekta Volk sit, koza cela v 

preteklih mesecih opravili pilotne preglede na slovenskih šolah in vrtcih z uporabo anketnih 

vprašalnikov in pilotnih pregledov. Na vprašalnike je odgovorilo 30 ustanov, v pilotni pregled pa je 

privolilo 17 šol in vrtcev. Izkazalo se je: 

 da se v večini šol in vrtcev zavedajo problema, a da so rešitve velikokrat omejene s predpisi, 

priporočili in navadami šolarjev, 

 da zavržejo največ zelenjavnih prikuh in prilog, enolončnic in polnozrnatega kruha, 

 da stroški nabave hrane v šolah dosegajo vrtoglave zneske, med 90 in 100 milijoni € in da 

skupaj z zavrženo hrano zavržejo še vanjo vloženo delo, energijo, vodo, 

 da so stroški odvoza zavržene hrane zelo različni in da na letni ravni šole v Sloveniji za odvoz 

porabijo 3 do 4 milijone €, 

 da skoraj nobena šola ne uporablja kompostnika za kompostiranje zavržene hrane, češ, da je 

to prepovedano. 

Na tej povezavi si lahko pogledate Poročilo pilotnih pregledov na šolah in v vrtcih. (Vir: Ekologi brez 

meja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://volksitkozacela.si/
http://ebm.si/m/VSKC_Porocilo_sole&vrtci.pdf

