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23. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

Dne 4.3.2015 je v prostorih MO Kranj potekala 23. 

seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, katera 

je bila posvečena problematiki nujne medicinske 

pomoči in problematiki športa v lokalnem okolju. 

Seje sta se s strani Ministrstva za zdravstvo 

udeležila Tomaž Glažar in mag. Dušanka Petrič, s 

strani Olimpijskega komiteja Slovenije pa Bogdan 

Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja ter 

podpredsednika Olimpijskega komiteja Iztok Čop 

in Janez Sodržnik.  

 Šport v lokalnem okolju 

Predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije so predstavnikom lokalnih skupnosti v Predsedstvu 

SOS predstavili načrte organizacije v prihodnjih nekaj letih ter poudarili, da so v zadnjih letih 

namenjali največ pozornosti vrhunskemu športu, medtem ko bi si za prihodnje želeli večji poudarek 

na t.i. »športu za vse«. Tega se izvaja preko športnih društev in drugih športnih organizacij v lokalnih 

okoljih tako, da se vključuje vse občanke in občane, od najmlajših do najstarejših. Predstavniki 

olimpijskega komiteja so povedali, da bi želeli delovne programe, za katere so zagotovili tudi več 

sredstev, predstaviti na regijskih srečanjih z županjami in župani z namenom, da se ustvari partnerski 

odnos in tesnejši stiki. Tudi za uporabnike načrtujejo nekaj izboljšav, ki jih bodo dosegli z 

vzpostavitvijo centralnega koledarja vseh športnih 

prireditev v Sloveniji, kjer bo mogoče najti 

podrobnejše informacije. Predsedstvo Skupnosti 

občin Slovenije je podprlo in pozdravilo iniciativo 

in načrte Olimpijskega komiteja Slovenije. Prav 

tako so predstavniki SOS pozdravili organizacijo 

regijskih srečanj med komitejem in županjami in 

župani ter ponudili pomoč Skupnosti občin 

Slovenije ter sodelovanje na področju športa v 

lokalnem okolju.  

 Nujna medicinska pomoč 

Predstavnika Ministrstva za zdravje sta izpostavila, da je Slovenija že leta 2006 kandidirala za sredstva 

EU za izgradnjo 10 urgentnih centrov, kar bo velika pridobitev za državo. Druga velika pridobitev bo 

dispetcherski center, ki bo omogočal pregled nad celotno floto reševalnih vozil in omogočal njihovo 

učinkovito usmerjanje, ob tem pa centralna flota ne bo več vezana na lokalno področje, pač pa bo 

dovoljevala princip najbližjega prevoza ob gosti mreži reševalnih vozil. Tako so na Ministrstvu za 

zdravje pristopili k pripravi osnutka pravilnika, ki bo dan v javno razpravo konec meseca marca, ob 
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tem pa so predstavniki ministrstva izpostavili, da si želijo tesnega sodelovanja s predstavniki občin. 

Poudarili so, da se nujne medicinske pomoči ne umika iz lokalnih okolij. Župani so pozdravili odprtje 

dialoga, ki ga je v preteklih tednih bilo vse premalo, prav tako pa napoved, da se bodo opravili 

regijski posveti s predstavniki občin, kjer bo odprta tudi možnost za diskusije. Skupnost občin 

Slovenije bo sodelovala kot partner pri oblikovanju pravilnika tako, da bodo upoštevane tudi občinske 

specifike, prav tako pa je na predstavnike ministrstva bil podan apel, da odslej Skupnost občin 

Slovenije redno obvešča in vključi v zgodnje faze priprave dokumentov, ki se nanašajo na lokalne 

skupnosti.  

 Na dnevnem redu predsedstva je bila prav tako točka, ki se je nanašala na priprave na sklic 

redne in volilne skupščine SOS, ki bo potekala 24.3.2015 v Lukovici. Predsedstvo SOS je 

oblikovalo in potrdilo kandidatne liste za volitve v organe SOS in v nadzorni odbor SOS. 

Obravnavali in potrdili so tudi poslovnik o delu skupščine SOS. 

 Člani predsedstva so prav tako izvolili predstavnika SOS, Lea Kremžarja, kot člana v 

Projektni svet za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, kot 

nadomestnega člana pa Staška Vešligaja. Sprejet je bil tudi sklep, da se ustanovi delovna 

skupina SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin ter 

odprejo postopki evidentiranja v delovno skupino. 

 Na seji je bil tudi predlagan in imenovan kot predstavnik SOS, ki bo sodeloval pri pripravi 

Strategije razvoja Lokalne samouprave v RS, Darko Fras prav tako pa je bil sprejet sklep, da se 

ustanovi delovna skupina SOS, ki bo sodelovala pri usklajevanju stališč v zvezi s pripravo 

Strategije razvoja lokalne samouprave ter odprejo postopki evidentiranja v delovno skupino. 

(ab) 

NOVIČKE SOS  

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

Dne 4.3.2015, so se v prostorih MO Kranj zbrali člani glavnega odbora SOS. Sprejeli so predlog sklepa 

za predsedstvo o imenovanju člana in nadomestnega člana v projektni svet za pripravo nove 

sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter nadomestnega člana za projektno skupino za pripravo 

nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Zaradi predvidenih sprememb Strategije razvoja 

lokalne samouprave, so sprejeli tudi predlog sklepa za predsedstvo o imenovanju člana v to skupino, 

kot tudi ustanovitvi spremljevalnih delovnih skupin, ki bosta sodelovali pri obravnavi tematike na 

področju nepremičnin kot tudi strategije razvoja. Sprejeli so tudi predlog sklepa o članstvu v nadzorni 

odbor SOS ter možnosti dodajanja kandidata na listo v organe SOS. 

Pogovor je tekel tudi o nekaterih predlogih kot npr. preoblikovanju NUSZ na drugačni osnovi ter 

uredbi o izvajanju kohezijske politike. Prav tako pa so se člani glavnega odbora strinjali, da 

predsednik SOS, Aleksander Jevšek, povabi predstavnike Odbora regij na seminar namenjen 

čezmejnem sodelovanju. (ab) 

ZELENA KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020 

Z začetkom leta 2015 vstopamo v programsko obdobje 2014–2020 z novimi projekti, novimi načrti, a 

tudi spremenjenimi pravili in dodatnimi pogoji za uporabo finančnih sredstev Evropske unije. 
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Evropska komisija je jeseni 2014 potrdila Partnerski sporazum z Republiko Slovenijo, ki je nato 

predložila Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. 

Mednarodni trajnostni forum Zelena kohezijska politika 2014-2020 je 5. marca 2015 v prostorih GZS 

organizirala skupina Zelenih/Evropska svobodna zveza v Evropskem parlamentu v sodelovanju z 

Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) in Skupnostjo občin Slovenije. Konferenca je ponudila 

priložnost za predstavitev dobrih projektov in izmenjavo mnenj o izzivih, kako s sredstvi 

kohezijskega sklada dosegati ustvarjanje zelenih delovnih mest, konkurenčnost podjetij, gospodarsko 

rast, trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja državljanov. Udeleženke in udeležence so 

pozdravili Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec, Zoran Janković, župan zelene prestolnice Evrope 2016, 

Aleksander Jevšek, predsednik SOS, Alenka Avberšek, 

izvršna direktorica GZS in drugi. Slovenija ima izjemna 

naravna bogastva, a mora vanje vlagati, je opozoril 

slovenski evropski poslanec Igor Šoltes. V novi finančni 

perspektivi bo nujno povezovanje in oblikovanje 

projektov, ki bodo zasledovali širše družbene interese. 

Aleksander Jevšek pa je med drugim poudaril in pozval 

Vlado, da skladno z rastjo BDP povečuje tudi sredstva, s 

katerimi bodo občine več in bolje pripravljale in izvajale 

projekte in s tem izboljšale črpanje EU skladov. (SK) 

STROKOVNI POSVET KONTAKTNE TOČKE ZA KULTURO PRI ZVEZI 

ALPE JADRAN  

V četrtek, 5.3.2015 je v prostorih Trubarjeve literarne hiše v Ljubljani potekal strokovni posvet 

kontaktne točke za kulturo pri Zvezi Alpe Jadran, ki je bil posvečen razpravi o čezmejnem 

sodelovanju v regiji Alpe-Jadran ter možnostih, priložnostih za sodelovanje in pridobivanju finančnih 

sredstev za kulturne projekte in programe. Sestanka se je udeležila zainteresirana javnost, Tomas 

Pseiner, generalni sekretar Zveze Alpe Jadran, ki je predstavil možnosti iskanja partnerjev in 

sofinanciranja projektov na področju regije Alpe-Adria preko Zveze, Uroš Grilc, nekdanji minister za 

kulturo, Sandra Kocuvan, predstavnica štajerske deželne vlade, Meta Lavrič, direktorica Centra 

kulture Španski borci ter vodja programa in produkcije Zavoda EN-KNAP, Mateja Lazar, CED 

Slovenija in Alma R. Selimović, producentka pri zavodu Bunker. Dogodek je povezovala Anja Kovač 

iz zavoda Beletrina. (bh) 

POSVET OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JU V LETU 2015 

Skupnost občin Slovenije je dne 5.3.2015, v sodelovanju z 

gospo Mojco Ramšak Pešec, generalno direktorico 

Direktorata za javno upravo na Ministrstvu za javno upravo, 

organizirala delovni posvet na temo ocenjevanja in 

napredovanja javnih uslužbencev v letu 2015.  

Seminar je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov - 

ocenjevanja javnih uslužbencev, napredovanja javnih 

uslužbencev v višji plačni razred in napredovanja uradnikov 
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v višji naziv. Udeleženci posveta so se seznanili tudi s sprejetimi ukrepi Ministrstva za javno upravo 

za leto 2015, prejeli odgovore na mnoga vprašanja, med samim posvetom pa se je razvila tudi odprta 

razprava. Vsem, ki ste se posveta udeležili se zahvaljujemo za vašo udeležbo! ( ab)   

DRUGI REGIJSKI SEMINAR NA TEMO DELOVANJA NADZORNEGA 

ODBORA OBČINE  

Skupnost občin Slovenije je v 

sodelovanju z Ministrstvom za javno 

upravo izvedla drugi regijski seminar na 

temo delovanja nadzornega odbora 

občine. Na seminarju dne 3.3.2015 v 

Mariboru, katerega ciljna skupina so bili 

članice in člani Nadzornih odborov 

občin, so se udeleženci seznanili z 

razmerjem nadzornega odbora do 

drugih občinskih organov, o občinskih aktih, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora, o 

nalogah in načinu dela nadzornega odbora, postopek oblikovanja poročila, o javnosti dela ter tudi o 

najpogostejših napakah pri porabi občinskih proračunskih sredstev. Posamezne vsebinske sklope je 

predstavil dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo. (ur) 

KOMISIJA ZA PROSTOR SOS V MARIBORU 

V petek, 6.3.2015 je potekala 

seja Komisije za prostor pri 

SOS v prostorih Tkalke, 

pred tem pa so se vsi 

zainteresirani sestali v 

Mobilnostnem centru Maribor), od koder so pričeli 

študijski ogled mesta na temo začasne rabe 

prostora. Predstavnicam in predstavnikom komisije 

ter predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor 

je bil predstavljen Mobilnostni center Maribor, 

Kolesodvor za varno hrambo koles na železniški 

postaji Maribor, alternativna potovalna agencija 

Reisefieber v centru mesta, GT22 - 

Inter(trans)disciplinarni laboratorij, ki povezuje 

umetnost in kulturo ter Tkalko, skupnostni 

ustvarjalno-podjetniški center v osrčju mesta Maribor. 

Ob zaključku študijskega ogleda so se predstavnice in 

predstavniki Komisije za prostor pri SOS seznanili še s 

trenutnim stanjem na projektu oblikovanja nove 

prostorske zakonodaje, ki se še nahaja v obliki 

izhodišč za spremembe zakonodaje, govor je tekel 
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tudi o problematiki geodetskih podatkov in GIS podpore v prostorskem načrtovanju ter o 

problematiki parcelacij. (bh)   

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE Z MJU O SPREMEMBAH ZIN  

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se včeraj sestali s predstavniki MJU na temo sprememb 

Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Na pobudo Skupnosti občin Slovenije smo predstavnikom MJU 

predstavili potrebo po bolj učinkoviti zakonodaji za delo občinskih inšpektorjev.  

Predstavniki občin so predstavili praktične primere na terenu, kjer aktualna zakonodaja odpove in ne 

nudi možnosti za učinkovito delo. Prav tako so bili predstavljeni predlogi za spremembo, ki so bili s 

strani MJU dobro sprejeti. S strani MJU je bilo pojasnjeno, da je bil ZIN pisan za državne inšpektorje, 

zato so se strinjali, da ne zadošča potrebam občinskih inšpektorjem.  

S strani občin je prišla pobuda po natančni opredelitvi pooblastil inšpektorjev, ki sedaj niso dovolj 

jasno in eksplicitno določena. Nedorečenost pooblastil pa ovira delo občinskih inšpektorjev, saj v skrbi 

na občinski inšpektorji ne bi prekoračili svojih pooblastil ne uporabijo vseh možnostih. V kolikor bi 

inšpektorji imeli pooblastila natančno opredeljena, na terenu ne bi prihajalo do dvomov, kar bi 

povečalo učinkovitost. Prav tako je bilo na sestanku predlagano, da se v ZIN omogoči pregled in 

posredovanje zapisnika tudi fizičnim osebam. 

Na podlagi predstavljenih idej, je bilo dogovorjeno, da Skupnost občin Slovenije ponovno zbere 

predloge za spremembe ZIN, na podlagi katerih se bodo pričele aktivnosti za spremembo zakonodaje. 

(MM) 

PROJEKT NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN  

Ministrstvo za finance je med prioritetne projekte uvrstilo tudi ponovno uvedbo davka na 

nepremičnine. Nov sistem davka na nepremičnine se pripravlja v okviru Projektnega sveta, Projektne 

skupine in posameznih delovni skupin. Skupnost občin Slovenije je na podlagi poziva Ministrstva za 

finance in z namenom zagotovitve vključenosti občin pri novi ureditvi obdavčitve nepremičnin, 

imenovala in predlagala člana in namestnika člana v Projektni svet za koordinacijo in usmerjanje 

projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, prav tako pa so asociacije občin 

imenovale skupnega člana in nadomestnega člana v Projektni skupini za izvedbo projekta. Imenovani 

predstavniki občin bodo na sejah Projektnega sveta in Projektne skupine zastopale interese in zahteve 

občin pri pripravi nove sistemske ureditve davka na nepremičnine ter skrbeli da se skozi projekt 

priprave zasleduje začrtan cilj, da se oblikuje davek, ki v celoti pripade občinam ter oblikovati 

predloge predpisov skladnih z ustavo. 

Potekale so že prve seje Projektnega sveta in Projektne skupine, kjer so člani obravnavali predlog 

Poslovnika o delu Projektnega sveta in Projektne skupine, določili vsebinski načrt dela Projektnega 

sveta in skupine in obravnavali vsebino Akcijskega načrta za prenovo sistema obdavčitve 

nepremičnin ter so bili seznanjeni s predstavitvijo razpoložljivih podatkov za analize in analitičnih 

možnosti MF. 
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Skupnost občin Slovenije vas bo v prihodnje obveščala o poteku projekta nove sistemske ureditve 

obdavčitve nepremičnin v obliki krajših obvestil. (ur) 

UREDBA O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  

Na spletni strani euskladi.si smo zasledili predlog Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020, ki jo lahko preberete na tej povezavi.  

Skupnost občin Slovenije je pri SVRK izrazila ogorčenost, saj predlog uredbe ni bil posredovan na 

naslov Skupnosti občin Slovenije. Kljub že pretečenemu roku za oddajo pripomb smo s strani 

Skupnosti občin Slovenije posredovali nekaj pripomb na Uredbo, za katere upamo, da jih bodo na 

SVRK upoštevali. (MM) 

POENOSTAVITVE TURISTIČNEGA POROČANJA  

Leta 2011 je začela delati projektna skupina za poenostavitev poročanja v turizmu. Ker nekaj časa ni 

bilo nam znanih aktivnosti, smo MJU zaprosili za informacijo, v kakšnem stanju je projekt, do kod 

smo prišli in ali lahko kaj naredimo, pomagamo, da bi se enoten sistem sporočanja čim prej vzpostavil. 

Iz MJU smo prejeli odgovor, v katerem nas seznanjajo, da ne glede na to, da niso dalj časa sklicali 

celotno medresorsko delovno skupino, je skupina kljub temu nadaljevala s potrebnimi aktivnostmi za 

izvedbo projekta. V lanskem letu sta bila tako že pripravljena predloga Zakona o prijavi prebivališča 

in Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Na predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma je 

Služba Vlade RS za zakonodajo podala določene zadržke, ki so narekovale spremembo v delu, da je 

treba celotno materijo prestaviti iz predmetnega zakona v Zakon o gostinstvu, ki je z normativnega 

vidika primernejši. Na podlagi zadnjih informacij od članov delovne skupine iz Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, je projekt poenostavitve turističnega poročanja trenutno v fazi, ko je 

pripravljen osnutek členov novega Zakona o prijavi prebivališča, ki bo vseboval vse potrebne določbe 

za izvedbo tega projekta (obveznost poročanja, knjiga gostov .....). Prav tako je v pripravi novela 

Zakona o gostinstvu, s katero se bo podalo pravno podlago za vzpostavitev registra nastanitvenih 

obratov, ki ga bo upravljal AJPES. Načrtuje se, da se bosta predloga obeh zakonov v nadaljevanju 

sprejemala paketno. V tej zvezi tudi ostaja odprtih še nekaj vprašanj, za katere iščejo rešitve. (SK) 

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.  

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Uredba_EKP_14-20.pdf
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
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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 

IMENOVANJA 

IMENOVAN ČLAN V NO ZA PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA 

OBDOBJE 2007 – 2013 

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k 

imenovanju člana v Nadzorni odbor za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (v 

nadaljevanju Nadzorni odbor). Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 78. členu 

Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. In sicer se mora Nadzorni odbor prepričati o uspešnosti 

izvajanja programa razvoja podeželja. V ta namen Nadzorni odbor svetuje v zvezi z merili za izbor 

aktivnosti, ki bodo financirane, periodično ocenjuje napredek pri doseganju posebnih ciljev programa, 

preverja rezultate sprotnih vrednotenj, obravnava in sprejme letno poročilo o napredku in zadnje 

poročilo o napredku, lahko predlaga vsako prilagoditev ali revizijo programa. 

Na podlagi navedenega je Skupnost občin Slovenije na novo imenovala članico v Nadzorni odbor, 

Klaudijo Šadl Jug, MO Murska Sobota. Nespremenjeno pa ostaja nadomestna članica, Lidija Šipek, 

Občin Lenart.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

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 

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

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

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Nacionalni stanovanjski program. Sestavljen je iz dveh 

dokumentov, to sta Nacionalni stanovanjski program in analitični spremljajoči dokument. Vljudno vas 

naprošamo, da se do dokumentov opredelite, podate vaše pripombe in predloge najkasneje do 

23.3.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

EVIDENTIRANJE 

Skupnost občin Slovenije je ustanovila delovno skupino SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo 

nove obdavčitve nepremičnin. Delovna skupina SOS bo sestavljena iz 15 članov (po 5 predstavnikov 

občin iz posamezne sekcije – sekcija mestnih občin, sekcija občin s sedeži upravnih enot in sekcija 

ostalih občin), in sicer gre za opcijsko sestavo v primeru izkazanega interesa. 

V ta namen se obračamo na vas, da nam posredujete predloge kandidatk/kandidatov za članice/člane 

delovne skupine, ki morajo biti strokovno usposobljeni s področja obdavčitve nepremičnin. 

Vljudno naprošamo, da upoštevate vse pogoje navedene v dopisu. Tukaj najdete spremni dopis in 

Obrazec za evidentiranje kandidatke/kandidata. 

Evidentiranje je odprto vključno do srede, 11.3.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge 

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

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

POVPRAŠEVANJA  

ZAKLJUČENA 

SREDSTVA, KI JIH NAMENJAJO OBČINE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA  

S strani novinarke smo prejeli prošnjo za pridobitev podatkov o programih in različnih oblikah 

sofinanciranja, ki so na voljo posameznikom, ki odpirajo s. p. v lokalnih okoljih. Občine članice SOS 

smo prosili, da nam posredujejo informacije koliko sredstev za podjetnike, ki stopajo na samostojno 

podjetniško pot bodo namene v letu 2015. Prav tako pa, ali so sredstva namenjena samo tistim, ki s. p. 

ali podjetje odpirajo prvič, ali tudi tistim, ki so v preteklosti že imeli lastno podjetje. Ter, ali v občini 

razpisujejo še kakšne drugačne oblike pomoči oziroma programe za občane, ki stopajo na podjetniško 

pot. Odgovore občin članic SOS lahko preberete s klikom tukaj. (bh)  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/nsp_2015-2.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/nsp_spremljajoce_gradivo_2015.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/obcsos_delovna-skupina-sos_obdavcitev-nepremicnin.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/obrazec-za-evidentiranje_delovna-skupina-sos_obdavcitev-nepremicnin.doc
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/povprasevanje-sredstva-ki-jih-namenja-obcina-za-podjetnike.doc
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IZKUŠNJE OBČIN OB UVEDBI E-RAČUNOV  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila novinarka z vprašanjem glede uvedbe projekta e-računov. 

Zanimalo jo je kakšen je odziv občin na uvedbo e-računov, ali je ta projekt povečal stroške poslovanja 

občin in za koliko ter kaj so morale občine storiti, da ste lahko začele z izdajo e-računov (nakup 

ustrezne opreme, koliko denarja je bilo treba zagotoviti v ta namen). V Sekretariatu Skupnosti občin 

Slovenije smo med občinami članicami SOS izvedli povpraševanje. Zbrane odgovore, prejete do 

3.3.2015, lahko preberete tukaj. (bh)  

DOGODKI SOS 

11.3./ SEJA NO FINANČNEGA MEHANIZMA EGP IN NORVEŠKEGA 

FINANČNEGA MEHANIZMA 2009-2014 

Dne 11.3.2015 bo v prostorih SVRK potekala seja Nadzornega odbora Finančnega mehanizma EGP in 

Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, katere se bo udeležil skupni član skupnosti občin 

gospod Uroš Brežan. Na seji bodo člani obravnavali in sprejeli Strateško poročilo za leto 2014.  

11.3./ PREDSTAVITEV PREDLOGA UREDBE O PORABI SREDSTEV 

EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 

2014-2020 

S strani SVRK smo prejeli vabilo na predstavitev predloga uredbe o porabi sredstev evropske 

kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020, ki bo potekala v sredo, 11.3.2015 ob 9.00 

uri. Predstavitve se bodo udeležili predstavniki SOS. 

11.3./ SESTANEK Z MOP O SISTEMSKI ZAKONODAJI  

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli vabilo na sestanek v zvezi z roki za uveljavitev 

predpisov po seznamu prioritetnih področij za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave 

administrativnih ovir. Ker so v vabilu navedli, da bi se želeli dogovoriti o drugačnih rokih oz potrditi 

te, ki izhajajo iz normativnega programa, smo na SOS v imenu vseh združenj občin v odgovor 

posredovali protestni dopis, s katerim smo zahtevali, da na sestanku poteka pogovor o sistemskih 

spremembah in da ne pristajamo na drugačne roke, kot je s sklepom določila Vlada RS in v skladu z 

zavezo pristojnih ministrstev. Ob tem smo navedli, da se sestanka združenja ne bodo udeležila, v 

kolikor bo tema prestavitev rokov. 

S strani MOP smo prejeli odgovor, kjer med drugim navajajo, da želijo na sestanku tvornega dialoga 

tako o vsebinskih vidikih sistemskih sprememb za znižanje stroškov občin, kot o njihovi organizacijski 

in izvedbeni plati. 

V skladu z navedenim se bo vodstvo SOS udeležilo sestanka, ki bo potekal v sredo, 11.3.2015 ob 10:00, 

v prostorih Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/projekt-uvedbe-e-racunov-26.2.2015.doc
http://skupnostobcin.si/dogodek/predstavitev-predloga-uredbe-o-porabi-sredstev-evropske-kohezijske-politike-v-rs-v-programskem-obdobju-2014-2020/
http://skupnostobcin.si/dogodek/predstavitev-predloga-uredbe-o-porabi-sredstev-evropske-kohezijske-politike-v-rs-v-programskem-obdobju-2014-2020/
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12.3./ SESTANEK Z MKGP GLEDE SISTEMSKIH SPREMEMB 

ZAKONODAJE 

S strani MKGP smo prejeli vabilo na sestanek, katerega tema bo znižanje stroškov delovanja občin na 

področjih, ki so v domeni delovanja MKGP. Sestanek bo potekal v četrtek, 12. 3. 2015, ob 9. uri v 

prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sestanka se bodo udeležili predstavniki 

SOS. 

12.3./ SESTANEK Z MIZŠ GLEDE MOŽNIH SPREMEMB ZAKONODAJE  

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na sestanek z MIZŠ v zvezi s pregledom stanja na področju 

predšolske vzgoje in predlogov občin, ki so bili posredovani v postopku sprejemanja interventnega 

zakona ter dogovoru o nadaljnjem sodelovanju. Sestanek bo potekal 12.3.2015 od 11.30 ure dalje. 

13.3./ SESTANEK O IZHODIŠČIH ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

Vlada Republike Slovenije je na seji 30. 10. 2013 sprejela izhodišča za pripravo strategije in tudi 

sklenila, da ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo pripravi predlog strategije, ga posreduje v 

javno razpravo in nato vladi predloži njen predlog. Tako smo v Skupnosti občin Slovenije prejeli 

vabilo na sestanek v zvezi z izhodišči za strategijo, ki bo potekal v petek, 13.3.2015 od 10.00 ure dalje. 

Na sestanku bo SOS zastopal Darko Fras, član glavnega odbora SOS. 

19.3./ DELOVNI POSVET »KULTURA VEDENJA, POSLOVNA 

ODLIČNOST IN PROTOKOL«  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Bojano Košnik, strokovnjakinjo s področja protokola in 

pravil bontona, organizira delovni posvet na katerem bodo udeleženci osvežili in preverili poznavanje 

protokola in pravil bontona, kulture vedenja na najvišjem nivoju. Poseben poudarek bo namenjen 

primerom iz prakse, morebitnim dilemam, v katerih se kot ljudje vpeti v različne delovne procese, 

znajdete. Delovni posvet bo potekal v četrtek, 19. marca 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji 

stranski dvorani Narodni dom, Trg Celjskih knezov 9, Celje. 

Tukaj najdete vabilo z vsebino in prijavnico. 

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do torka, 17. marca 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. Vljudno vabljeni! 

24.3./ VOLILNA SKUPŠČINA SOS  

Skupnost občin Slovenije bo organizirala redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo 

potekala v torek, 24. marca 2015 v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 

Lukovica. 

http://skupnostobcin.si/dogodek/sestanek-z-mizs-glede-moznih-sprememb-zakonodaje/
http://skupnostobcin.si/dogodek/sestanek-o-izhodiscih-za-pripravo-strategije-razvoja-lokalne-samouprave/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo_protokol-kultura-vedenja-in-poslovna-odlicnost-19-3-15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-19-3-15.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si


 

27.2.2015 – 6.3.2015  TN št. 9 

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.  

30.5.-1.6./ UMETNIŠKA KOLONIJA »ALPE-JADRAN SRCE NAIVE« 

Koprivniško Križevska županija, Turistična zveza Koprivnica Križevci, Muzej mesta Koprivnica, 

Združenje Hlebinjskih slikarjev in kiparjev naivne umetnosti in Občina Hlebine vabijo k sodelovanju 

na umetniški koloniji “Alpe-Jadran SRCE naive”, ki bo potekala od 30. maja do 1. junija leta 2014, v 

Hlebinah, na posestvu ” Hiša Krsto Hegedušić”. Prireditev “Alpe-Jadran srce naive” poteka kot 

skupni projekt sofinanciran iz Zveze Alpe-Jadran. 

Cilj umetniške kolonije “Alpe-Jadran srce naive”, je promocija naivne in tradicionalne umetnosti v 

regijah članicah Zveze Alpe-Jadran na dogodku, kjer se bodo zbrali umetniki iz regij članic AAA in 

širše. Dela nastala v koloniji bodo nato razstavljena na razstavah v mestih regij članic in bodo na 

koncu podeljena v dobrodelne namene. Organizator bo zagotovil namestitev za udeležence kolonije 

po domovih Hlebinjskih umetnikov, kakor tudi jedi in osvežitev za vse udeležence. Prav tako bodo 

poskrbeli za slikarske potrebščine. 

VABILO(ANGL.) 

PRIJAVNICA (ANGL.) 

DOGODKI DRUGIH 

9.3./ NATURA 2000 - OVIRA ALI PRILOŽNOST ZA RAZVOJ  

V ponedeljek,  9. 3. 2015, bo od 9.00 ure dalje v prostorih GZS (dvorana A/I), Dimičeva 13, potekal 

posvet z naslovom Natura 2000 – ovira ali priložnost za razvoj. Na posvetu, ki se ga bo udeležil tudi 

dr. Janez Potočnik, bodo svoje načrte, izkušnje in poglede predstavili tudi dr. Darij Krajčič, direktor 

http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/REGISTRATION_FOR_PARTICIPATION_AT_COLONY_OF_ART.pdf
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Zavoda RS za varstvo narave, Danijel Levičar, direktor DE MzI ter vodilni družb SRESE, Plinovodi, 

ELES, DARS in Savaprojekt. 

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 sta objavljena na spletni strani 

www.kulturnibazar.si.Tudi letošnji Kulturni bazar je namenjen tesnejšemu navezovanju stikov z 

občinami ter širjenju primerov dobrih praks med lokalnimi skupnostmi. Obisk Kulturnega bazarja je 

za vse udeležence brezplačen. 

Vabimo vas zlasti na ogled razstavnih prostorov v treh preddverjih Cankarjevega doma, kjer se bo v 

enem dnevu na enem mestu od 9.00 do 18.00 ure predstavilo več kot 300 kulturnih ustanov iz vse 

Slovenije. Če se želite prijaviti na dogodke, ki so v dvoranah in predavalnicah, pa pišite na 

kulturni.bazar@gmail.com, kjer boste prejeli informacije o prostih mestih (uradna e-prijava je od 4.3. 

zaključena). 

6.5.-8.5./ URBACTOV MESTNI FESTIVAL V RIGI 

Med 6. in 8. majem 2015 bo v Rigi potekal Urbactov 

mestni festival, kjer boste lahko izvedeli kaj je novega 

na področju trajnostnega urbanega razvoja, socialnih 

inovacij, novih ekonomij in ustvarjanja delovnih mest 

ter urbanih prenov. Festivala se lahko udeležite tudi, 

če Urbacta še ne poznate, a vas zanima za kaj gre, če 

ste član Urbactove skupnosti in si želite predstaviti 

rezultate svojega omrežja, ali če si želite izmenjave in 

mreženja z drugimi evropskimi mesti. Več informacij 

najdete na spletni strani Urbact city festival.  

 

 

 

 

http://www.renew-school.eu/en/ljubljana-slovenia-12th-march-2015-workshops-and-frontrunner-visit-on-school-renovations/
http://www.kulturnibazar.si/
mailto:kulturni.bazar@gmail.com
http://urbact.eu/urbact-city-festival
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13.5./ MEDNARODNO SREČANJE KOMUNALNA ENERGETIKA 2015 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru organizira v 

sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje, 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. 

25. SEJA VLADE 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O KMETIJSTVU 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu, ki tudi podaljšuje 

prehodno obdobje za nadaljevanje izvajanja javnih služb. 

V prehodnih in končnih določbah Zakona o kmetijstvu je določeno, da do ustanovitve ali izbire 

izvajalca javnih služb iz tega zakona, vendar najdlje sedem let od uveljavitve tega zakona, opravljajo 

naloge javnih služb iz tega zakona dosedanji izvajalci javnih služb, če izpolnjujejo pogoje iz tega 

zakona. ( Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O GOZDOVIH 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o gozdovih. Poplave, visok sneg 

in žled so v Sloveniji med 30. januarjem in 27. februarjem leta 2014 povzročili ogromno škodo. 

Žledolom je prizadel kar 51% površine slovenskih gozdov. Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije je 

treba posekati 9,3 milijona m3 lesne mase, približno tretjino lesne mase predstavljajo iglavci. 

Realizacija sanitarne sečnje zaradi posledic žledoloma je po podatkih ZGS v letu 2014 znašala 3,5 

milijone m3 lesa. ( Vir: Vlada RS, ab) 

UKREPI ZA IZVEDBO REORGANIZACIJE NA PODROČJU 

UPRAVLJANJA Z VODAMI 

Vlada RS se je seznanila z ukrepi za izvedbo reorganizacije na področju upravljanja z vodami in v 

zvezi s tem sprejela sklepe. 

mailto:info@energap.si
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
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Obstoječe stanje na področju izvajanja nalog upravljanja voda je z vidika organiziranosti že dlje časa 

prepoznano kot nezadovoljivo, še posebej pa je to prišlo do izraza v vrsti poplavnih dogodkov v letu 

2014. Glede na to, da je voda vir preživetja, trajnostni vir za razvoj ter da neučinkovito oz. neustrezno 

upravljanje z vodami predstavlja nevarnost za življenje ljudi in škodo na premoženju, je vlada na seji 

novembra 2014 Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da pripravi Predlog celovitih ukrepov za 

izvedbo reorganizacije področja urejanja voda. 

Vlada se je seznanila tudi z vzpostavitvijo portala eVode, preko katerega so na enem mestu javno in 

brezplačno dostopni vsi javni podatki, vse strokovne podlage in druga gradiva, ki so potrebna za bolj 

učinkovito upravljanje z vodami. ( Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO IZVEDBENEGA NAČRTA NACIONALNEGA PROGRAMA ZA 

MLADINO 2013-2022 ZA LETO 2014 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-

2022 za leto 2014. 

Nacionalni program je sprejet za obdobje devet let, spremljajo pa ga t. i. izvedbeni načrti, ki splošne 

cilje in usmeritve te resolucije po področjih zasledujejo s specifičnimi ukrepi. Ključni element so 

sprejeti splošni cilji po posameznih področjih. Za vsak cilj je določeno merilo uspešnosti in 

pričakovani razvojni učinek, ki naj bi ga doseganje cilja imelo. Cilj se dosega z aktivnostmi/ukrepi 

znotraj prioritetnih podpodročij, katerih učinkovitost in uspešnost se meri s kazalci, oblikovanimi za 

vsako prioritetno podpodročje posebej. ( Vir: Vlada RS, ab) 

NAČRT VAJ V OBRAMBNEM SISTEMU IN SISTEMU VARSTVA PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ZA LETO 2015  

Vlada RS je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami za leto 2015. 

Temeljni cilji Republike Slovenije na obrambnem področju leta 2015 so nadaljevanje razvoja Slovenske 

vojske, vzdrževanje povezljivosti v sistemu kolektivne obrambe, zagotavljanje pripravljenosti za 

izvajanje nalog vojaške obrambe, sodelovanje v mednarodnih operacijah in na misijah ter pri izvajanju 

nalog zaščite in reševanja. V obrambnem sistemu se bo nadaljevalo uveljavljanje načel kriznega 

upravljanja, primerljivih znotraj Nata in Evropske unije. Razvoj obrambnega sistema, vključno s 

področjem usposabljanja, bo temeljil na usmeritvah, določenih v Resoluciji o strategiji nacionalne 

varnosti Republike Slovenije, Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja 

Slovenske vojske do leta 2025, Obrambni strategiji Republike Slovenije, Doktrini vojaške strateške 

rezerve, Uredbi o obrambnem načrtovanju ter v Srednjeročnem obrambnem programu 2013–2018). ( 

Vir: Vlada RS, ab) 
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AKTUALNI RAZPISI 

OBČINE IŠČEJO PARTNERJA  

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

projektu.  

 Regija Granada iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Horizon 2020. V projektu 

želijo razviti aplikacijo za pomoč mobilnosti v mestih.  

 Osnovna šola z vrtcem iz Kanarskih otokov išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis 

Erasmus+. V okviru projekta želijo sodelovati oz. izmenjati izkušnje o načinih učenja tujega jezika, 

IKT oz. kako povečati motivacijo učencev.  

 Občina Cadiz iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Erasmus +. V sklopu projekta 

želijo sodelovati na področju mobilnosti učencev. 

 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. 

 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); 

 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); 

 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 3.4.2015); 

 Občina Favignana iz Italije išče vodilnega partnerja za prijavo projekta na razpis Evropske 

komisije DG ECHO. V okviru projekta ponujajo največje zaščiteno območje pristanišča za izvajanje 

možnih rešitev in ukrepov za civilno zaščito. ( Rok za prijavo 8.4.2015) 

 Občina Palma del Condado iz Španije išče partnerja za skupno prijavo projekta na razpis 

Erazmus+.  V okviru projekta želijo izboljšati mobilnost mladih v dveh državah. Fokus aktivnostih 

bi bil na mladih in na turizmu. (Rok za prijavo 30.4.2015) 

 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); 

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

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

JAVNI RAZPIS ZA  SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN 

USTVARJANJE DELOVNIH MEST V POMURJU 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.2.22015 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih 

straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih 

mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036
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Višina razpisanih sredstev je 2.000.000,00 evrov. Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 

sredstva, je proračunsko leto 2015.  

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 26 

marec 2015, do 12. ure.  

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) 

ZVEZA ALPE JADRAN - POSODOBLJENA PRIJAVNICA ZA 

SOFINANCIRANJE SKUPNIH PROJEKTOV 

Zveza Alpe Jadran je posodobila prijavnico za sofinanciranje skupnih projektov iz proračuna zveze. 

Nova prijavnica je dosegljiva na tej povezavi: AAA-Application for 

funding 2015 

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, 

društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah: 

1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji 

možni znesek je 5.000€) 

2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih 

stroškov projekta ali največ 4.000€) 

3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€). 

Prijavnice se oddajo v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 31. 

marca 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej 

povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs 

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran:http://www.alps-adriatic-alliance.org/. 

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. 

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://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/aaa-application-for-funding-2015.dotx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/aaa-application-for-funding-2015.dotx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/tcps.pdf
http://www.alps-adriatic-alliance.org/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/alpeadria.png
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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 

ZLOŽENKE ZA CILJNE OPERACIJE V OKVIRU SHEME KOPOP  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Zavodom za varstvo narave Slovenije 

pripravilo  zloženke za ciljne operacije v okviru sheme Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP).  

Zloženke so na voljo na spodnjih povezavah: 

- posebni traviščni habitati, 

- traviščni habitati metuljev, 

- steljniki in 

- habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov. ( Vir: MKO) 

ZBIRANJE POBUD V LETU 2015 

Vse lastnike gozdov obveščamo, da bo v marcu 2015 Zavod za gozdove Slovenije pričel z zbiranjem 

pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom 

veljavnosti 2016. S svojimi pobudami in predlogi lahko sodelujete pri obnovi gozdnogospodarskih 

načrtov ter tako pomembno prispevate k še večji kakovosti gozdnogospodarskih načrtov. 

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so 

dosegljivi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije:  

prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ ( Vir: Zavod za gozdove Slovenije) 

ZA NOVO EVROPSKO SOSEDSKO POLITIKO 

Visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Komisije Federica 

Mogherini in komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn sta danes 

začela posvetovanje o prihodnosti evropske sosedske politike (ESP). ESP je bila nazadnje pregledana 

leta 2011. Ker je v sosednjih državah od takrat prišlo do pomembnih dogodkov, je treba temeljito 

pregledati načela te politike, področje njene uporabe in način izvajanja njenih instrumentov. 

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/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/291-26-2-2015-zlozenke-za-ciljne-operacije-v-okviru-sheme-kopop
http://www.program-podezelja.si/images/HAB_1.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/MET_2.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/STE_3.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/VTR_4.pdf
http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/
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Cilj je do konca junija izvesti kar najširše posvetovanje s partnerji v sosednjih državah in z 

zainteresiranimi stranmi po vsej EU. Temu posvetovanju bo jeseni sledilo poročilo, v katerem bodo 

navedeni predlogi za prihodnjo usmeritev ESP. 

Posvetovanje bo potekalo ob upoštevanju štirih prioritet: razlikovanje, osredotočenost, prilagodljivost 

ter odgovornost in razpoznavnost. Opredeljenih je bilo že pet področij, na katerih imata obe strani 

skupne interese: razvoj trgovine in gospodarstva, povezljivost, varnost, upravljanje ter migracije in 

mobilnost. Celotno objavo si lahko preberete na tej povezavi. (vir: EU) 

POROČILO O OKOLJU KAŽE SADOVE UKREPOV EU  

Objavljeno novo poročilo priča o tem, da je usklajena okoljska politika EU v zadnjih petih letih 

prinesla znatne koristi za državljane. Evropejci dihajo čistejši zrak in pijejo čistejšo vodo, poleg tega 

odlagajo manj odpadkov na deponije in več reciklirajo, okoljske politike pa spodbujajo ustvarjanje 

novih delovnih mest in rast. Vendar poročilo tudi opozarja, da evropskega dolgoročnega cilja „Dobro 

živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“, tj. cilja splošnega okoljskega akcijskega programa 

Unije (7. okoljski akcijski program), ni mogoče doseči s sedanjo ravnjo ciljev okoljske politike in z njo 

povezanih politik. 

Poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015 (SOER 2015), ki ga je pripravila Evropska agencija 

za okolje, predstavlja celostno oceno okolja v Evropi, ki vključuje podatke na svetovni, regionalni in 

nacionalni ravni, pa tudi primerjave med državami. Ponuja tudi vpogled v naslednjih pet let in 

pozneje ter jasna opozorila o tveganjih propadanja okolja, ki vplivajo tudi na dobro počutje in blaginjo 

ljudi. Analiza v poročilu poziva k bolj integriranemu oblikovanju politik, Komisija pa na ta poziv 

odgovarja z vrsto okoljskih pobud za leto 2015, vključno z novim, širšim svežnjem o krožnem 

gospodarstvu, pregledom strategije EU za biotsko raznovrstnost, akcijskim načrtom o upravljanju 

oceanov in spremenjenim svežnjem o kakovosti zraka. 

Celotno objavo si lahko preberete na tej povezavi. (vir: EU) 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_sl.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://www.eea.europa.eu/soer
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4534_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4534_sl.htm

