
 

 

 

 

6.3.2015 – 13.3.2015    TN št. 10 

ČESTITAMO 

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI IG 

in JESENICE. 

 ISKRENE ČESTITKE!                                                                     Sekretariat SOS 

PRIHAJAJOČI DOGODKI 

17.3. 

19.3. 

 

19.3. 

 

24.3. 

26.3. 

 

26.3. 

8.4. 

8.4. 

TOR. 

ČET. 

 

ČET. 

 

TOR 

ČET. 

 

ČET. 

SRE. 

SRE. 

 Drugo srečanje županj 

 Delovni posvet »Koriščenje sredstev po 21. in 23. členu ZFO ter 

spremembe v aplikaciji ZFO INVEST« Vabilo in prijavnica. 

 Delovni posvet »Kultura vedenja, poslovna odličnost in protokol« 

Vabilo z vsebino in prijavnico. 

 Volilna skupščina SOS Vabilo in prijavnica. 

 Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji Vabilo s programom in 

prijavnica. 

 Seja komisije SOS za turizem Vabilo. 

 Okrogla miza – MFERAC Vabilo in prijavnica. 

 Delovni posvet »Informacije javnega značaja in varstvo osebnih 

podatkov« Vabilo in prijavnica. 
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NOVIČKE SOS  

UVODNI SESTANEK O IZHODIŠČIH STRATEGIJE LOKALNE 

SAMOUPRAVE 

Danes, 13.3.2015, je potekal uvodni sestanek z Ministrstvom za javno upravo o izhodiščih za pripravo 

strategije lokalne samouprave.  

Že uvodoma so predstavniki SOS poudarili, da je skupnost vseskozi vztrajala da je skrajni čas za 

pripravo korenite analize lokalne samouprave in na osnovi tega strategije. Dejstvo je, da se je v 

zadnjih nekaj letih s parcialnimi rešitvami posegalo v sistemsko delovanje občin, organiziranje in 

financiranje lokalne samouprave. S tem se je povzročilo preobremenjenost lokalne samouprave in tako 

le-ta vedno težje opravlja svojo najpomembnejšo - razvojno funkcijo.  

Minister Koprivnikar je predstavnikom občin povedal, da so znotraj ministrstva pripravili izhodišča 

oz. vprašanja, na katera bodo skupaj s predstavniki občin iskali odgovore, na osnovi katerih bodo 

pripravili predlog strategije lokalne samouprave. Minister je povedal še, da želijo na področju 

pristojnosti celotnega sistema doseči uskladitev o vseh nalogah sistema države, same naloge pa so 

lahko med državo in občinami različno razporejene.  

Predstavniki  Skupnosti občin Slovenije so poudarili, da sistem lokalne samouprave deluje dobro in je  

stabilen, da pa na nalaganje novih pristojnosti ne bo mogoče pristati ter, da je najprej potrebno resno 

prevetriti obstoječe pristojnosti občin, opredeliti s tem povezan primerni obseg sredstev ter predvsem 

zagotoviti več avtonomnih finančnih virov občin. Ob tem si je potrebno prizadevati predvsem za 

takšne spremembe, ki bodo prinesle razvojni napredek.  

Minister za javno upravo je v zvezi  ustanovitvijo pokrajin povedal, da si na ministrstvu želijo 

pristopiti z vidika učinkovitega upravljanja nalog in pristojnosti. Predstavnik SOS, Darko Fras se je 

strinjal, da pokrajine potrebujemo, v kolikor želimo učinkovito reševati vprašanja nekaterih nalog, 

vendar ne na način ustvarjanja novih, pač pa tako, da bo mogoče obstoječe naloge opravljati bolj 

učinkovito.  Kot primer je navedel področje prostora, kjer je trenuten sistem  takšen, da omejuje 

pristojnosti občin, v širšem smislu pa ne spodbuja širšega povezovanja. Povedal je še, da je nujen 

razmislek o političnem in razvojnem vidiku pokrajin, saj je ta vloga ključna za preseganje zdajšnjega 

stanja nepovezanosti. Ob tem je poudaril, da sistem omogoča povezovanje občin v skupne občinske 

uprave in tako omogoča bolj učinkovito in racionalno delovanje. 

Povedal je še, da so lokalne skupnosti zainteresirane za čim bolj kvalitetno strategijo, saj bo ta osnova 

za bodoči razvoj področja. V Skupnosti občin Slovenije ocenjujemo, da so vprašanja relativno dobro 

zastavljena, želimo pa, da se strategijo lokalne samouprave sočasno vključi tudi v širši vidik reforme 

upravne organiziranosti države tudi v smislu povezovanja z lokalnim področjem. Ministra 

Koprivnikarja so predstavniki SOS opozorili še, da bo potrebno reformo vsebinskih nalog lokalnih 

skupnosti uskladiti z resornimi ministrstvi, saj pogosto zaznavamo pomanjkanje pripravljenosti za 
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korenite spremembe na posameznih področjih.  

SOS bo znotraj svojih občin članic opravila intenzivne pogovore o zastavljenih vprašanjih ter uskladila 

skupna stališča, nato pa usklajeno mnenje posredovala ministrstvu. (bh) 

OBDAVČITEV NEPREMIČNIN  

Dne 6.3.2015 je potekala seja Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove 

sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Projektni svet se je seznanil z možnostmi za izvajanje 

analiz v okviru MF v zvezi z izvedbo projekta in obravnaval vsebino Akcijskega načrta za prenovo 

sistema obdavčitve nepremičnin. Projektni svet je podprl (dolgoročni) cilj, da je izhodišče za določitev 

davčne osnove vrednost nepremičnin pridobljena na ustrezni osnovi vrednotenja in da se ta uveljavi 

postopoma. V vmesnem obdobju je potrebno najti prehodno rešitev, ki je lahko predvsem NUSZ. Ta 

prehodni sistem bi veljal dokler predpostavke za uporabo podatkov vrednosti množičnega 

vrednotenja ne bodo izpolnjene. Predstavniki vseh treh asociacij občin so nastopali enotno in 

izpostavljali predvsem naslednje: 

 davek na nepremičnine mora biti izključno prihodek občin 

 obremenitev zavezancev ne sme bistveno odstopati od obremenitve z NUSZ 

 sistem davka mora biti enostaven 

 množično vrednotenje (še) ne more biti podlaga za davek, da pa se koristno uporabiti 

določene podatke (vrednostne cone….);  

 vsaj v nekem prehodnem obdobju naj bo davčna osnova ali površina ali volumen, in sicer iz 

baz podatkov NUSZ nadgrajenimi z REN podatki 

 nepremičnine v lasti občin naj se iz osnove za obdavčitev izvzamejo. 

Projektna skupina se je na seji, ki je potekala 10.3.2015, seznanila s sklepom Projektnega sveta, da je 

dolgoročno izhodišče za določitev davčne osnove za davek na nepremičnine vrednost, določena s 

postopki in metodami množičnega vrednotenja nepremičnin. Pogoj za dosego tega cilja je zagotovitev 

ustreznih in zanesljivih podatkov o nepremičninah. Projektna skupina bo naredila terminski načrt in 

preverila, kateri modeli so za uporabo v davčne namene že primerni in kateri ne, ter za te 

nepremičnine oblikovati drugačno davčno osnovo (t.i. »administrativno vrednost«). Prav tako bo za 

vsak podatek o nepremičnini identificirala težave, nosilce in roke za njihovo odpravo ter potrebne 

stroške in pripravila (prenovljeno) gradivo tako, da se v uvodnem delu predstavijo tri variante 

določitve davčne osnove.  

Projektna skupina je na seji, ki je potekala 12.3.2015, poleg pregleda podatkov in opisa problematike, 

skupaj z možnimi sistemskimi ureditvami in roki za izvedbo, ki so bili v REN zaznani kot 

problematični z vidika zagotavljanja njihove pravilnosti, oblikovala tudi usklajeno stališče z 

dopolnitvijo gradiva o »predmetu obdavčitve« skupaj s »sistemskimi oprostitvami«, pri čemer se 

izhaja iz oprostitev, kot so bili določene v ZDavNepr.  
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SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN PROSTOR O 

SPREMEMBAH SISTEMSKE ZAKONODAJE 

Dne 11.3.2015 je v prostorih Direktorata za prostor, graditev in stanovanja potekal sestanek s 

predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, katerega namen je bil pregled posameznih predpisov 

oziroma njihovih določb, ki so jih občine identificirale kot tiste, ki so povezani s posrednimi oziroma 

neposrednimi stroški delovanja občin oziroma, ki predstavljajo administrativne ovire, identificiranju 

dodatnih normativnih sprememb, ki lahko doprinesejo h cilju nižanja občinskih stroškov ter odpravi 

administrativnih ovir in bremen, ter dogovoru o rokih za izvedbo potrebnih sprememb teh predpisov 

glede na zaveze, ki izhajajo iz dogovora med Vlado RS in občinami.  

Predstavniki MOP so pojasnili, da bo Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz malih komunalnih 

čistilnih naprav novelirana skupaj z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 

komunalnih čistilnih naprav, in sicer se bo obe uredbi združilo v eno, ki je v predlogu PDV navedena 

z naslovom Uredba o emisiji snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode. S strani ministrstva so 

potrdili, da bi naj pri spremembah upoštevali smernice, kot so bile predlagane s strani občin. Kakšne 

bodo končne zahteve oziroma končno besedilo določb za območja poselitve s skupno obremenitvijo, 

manjšo od 2.000 PE, kjer se gradnja infrastrukture še ni začela, pa je še preuranjeno napovedati, kakor 

so povedali na pristojnem ministrstvu.  

Glede ureditve finančnih jamstev za odlagališča odpadkov, s katerimi upravljavci odlagališč 

zagotavljajo ustrezno zaprtje odlagališča in izvajanje potrebnih ukrepov po zaprtju odlagališča, 

trenutno MOP skupaj z MF išče rešitev med tremi možnimi. Dejstvo je, da bo za najustreznejšo rešitev 

najprej potrebna sprememba Zakona o javnih financah (predviden rok je junij 2015) in potem po 

potrebi tudi ustrezna sprememba Uredbe o odlagališčih odpadkov. 

V zvezi z odplačno naravo služnost za objekte, ki prečkajo vodotoke (kot so mostovi, viadukti..), je 

Skupnost občin Slovenije vztrajala pri neodplačni služnosti in nasprotovala predlagani rešitvi 

ministrstva, da se služnost zaračunava zgolj simbolično, s spremembo Pravilnika o metodologiji za 

določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS. Na ministrstvu 

vztrajajo, da je odstopanje od načela odplačnosti mogoče zagotoviti le za posamične objekte (kot 

izjemo), ki so nujno vezani na vodni in priobalni prostor. 

Glede predloga sprememb ureditve zagotavljanja protipoplavne varnosti in s tem povezanih zahtev v 

postopkih priprave prostorskih aktov ministrstvo ni pristalo na predlog, da se odpravi naloga občin 

za izdelavo poplavnih študij. Predstavniki ministrstva so poudarili, da pospešeno izboljšujejo 

podporo na tem področju preko portala eVode. Prepričani so, da bo njegova vsebina pomagala 

izdelovalcem prostorskih aktov, OP in strokovnih podlag (objavljen bo LIDAR - pospešitev izdelave 

HHštudij, objavljeni bodo podatki s področja voda, ki bodo podali cel pregled s področja upravljanja z 

vodami in bodo ažurni - višja kakovost prostorskih aktov, hitrejša priprava, manj 

dopolnjevanj/negativnih mnenj). Predstavniki občin so poleg predlogov, ki so bili podrobneje 

obravnavani, opozorili še na druge pomembne tematike, katerim se bo potrebno posvetiti v prihodnje. 

Med te je Skupnost občin uvrstila tudi Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 

prireditvah povzročajo hrup, saj ocenjujemo, da je neživljenjska in smo nanjo opozarjali že več let.  
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Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo spremembe Pravilnika o metodologiji za določanje 

nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS sprejete v najkrajšem času, ostale 

predpise pa se bo pripravilo v rokih, kot jih Ministrstvu za okolje in prostor nalaga normativni 

program dela vlade. Občine članice SOS, občinski strokovnjaki in njihova stališča pa bodo še 

naprej  ostali aktivno vključeni v pripravo vseh omenjenih predpisov. (bh) 

SESTANEK NA TEMO PRAVILNIKA O ZAPORAH NA JAVNIH CESTAH  

V četrtek, 12.03.2015, je na Ministrstvu za infrastrukturo potekal delovni sestanek na temo novosti pri 

označevanju in zavarovanju del na cesti. Ministrstvo za Infrastrukturo želi do konca junija sprejeti 

novi Pravilnik o zaporah na javnih cestah. Na sestanku smo opozorili na določene težave, ki jih je 

praksa pokazala pri izvajanju določb sedaj veljavnega pravilnika. Predstavniki ministrstva se 

zavedajo, da trenutni pravilnik občinam ne koristi, zato želijo v nov pravilnik uvrstiti tudi področje 

lokalnih cest. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se tipske sheme sedaj veljavnega pravilnika 

dopolnijo z vsaj štirimi tipskimi shemami za zapore cest.  Tako naj bi se prilogam pravilnika dodale 

vsaj še tipske sheme za: 

 označitev izvajanja vzdrževalnih in drugih del v krožiščih, 

 označitev vzdrževalnih del obnove talnih označb v naseljih (npr. v križiščih), 

 označitev izvajanja košnje, kmetijskih in drugih začasnih del v območju ceste ali neposredno 

ob njej (npr. oranje, gnojenje, kmetijskih površin ob cesti…) 

 zapora za ceste z nizko gostoto prometa, kjer zaradi njene širine na vozišču iz tehničnih 

razlogov ni mogoče vzpostaviti še hodnika za pešce ali steze za kolesarje ob oviri. 

V zvezi s pripravo tipskih shem zapor je ministrstvo izrazilo željo, da jim občine posredujejo odločbe 

za zaporo cest, s katerimi so v naštetih primerih ter v primerih, kjer tipske sheme ni bilo mogoče 

uporabiti ali postaviti uredili. Zanima jih predvsem praksa s terena, kaj je dobrega in kaj bi se lahko 

vneslo v Pravilnik. Zanima jih tudi praksa, kjer so upravljavci cest morali sami iskati ustrezne rešitve 

in odrejati vzpostavitev zapore (ali pa zahtevati izdelavo elaborata, kar pa seveda stane).  

Prosimo vas, da v kolikor imate kašen primer sheme zapor na lokalni cesti, da nam na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete sken izdane odločbe ali pa tudi sken navadne skice na listu 

papirja, s katero predlagate, da bi jo v pravilnik umestili kot tipsko shemo. Posredovane predloge 

bomo zbrali in jih posredovali Ministrstvu za infrastrukturo v pregled in v uvrstitev v nov Pravilnik. 

Z novimi tipskimi shemami bodo pridobile tako občine, kot izvajalci vzdrževalnih del na občinskih 

cestah in predlagatelji zapor. (MM) 

PREDSTAVITEV PREDLOGA UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE 

KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014 -2020 ZA 

CILJ NALOŽBE ZA RAST IN DELOVNA MESTA  

V sredo 11. marca je v prostorih SVRK potekala predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev 

evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Prisotnim je predlog uredbe 

predstavil v.d. direktorja Andrej Engelman, ki je v uvodnih besedah predstavil vodila in cilje Uredbe. 

Z uredbo želijo okrepiti vlogo organa upravljanja (SVRK). Prav tako bodo prenovili ISARR (po novem 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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e-MA), ki bo bolj povezljiv z MFERAC.  Nov sistem bo na voljo predvidoma v letu 2016, do takrat pa 

bo na voljo izboljšana različna sedanjega programa ISARR2.  

V nadaljevanju so prisotni jasno izpostavili, da je bilo v preteklosti večkrat zagotovljeno, da bosta 

Vzhodna in Zahodna regijska sveta, kot tudi občine in RRA-ji vključeni v pripravo izvedbenih 

dokumentov in da se v praksi vedno znova dogaja, da se obljub ne držijo. Opozorili so tudi, da praksa 

kaže, da se Partnerski odnos pri pripravi dokumentov ne upošteva.  Predstavniki SVRK prav tako 

vedno znova uporabljajo enake argumente da: »morajo zaradi časovne stike dokument sprejeti kot je, 

da pa bodo občine, RRA-je in Sveta kohezijskih regij vključili pri obravnavi »podrejenih« izvedbenih 

dokumentih.« Takšen argument ja bil uporabljen pri sprejetju Partnerskega sporazuma, nato se je 

enako zgodilo pri Operativnem programu, sedaj pa enak argument ponujajo pri obravnavi Uredbe.  

V nadaljevanju je bilo izpostavljeno, da v Uredbi niso jasno opredeljeni integrirani projekti, ki so edino 

sredstvo za izvajanje skladnega regionalnega razvoja. V Uredbi ti projekti niso omenjeni, so pa za 

občine ključnega pomena. Ker bo v projekte vključenih več ministrstev in bodo projekti financirani iz 

več skladov, bo tukaj skoraj gotovo prišlo do zapletov, kar smo na sestanku tudi izpostavili. 

Prepričani smo, da bi v predlogu uredbe morali biti navedeni nosilci koordinacije, saj se bo tako 

vedelo kdo je za kaj odgovoren. (MM) 

POJASNILA MINISTRSTVA 

OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV  

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavljen 

dokument, v katerem so dokončno usklajeni odgovori na najpogostejša vprašanja, ki so se pojavljala v 

zvezi o ocenjevanjem delovne uspešnosti in napredovanjem javnih uslužbencev v višji plačni razred. 

Odgovore na najpogostejša vprašanja si lahko preberete TUKAJ. 

RAZDRUŽITEV SOLASTNINE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ  

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dopis v 

zvezi s problematiko razdružitve solastnine kmetijskih zemljišč v postopku komasacije. V dopisu, ki 

vam ga prilagamo v nadaljevanju, ministrstvo pojasnjuje, da v kolikor vsi solastniki soglašajo z 

razdružitvijo solastnine in tudi pisno oziroma ustno na zapisnik pri pristojni UE, ki vodi postopek 

upravne komasacije, izrazijo voljo po razdružitvi solastnine, potem je delitev solastnine v okviru 

komasacijskega postopka dopustna. Izraz volje mora biti na pristojno UE, ki vodi postopek 

komasacije, posredovan najkasneje do konca razgrnitve elaborata nove razdelitve zemljišč na 

komasacijskem območju. UE dokument izraza volje upošteva pri izdaji odločbe o novi razdelitvi 

zemljišč komasacijskega sklada. 

Iz vsega navedenega sledi, da pravna podlaga ZKZ dovoljuje razdružitev solastnine kmetijskih 

zemljišč v okviru komasacijskega postopka. 

Pojasnilo 

 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/ocenjevanje-10032015.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/binder1.pdf
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

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 

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV V KOMISIJO ZA PRIZNANJA IN 

NAGRADE SOS 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sprejelo Pravilnik o priznanjih in nagradah Skupnosti občin 

Slovenije. Pravilnik določa priznanja in nagrade SOS, ki se podeljujejo posameznicam in 

posameznikom ter institucijam in organizacijam, ki so s svojim delom in delovanjem bistveno 

pripomogli k razvoju lokalne samouprave v Slovenije in tujini ter ugledu in uveljavitvi Skupnosti 

občin Slovenije. 

V skladu s pravilnikom SOS se ustanovi Komisija za priznanja in nagrade. Komisijo sestavlja 7 

članic/članov, in sicer: 2 predstavnika mestnih občin, 2 predstavnika občin s sedeži upravnih enot, 2 

predstavnika ostalih občin ter predstavnik Sekretariata SOS. 

V ta namen se je SOS obrnila na občine članice, da posredujejo predloge kandidatk/kandidatov. Dopis 

SOS in Obrazec za evidentiranje. 

Evidentiranje je odprto vključno do torka, 17.3.2015. 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. 

EVIDENTIRANJE V DELOVNO SKUPINO SOS ZA USKLAJEVANJE 

STALIŠČ PRI PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE 

SAMOUPRAVE V RS 

Skupnost občin Slovenije je ustanovila delovno skupino SOS za usklajevanje stališč pri pripravi 

Strategije razvoja lokalne samouprave v RS. 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 SOS obrača na občine članice, da nam posredujejo predloge kandidatov za člane 

delovne skupine. 

Dopis SOS in Obrazec za evidentiranje. 

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_komisija-za-priznanja-in-nagrade.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/obcsos_komisija-za-priznanja-in-nagrade.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/obrazec-za-evidentiranje_komisija-za-priznanja-in-nagrade-sos.doc
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/obcsos_delovna-skupina-sos-strategija-ls-rs.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/obrazec-za-evidentiranje_delovna-skupina-sos-strategija-ls-rs.doc
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Evidentiranje je odprto vključno do četrtka, 19.3.2015. 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  

ODPRTO 

CENE IZVAJANJA ANALIZ PITNE VODE 

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas v zvezi s podražitvijo cen izvajanja analiz pitne vode.  

Namreč seznanjeni smo bili, da so se cene izvajanja analiz pitne vode, ki jih pripravlja Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enormno povišale. Z združitvijo bivših Zavodov za 

zdravstveno varstvo, ki imajo laboratorije in akreditacije standardov za izvajanje analiz, kateri so si v 

preteklosti med seboj konkurirali, so sedaj cene enotno določene s cenikom, ki ni javno objavljen, in so 

v primerjavi s preteklostjo višje.  

Na vas se obračamo s prošnjo po informacijah ali se tudi pri vas dogaja, da so se podražile cene 

izvajanja analiz pitne vode? Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete primerjavo cen pred 

združitvijo navedenih Zavodov in danes, ko le te analize pripravlja Nacionalni laboratorij.  

Vaše podatke nam posredujte najkasneje do torka, 14.3.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

17.3./ DRUGO SREČANJE ŽUPANJ  

Županja občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič in Skupnost občin Slovenije organizirata drugo 

srečanje županj, ki bo potekalo v torek, 17. marca 2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih občine 

Črnomelj. 

19.3./ DELOVNI POSVET »KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU 

ZFO TER UVEDENIMI SPREMEMBAMI V SPLETNI APLIKACIJI ZFO 

INVEST« 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 

organizira delovni posvet na temo koriščenja sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin 

ter uvedenimi spremembami v spletni aplikaciji ZFO INVEST. 

Posvet bo potekal v četrtek, 19.3.2015, s pričetkom ob 10.00 uri in predvidenim zaključkom ob 13.00 

uri, v dvorani Generala Maistra MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 

Tukaj najdete vabilo in prijavnico. 

Vljudno vas naprošamo, da prijavnice posredujete v čim krajšem času. Zaradi zagotovitve posveta, je 

potrebna prijava do torka, 17. 3. 2015. Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na 

mailto:metka@skupnostobcin.si
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-koriscenje-sredstev-po-21.-in-23.-clenu-zfo-ter-aplikacija-zfo-invest-19-3-2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-koriscenje-sredstev-po-21.-in-23.-clenu-zfo-ter-aplikacija-zfo-invest-19-3-2015.pdf
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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. 

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! 

19.3./ SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA INFRASTRUKTURO 

S strani Ministrstva za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije prejela povabilo na sestanek na temo 

izvajanja sklepa vlade o sistemskih spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na znižanje stroškov 

delovanja občin za odpravo administrativnih ovir. Sestanek, katerega se bodo udeležili predstavniki 

SOS, bo potekal 19.3.2015 ob 15.00 uri v prostorih ministrstva. 

23.3./ PREDSTAVITEV REZULTATOV PRIMERJALNE ANALIZE 

IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO  

Vabimo vas na Predstavitev rezultatov primerjalne analize izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo, 

ki bo v ponedeljek, 23. marca ob 11. uri v dvorana A, na GZS Zbornici komunalnega gospodarstva, 

Dimičeva 13, Ljubljana. Primerjalna analiza je nastala s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša 

strokovna podlaga za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa identifikacija razlogov za odstopanje in 

možnosti za izboljšanje poslovanja. 

Predstavitev je namenjena županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in 

oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih 

storitev. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijavite se lahko na e- naslov komunala@gzs.si do 

četrtka, 19. marca. 

Vabilo 

 

 

 

mailto:metka@skupnostobcin.si
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
mailto:komunala@gzs.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/predstavitev_za_obcine_23_3_2015.pdf
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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. 

Vabilo in prijavnica. 

26.3./ DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI  

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, 

Združenjem mestnih občin Slovenije in Fakulteto za upravo organizirajo že VIII. posvet z naslovom 

»DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI«, ki bo v četrtek, 26. marca 2015, s 

pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Fakultete za upravo Ljubljana. Nosilna tema letošnjega posveta so 

izzivi skupnih občinskih uprav na področju javnih služb. S posvetom ponujamo občinam, skupnim 

občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih 

izkušenj. Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih 

občinskih uprav. Vabimo vas, da se predavateljem in udeležencem pridružite v razgovoru in 

izmenjavi mnenj. 

Vabilo s programom in prijavnica. 

26.3./ SEJA KOMISIJE SOS ZA TURIZEM 

Skupnost občin Slovenije vabi na sejo komisije SOS za turizem, ki bo 26. marca 2015 ob 10.00 uri v 

Orehovem gaju. 

K sodelovanju smo povabili: 

 Mag. Marjana Hribarja – h kratki predstavitvi sprememb ZSRT z vidika »osamosvajanja« oz. 

razdvajanja STO iz SPIRIT in s tem povezane časovnice ter nadaljnjih načrtovanih aktivnosti glede 

sprememb ZSRT. 

 Državnega sekretarja Tadeja Slapnika – k predstavitvi koncepta turistične kooperative, skupaj z 

Urošem Budo, ki že ima praktične izkušnje na tem področju, SOS pa ima interes občine seznaniti z 

možnostmi in priložnostmi organiziranja turizma v obliki kooperative ter izvedbe pilotnega 

projekta 

 Ustvarjalce Trevelstarter – da predstavijo možnosti in pogoje uporabe inovativne platforme, ki so 

jo razvili z namenom podpore lokalnim turističnim projektom s pomočjo množičnega financiranja 

in kako, če sploh, lahko tudi občine v Sloveniji s svojimi LTO-ji ali zavodi za turizem uporabijo 

Travelstarter 

 Žigo Novaka – da predstavi igrifikacijo, oz. LARP (life action role playing) in kakšne priložnosti 

ponuja pri razvoju turističnih proizvodov, kaj to pomeni za kulturno dediščino, kot so npr. 

gradovi, samostani ipd… 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-na-skupscino-sos-lukovica-24-3-2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-skupscina-sos-24.3.2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-viii.-posvet-delovanje-skupnih-obcinskih-uprav-v-sloveniji-26.-marec-2015-fu-ljubljana.doc
http://orehovgaj.si/kje-smo/
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Sestanek bo odprtega tipa, tako da se ob članicah in članih Komisije za turizem sestanka lahko 

udeležijo tudi drugi zainteresirani predstavniki iz občin članic SOS (po obveznem predhodnem dogovoru s 

sekretariatom SOS, da ne bo zadrege s prostorom). 

Vabilo najdete na tej povezavi. 

Udeležbo prosim sporočite na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. 

26.3. in 27.3./GREEN – MEDNARODNI SEJEM TRAJNOSTNIH 

TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA  

Sejem trajnostnih tehnologij in zelenega 

življenjskega sloga GREEN je pričel v letu 2014 

uspešno soustvarjati nov model trajnostnega 

gospodarstva in družbe kot prvi tovrstni sejem 

v Sloveniji in daleč prek njenih meja. V letošnjem letu še posebej izvajamo delavnice, ki jih organizira 

Ministrstvo za okolje in prostor ter občinam priporočamo udeležbo: 

 Povezovanje potencialov za prehod v zeleno gospodarstvo, v četrtek, 26. marca 2015 ob 10.00 

uri 

 Elektro mobilnost, v četrtek26. marca 2015 ob 14.30 uri 

 Celovita prenova stavb v kontekstu trajnostne gradnje, v petek, 27. marca 2015 ob 9.30 uri 

Več o sejmu Green na tej povezavi. 

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./ OKROGLA MIZA - MFERAC  

Skupnost občin Slovenije organizira okroglo mizo v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji 

finančnega ministrstva na tem področju, kjer ocenjujejo, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov 

poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah. 

Dogodek bo 8. aprila 2015 v Ljubljani z začetkom ob 10.00 uri in je namenjen predstavitvi in razpravi 

o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri uporabi 

informacijskega sistema MFERAC. 

Vabilo in prijavnica. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-komisija-za-turizem-26.3.15-ljubljana.pdf
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-1-okrogla-miza-povezovanje-potencialov-za-prehod-v-zeleno-gospodarstvo-v-cetrtek-26.-marca-2015-ob-10.00-uri.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-1-okrogla-miza-povezovanje-potencialov-za-prehod-v-zeleno-gospodarstvo-v-cetrtek-26.-marca-2015-ob-10.00-uri.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-2-okrogla-miza-elektro-mobilnost-v-cetrtek26.-marca-2015-ob-14.30-uri.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-3-okrogla-miza-celovita-prenova-stavb-v-kontekstu-trajnostne-gradnje-v-petek-27.-marca-2015-ob-9.30-uri.pdf
http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/green/o-sejmu
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-na-okroglo-mizo-mferac-za-obcine-8-4-15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-mferac-za-obcine.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/green-glava-slo.jpg
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Zaradi učinkovitejšega dela in celovite predstavitve predlagamo, da vprašanja, ki se vam že sedaj 

porajajo in bi jih želeli zastaviti Ministrstvu za finance, pošljete do petka 27. marca po elektronski pošti 

na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, da bodo lahko na okrogli mizi zagotovili odgovore. Izpolnjene 

prijavnice za prijavo na dogodek 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. 

8.4./ DELOVNI POSVET »INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV« 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in 

državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira 

delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov. 

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, 

obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov. Posvet 

bo potekal v sredo, 8. aprila 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Razstavišča MO Maribor, 

Grajska ulica 7, 2000 Maribor. 

VABILO in PRIJAVNICA. 

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do torka, 7. aprila 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. 

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.) 

 

 

mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo_ijz-in-vop-8-4-15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-8-4-2015.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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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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 

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). 

18.3./ INFORMATIVNA DELAVNICA - NOVOSTI ZA MLADE KMETE V 

2014 -20120  

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Agraria Koper organizira 

informativno delavnico, kjer bomo svetovalci predstavili novosti, ki so v novem finančnem obdobju 

kmetijske politike 2014 -20120 predvidene za mlade kmete. 

Delavnico bodo izvedli v sredo, 18. marca 2015 ob 18. uri  v  sejni sobi KZ Agraria Koper, Ulica 15. 

maja 17, Koper.  

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
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Vljudno vabljeni vsi, ki vas tematika zanima, tako mladi, kot tisti starejši, ki razmišljate o prenosu 

kmetije  na mlajšo generacijo. Pogovorili se bomo tudi o vsebinah in znanjih, ki bi jih želeli pridobiti z 

izobraževanji v prihodnje. 

Svojo udeležbo potrdite na tel. št. 63 040 62 ali el. naslov elizabeta.bonin@go.kgzs.si. 

20.3./ POSVET »GOZD IN LES« - ZA PONOVNI ZAGON LESNE 

INDUSTRIJE 

Kmetijsko gozdarska zbornica, Zadružna zveza Slovenije in Državni svet pripravljajo posvet Gozd in 

les - slovensko narodno bogastvo za ponovni zagon lesne industrije. Udeležence bodo uvodoma 

nagovorili predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

mag. Dejan Židan in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Posvet bo 

potekal 20. 3. 2015, ob 9. uri, v dvorani Državnega sveta, v prostorih parlamenta, Šubičeva 4, 

Ljubljana. 

Vabilo. 

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.  

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 

mailto:elizabeta.bonin@go.kgzs.si
http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/vabilo_posvet_gozd_in_les_2015.pdf
http://urbact.eu/urbact-city-festival
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info@energap.si. Več informacij o oddaji prispevkov najdete na tej povezavi: http://ke.powerlab.uni-

mb.si/Domov.asp. 

26. SEJA VLADE 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O KOLEKTIVNEM 

DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU ZA JAVNE 

USLUŽBENCE  

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) 

predstavlja podlago za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 

uslužbence in javne uslužbenke, zaposlene v osebah javnega prava, za katere velja kolektivna 

pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.  

Določbe ZKDPZJU, ki se neposredno sklicujejo na ZPIZ-1, se spremenijo tako, da se zdaj sklicujejo na 

zakon, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, če pa se ZKDPZJU sklicuje na davčne olajšave na 

podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja, se sklicuje na zakon, ki ureja dohodnino, ali zakon, ki 

ureja davek od dohodkov pravnih oseb. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM FINANCIRANJA PRORAČUNA RS ZA LETO 2015  

Vlada RS je sprejela Prvo spremembo Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 

2015. Upoštevaje predfinanciranje, izvršeno v letu 2014, so bile glede na Proračun Republike Slovenije 

za leto 2015 pokrite potrebe po financiranju izvrševanja državnega Proračuna za leto 2015 ter tudi del 

potreb za izvrševanje proračuna za leto 2016 v višini 386.213.747,30 EUR. Zaradi spremenjenih 

zneskov v Rebalansu 2015 se je zadolžitev, potrebna za financiranje izvrševanja državnega proračuna 

za leto 2015, povečala na 892.080.899,94 EUR. Povečanje zneska zadolžitve, potrebne za financiranje 

izvrševanja državnega proračuna za leto 2015, je predvsem posledica višjega primanjkljaja v bilanci 

prihodkov in odhodkov, višjega primanjkljaja računa finančnih terjatev in naložb, ter višjega odplačila 

glavnic po Rebalansu glede na Proračun Republike Slovenije za leto 2015. ( 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.  

 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. 

mailto:info@energap.si
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
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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. 

 Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) išče partnerja za prijavo projekta na razpis 

Centralna Evropa. S projektnim predlogom želijo izboljšati podporo za izboljšanje inovativnosti in 

motiviranja otrok in učiteljev v osnovni in srednji šoli z ustanovitvijo »kreativnega hub-a«; 

 Osnovna šola iz Kanarskih otokov išče partnerja za prijavo na Erasmus+ program. Kot partnerja 

iščejo osnovno šolo, ki ima  okoli 330 učencev starih od 3 do 12 let (torej šolo z vrtcem) s katerimi 

bi lahko delili rezultate že izvedenih projektov in bi si v sklopu projekta tako izmenjali izkušnje. 

(rok za izkaz interesa je 23.3.2015); 

 občina Linköping iz Švedske išče partnerja za prijavo projekta na razpis Erasmus+, 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 

Erasmus+.  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. 

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) 

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
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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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/. 

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMOV ZA 

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI ZA PROMOCIJO VINA NA TRGIH 

TRETJIH DRŽAV  

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil objavljen Javni poziv za 

zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav, za 

katerega je razpisanih 1.500.000 € sredstev. Rok za prejem ponudb je 31.03.2015 do 15. ure. 

Več informacij lahko dobite na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 

01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 14. ure. Vprašanja se 

lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 

POZIV ZA ODDAJO PRISPEVKOV - SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI 

2015 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

Slovenski regionalno razvojni sklad pripravljajo Slovenske regionalne dneve 2015, z naslovom 

GLOBALNI IZZIVI IN REGIONALNI RAZVOJ. Regionalni dnevi bodo 19. in 20. novembra 2015 v 

Posavju. 

Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja regionalne politike v Sloveniji, 

soočenju mnenj in idej pristojnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, 

drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim 

razvojem; cehovski dogodek in srečanje, kjer se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in kjer se skuša 

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/
mailto:aktrp@gov.si 
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/alpeadria.png
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z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških izhodišč. So priložnost za utrjevanje poslovnih 

in prijateljskih vezi, pa tudi za izmenjavo mnenj med prakso in znanostjo, s čimer želijo organizatorji 

prispevati h kakovostnejšim odločitvam. 

V sklopu simpozija nameravajo pripraviti: 

 monografijo »Globalni izzivi in regionalni razvoj«, v kateri bodo objavljeni poslani in 

pozitivno recenzirani prispevki;  

 delovno srečanje s predstavitvijo izbranih dosežkov in pogledov;  

 okrogle mize, kjer bo govora o aktualnih problemih in smernicah. 

K aktivnemu sodelovanju na simpoziju tako vabijo strokovnjake, ki želijo predstaviti svoje poglede na 

regionalni razvoj v Sloveniji, še zlasti z vidika različnih globalnih izzivov. Ker organizatorji želijo tudi 

v prihodnje ohraniti Slovenske regionalne dneve kot ključno stičišče znanj s področja regionalne 

politike in regionalnega razvoja, vabijo strokovnjake z različnih področij, da se pridružijo razpravi na 

temo regionalnega in lokalnega razvoja v Sloveniji ter pripravijo prispevke za monografijo »Globalni 

izzivi in regionalni razvoj«. V knjigi, ki bo izšla kot 5. številka v zbirki Regionalni razvoj, bodo 

obravnavali globalne izzive in njihovo vlogo v regionalnem razvoju, prav tako pa druge vsebine s 

področja regionalne politike in regionalnega razvoja. 

Povzetek predlaganega prispevka oziroma napoved teme, ki jo želite obravnavati, sporočite na 

elektronski naslov rrs@zrc-sazu.si; in sicer do vključno 17. 4. 2015. O primernosti teme in morebitnih 

dodatnih priporočilih vas bodo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka, zato 

ste vljudno vabljeni, da temo najavite čim prej. (bh) 

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 

LETNO POROČILO O DELU  MREŽE ZA PODEŽELJE V LETU 2014  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Letno poročilo o delu Mreže za 

podeželje v letu 2014. Aktivnosti Mreže so zaradi lažjega spremljanja in vrednotenja razdeljene v tri 

sklope: komuniciranje, ki je najpomembnejši sklop in naloga Mreže, sodelovanje in usposabljanje.  

Celotno poročilo si lahko preberete na TEJ povezavi. (Vir: MKGP) 

NOVIČKE PROJEKTA PRIZME  

Izšla je 2. številka novičk Središča PRIZMA 50+ s programom dogodkov. Dosegljiva je s klikom tukaj. 

mailto:rrs@zrc-sazu.si
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/vsebine/Letno_poro%C4%8Dilo_2014.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/novicke-prizma50-_st.-2.pdf
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BDP V 2014  

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v četrtem četrtletju 2014 za 2,4 odstotka višji kot v istem četrtletju 

prejšnjega leta. Sezoni in koledarju prilagojen BDP je bil v četrtem četrtletju 2014 za 0,3 odstotka višji 

kot v tretjem četrtletju 2014  in za  2 odstotka višji kot v četrtem četrtletju 2013.  

BDP se je v letu 2014 po prvi oceni realno zvišal za 2,6 odstotka. V tekočih cenah je njegova vrednost 

znašala 37.246 milijonov evrov; to je nominalno za 3 odstotke več kot v letu 2013. Trend rasti 

gospodarske aktivnosti se je v četrtem četrtletju 2014 zaradi manjšega domačega povpraševanja 

upočasnil. Domače trošenje se je zmanjšalo za 1,6 odstotka. 

Zunanje povpraševanje je tudi v četrtem četrtletju 2014 pozitivno vplivalo na gospodarsko rast tako 

kot v vsakem četrtletju doslej, in to v vsakem četrtletju v večji meri. Tokrat se je izvoz okrepil za 8,4 

odstotka, predvsem zaradi večjega izvoza blaga; ta se je povečal za 9,5 odstotka. (Vir: Statistični urad 

RS, ab) 

 

 

 

 

 

 

 

 


