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SKUPŠČINA SOS  

ŽUPANJE IN ŽUPANI IZVOLILI NOVO VODSTVO SKUPNOSTI OBČIN 

SLOVENIJE 

V prostorih čebelarske zveze Slovenije v Lukovici je 24.3.2015 

potekala volilna skupščina Skupnosti občin Slovenije. Županje in 

župani so izbrali novo vodstvo za naslednja mandatna štiri leta. 

Zbranim županjam in županom je izrekel dobrodošlico tudi 

župan občine Lukovica, Matej Kotnik.   

 

Skupščina je obravnavala in sprejela pomembne dokumente SOS 

kot so poročilo o delu 2014, načrt dela 2015, finančno poročilo, finančni načrt in druge dokumente. 

Letošnja skupščina je bila volilna, zato so županje in župani opravili volitve novih Predsednikov in 

Podpredsednikov sekcij ter Predsedstva SOS in Nadzornega odbora SOS. V sekciji mestnih občin je za 

predsednika sekcije bil izvoljen Bojan Kontič (Mo Velenje), za mesto podpredsednika te sekcije pa 

župan MO Maribor, Andrej Fištravec. Člani sekcije občin s sedežem upravnih enot so za predsednika 

sekcije izvolili Ivana Žagarja, za podpredsednika pa županjo Mojco Čemas Stjepanovič. Za 

predsednika ostalih občin je bil izvoljen župan občine  Rače-Fram, Branko Ledinek, za 

podpredsednika pa Marjan Kardinar, župan občine Dobrovnik. 

Funkcijo predsednika SOS si v skladu z vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo na naslednji seji po 

skupščini, v enakih časovnih 

obdobjih znotraj štiriletnega 

mandatnega obdobja delijo 

predsedniki sekcij SOS. 

Novi Nadzorni odbor SOS bodo 

sestavljali Mitja Horvat (občina 

Duplek), Darja Vudler (občina 

Sveti Andraž v Slovenskih 

Goricah), Berto Menard (občina 

Logatec), Janko Kopušar (občina 

Šmartno ob Paki) ter Marjan 

Žmavc, župan občine Cerkvenjak. 

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Jure Justinek, Nataša Lilek in Jožica Golob 

Klančič, so predstavili projekt »Človek posadi, čebela opraši«, ki je vseslovenska akcija v organizaciji 

Čebelarske zveze Slovenije in podjetja Medex, katerega je zastopala Petra Kalan. V sklopu projekta so 

prisotnim predstavnikom občin podarili sadike drevesa lipe in predstavili pobudo za sajenje medoviti 
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vrst rastlin na javnih površinah kot so parki, nasadi, zelenice, drevoredi, za bogatenje čebelje paše. 

Županje in župani Skupnosti občin Slovenije prepoznavajo skrb za ohranjanje čebel kot tudi skrb za 

avtohtono in medonosno drevje in rastlinje kot pomembno nalogo občin. Zavedajo se pomena čebel za 

preživetje našega planeta, tudi zato se je Skupnost občin Slovenije odzvala na pobudo Čebelarske 

zveze Slovenije in naredila korak naprej pri ustvarjanju čebelam prijaznega okolja. K temu lahko 

pomembno pripomore projekt sajenja avtohtonih medovitih rastlin na javne površine. 

NOVIČKE SOS  

SEJA KOMISIJE SOS ZA TURIZEM 

V Orehovem gaju v Ljubljani je 26. marca 2015 

Skupnost občin Slovenije organizirala razširjeno 

sejo komisije za turizem. Povabilu so se odzvali 

gostje, ki so predstavili inovativne in zanimive 

pristope k organizaciji turizma ter bogatitvi 

turistične ponudbe. Uvodoma je mag. Marjan 

Hribar predstavil spremembe Zakona o 

spodbujanju razvoja turizma, ki so postavile 

temelje za osamosvojitev Slovenske turistične 

organizacije. Le-ta naj bi po postopkih 

razdruževanja, ki so podrobno opredeljene v 

časovnici, zaživela samostojno s 1.7.2015. 

Državni sekretar Kabineta predsednika Vlade RS Tadej Slapnik je predstavil koncept turistične 

kooperative, z uvodno predstavitvijo zadružništva in njegovih potencialov, značilnosti, vrednot in 

načel. Uroš Buda iz Zavoda gostoljubna Slovenija je predstavil svoje praktične izkušnje na tem 

področju, saj je kot start-up podjetje povezal ponudnike apartmajev v Ljubljani ter skozi leta delovanja 

razvil podporno informacijsko platformo. 

Blaž Jemc, eden od ustanoviteljev inovativne platforme za množično financiranje Travelstarter, je 

prisotnim povedal, da so jo razvili z namenom podpore lokalnim turističnim projektom. Prisotne je 

seznanil tako z osnovno idejo množičnega financiranja, kot s prednostmi, ki jih še vedno zelo nova 

platforma, ki je plod slovenskega znanja lahko ponudijo projektom z individualnim pristopom. 

Žiga Novak je predstavil PRILOŽNOSTI IGRIFIKACIJEV TURIZMU, oblike participativnega turizma, 

LARP (life action role playing), pobeg oz. escape modele in kakšne priložnosti ti igrivi konceptu 

ponujajo turistični branži. S predstavljenimi primeri iz prakse je igra kar naenkrat postala resna 

gospodarska priložnost, ki ne le prispeva k bogatitvi turistične ponudbe temveč lahko prispeva k 

uspešnemu upravljanju s kulturno dediščino, vključevanju lokalnih deležnikov in je skladna z načeli 

trajnostnega turizma. 

Da se je Slovenija se je v zadnjih petih letih jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni 

razvojni paradigmi – s tem je trajnostni razvoj prepoznala kot razvojno usmeritev celotnega 

slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/p1000306.jpg
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/zelena-shema-slovenia-green-predlog-v-pregled-delovni-skupini-22-10-2014.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/zelena-shema-slovenia-green-predlog-v-pregled-delovni-skupini-22-10-2014.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/turisticne-zadruge-predstavitev-sos-slapnik.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/priloznosti-igrifikacijev-turizmu.pdf
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za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer je povedala Maja Pak in predstavila dokument Zelena 

shema SLOVENIA GREEN. 

Ob koncu srečanja so se članice in člani komisije ter drugi udeleženci posvetili še tekočim 

problematikam in pobudam, kot je predlog za upoštevanje socialnih prispevkov sobodajalcem. 

Sobodajalci, ki oddajajo sobe turistom do največ 5 mesecev v letu plačujejo prispevek za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje ter prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki pa ne prinašata nobenih 

pravic. Sobodajalcem bi morali priznati pravico do pokojninske dobe, kot je to urejeno z uvedbo 

vrednotnic za osebno dopolnilno delo in študentsko delo. Tistim sobodajalcem pa, ki so že upokojeni, 

bi se vplačan prispevek moral upoštevati pri višini pokojnine ali pa bi ga bili oproščeni. Obravnavana 

je bila tudi pobuda Zavoda gostoljubna Slovenija za ukrepe proti sivi ekonomiji, ki jo je komisija SOS 

že podprla, Vlada pa še ni našla pravih rešitev za kratkotrajna oddajanja nepremičnin turistom, ki se 

spretno izognejo plačilom tako turistične takse kot drugih obveznosti, ki jih imajo drugi deležniki v 

turizmu. Vprašanja in nejasnosti so po mnenju prisotnih tudi na področju turističnega vodenja in 

interpretacij ter oblike zaposlitve kot osebnega dopolnilnega dela ali popoldanske dejavnosti. (sk) 

DRUGI SESTANEK PARTNEJEV V PROJEKTU OPENN 

Danes, dne 27.3.2015, je v Ljubljani potekal drugi partnerski sestanek 

projekta OPENN(Osvojiti politično enakost z novimi imeni). V projektu, 

katerega vodi Mirovni inštitut Slovenije, sodelujejo ob Skupnosti občin 

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

fakulteta, Ženski lobi Slovenije in Metina lista. Sestanek je bil namenjen 

obravnavi partnerskega sporazuma, vsebinski obravnavi vprašalnika, podrobnostim študijskega 

obiska SOS na Norveškem in poročilu o poteku dela ter načrtovanju nadaljnjih korakov. Tako so 

prisotni načrtovali tudi srečanje s predstavniki medijev, ki bo 17. aprila in bo namenjen predstavitvi 

aktivnosti v projektu. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije pa se bodo v začetku meseca aprila 

srečali z Združenjem mest in regij na Norveškem (KS), kjer bodo izvedeli primere dobrih in uspešnih 

praks za vključevanje žensk v politično življenje ter se seznanili s političnim sistemom, ki že desetletja 

omogoča enakopravno vključevanje tako žensk kot moških v lokalno življenje. Skupnost občin 

Slovenije bo v okviru projekta vodila delovni sklop v katerem bo SOS z Norveškim združenjem občin 

identificirala modele dobrih praks na Norveškem ter bo razvila model 

dobre prakse za vključevanje žensk v politiko na lokalnem nivoju. Na 

podlagi definiranih modelov dobrih praks bo SOS vzpostavila 

informacijsko in podporno točko za izvoljene funkcionarke/funkcionarje, 

ter izvedel usposabljanje o vlogi in prednosti enake zastopanosti spolov 

pri vodenju. 

NA OKROGLI MIZI O ZELENEM GOSPODARSTVU TUDI SOS 

Dr. Aleksander Jevšek, predsednik Skupnosti občin Slovenije, je sodeloval na okrogli mizi 

»Povezovanje potencialov za prehod v zeleno gospodarstvo«, ki jo je organiziral MOP v okviru sejma 

Green v Gornji Radgoni 26.3.2015. Na okrogli mizi so ob državni sekretarki Tanji Bogataj sodelovali 

tudi dr. Jožica Rejec, predsednica uprave Domel Holding d. d., Erika Oblak, Ekologi brez meja, in dr. 

Darja Piciga, MOP. Kot vodilo za razpravo je bilo na okrogli mizi izpostavljeno ključno vprašanje, 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/zelena-shema-slovenia-green-predlog-v-pregled-delovni-skupini-22-10-2014.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/zelena-shema-slovenia-green-predlog-v-pregled-delovni-skupini-22-10-2014.pdf


 

20.3.2015 – 27.3.2015  TN št. 12 

kako povezati potenciale (od človeških do naravnih in tehnoloških) in kako pametno načrtovati in 

izvajati projekte, da bomo preko sinergij, z lastnim znanjem in inovativnostjo zagotovili največji 

možen učinek teh sredstev, da bomo uveljavili tiste rešitve, ki bodo zagotavljale kakovostna delovna 

mesta danes, kot tudi čez eno ali dve desetletji – in to na okolju prijazen način.  

Po zanimivih predstavitvah in razpravi so se 

udeleženci strinjali, da je naša skupna nadaljnja 

pot zeleni, trajnostni razvoj, da imamo v 

Sloveniji dovolj znanja, idej in želja, hkrati pa 

vemo tudi, kje so še šibke točke in možnosti za 

izboljšavo. Državna sekretarka je izpostavila 

vlogo lokalnih skupnosti, saj ima vsak od 

deležnikov svojo vlogo. Lokalne skupnosti so 

pomembne predvsem pri izvajanju projektov, 

zato jim morajo biti omogočeni pogoji za to, kar 

je v uvodni razpravi povedal tudi dr. Aleksander 

Jevšek. Prav zato je treba skupaj poiskati prave rešitve, povezati različne medsektorske politike in 

podpirati dobre projekte ter ideje. V razmerah trajajoče krize finančnega in gospodarskega sistema ter 

ob naraščajočem pomanjkanju naravnih virov pridobiva na pomenu ekonomska paradigma 

ozelenjevanja gospodarstva. Okoljski izzivi prinašajo tudi slovenskemu gospodarstvu številne 

poslovne priložnosti, če jih bo le znalo izkoristiti, dolgoročno pa zeleno gospodarstvo predstavlja 

edino realno alternativo dosedanjemu netrajnostnemu modelu razvoja. Posamezni primeri dobrih 

praks kažejo, da ta pristop ne znižuje zgolj stroškov, temveč ponuja tudi bolj kvalitetne rešitve za 

bivanje. Jasen zaključek okrogle mize je bil, da moramo sodelovati pri vzpostavljanju pogojev za 

dobre prakse, tako da te postanejo način delovanja. 

PRVI SESTANEK Z MIZŠ GLEDE ZNIŽEVANJA STROŠKOV OBČIN  

12.3.2015 so se Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS in Darko Fras, član Glavnega odbora SOS in 

Nataša Trnovec, predstavnica občine Domžale, udeležili sestanka z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport, ki je bil namenjen pregledu stanja na področju predšolske vzgoje in predlogov občin, 

ki so bili posredovani v postopku sprejemanja interventnega zakona, opredelitvi do predloga 

dodatnih varčevalnih ukrepov pri delovanju vrtcev in dogovoru o nadaljnjem delu.  

Uvodoma je državna sekretarka dr. A. Barle Lakota povedala, da veljajo za vrtce različne zahteve s 

področja drugih predpisov, ki predstavljajo visok strošek ter hkrati ne pripomorejo h kvaliteti 

predšolske vzgoje. Poudarila je tudi, da je na nivoju Vlade in socialnih partnerjev sklenjen Socialni 

sporazum, po katerem se normativi (število otrok v oddelku) na področju predšolske vzgoje ohranjajo. 

Zato je še bolj pomembno, da se pozornost usmeri k iskanju drugačnih rešitev, upoštevaje znižano 

povprečnino za občine. Poudarjeno je tudi bilo, da bodo ključni pokazatelj stanja podatki iz zaključnih 

računov občin za leto 2014, iz katerih bo razviden obseg celotnega stroška izvajanja predšolske vzgoje 

na nivoju države, podatki pa bodo s strani MF obdelani predvidoma do konca marca 2015.  

Darko Fras je opozoril, da se bo potrebno uskladiti in poiskati prihranke za izvajanje občinskih nalog, 

ali pa bo morala Vlada za občine poiskati dodatna sredstva. Izrazil je tudi zadovoljstvo nad dejstvom, 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/11_03-2.jpg
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da je sprejet interventni zakon ZUJFO prinesel rešitve, ki so jih predlagale skupnosti občin. Prisotni na 

sestanku so se strinjali, da se bodo osredotočili predvsem na iskanje prihrankov v letu 2015.  

Jasmina Vidmar je na kratko opisala potek dogajanja, povezanega s sprejemanjem normativov v 

preteklih letih in omenila, da je ministrstvo pri sprejemanju končnih rešitev vedno bolj prisluhnilo 

vrtcem kot izvajalcem, kot občinam. Izrazila je pričakovanje, da se bo MIZŠ glede morebitnih 

sistemskih sprememb odločalo samo, glede na ugotovljeno  dejansko stanje.  

Nataša Trnovec, predstavnica SOS, je prav tako dodala nekaj konkretnih predlogov za iskanje 

drugačnih rešitev in s tem ustvarjanje prihrankov. Navedla je, da bi bilo treba po vrsti in višini 

definirati druge specifične materialne stroške, ki jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, omenila je težavo pri financiranju prostih mest v času poletnih počitnic, vprašanje 

sočasnosti, ko je število otrok v oddelku na spodnjem normativu in možnost združevanja služb za več 

vrtcev na nivoju občine. Predstavniki skupnosti občin so prav tako izpostavili, da je potrebno šolskim 

prevozom, ki predstavljajo visok delež stroškov občinskih proračunov, posvetiti več pozornosti.  

Državna sekretarka je podprla omenjene predloge in predlagala, da se strokovna služba MIZŠ ter 

predstavniki občin čim prej sestanejo ter jih dopolnijo oz. realizirajo.  S strani predstavnikov MIZŠ je 

bilo pojasnjeno, da zaradi neenotne prakse in nepregledne ureditve, Sektor za predšolsko vzgojo že 

pripravlja poseben protokol o zagotovitvi nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcih, ki ga namerava 

pred objavo uskladiti tako z občinami, kot tudi z vrtci. Pojasnila je tudi, da bo moral MJU zagotoviti 

aktivnosti za spremembo drugih predpisov, v katerih je mogoče racionalizirati posamezne stroške, ki 

obremenjujejo vrtce, npr. na novo definirati obdobje obveznih pregledov delavcev in ocena tveganja 

delovnih mest. 

Na podlagi razprave so prisotni sklenili, da bodo skupnosti občin pripravile svoje predloge za 

znižanje stroškov delovanja vrtcev, katere se bo preverilo na ponovnem sestanku z MIZŠ. (JV) 

NA SESTANKU Z MDDSZ O MOŽNIH UKREPIH ZA NIŽANJE 

STROŠKOV OBČIN  

Dne 25.3.2015 je v prostorih MDDSZ potekal sestanek v zvezi z znižanjem stroškov občin do 30.6.2015. 

Predstavniki ministrstva in skupnosti občin so se strinjali, da predlogi, ki bi posledično znižali stroške 

občinam ne smejo bremeniti občanov, niti ne državnega proračuna. Prisotni so tako razpravljali o 

možnih ukrepih, ki bi jih v smislu razbremenitve občin bilo možno doseči v krajšem ali daljšem 

časovnem obdobju s spremembo zakonodaje, in sicer spremembo Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev v 30. člena, ki se nanaša na obvezno zdravstveno zavarovanje, s spremembo Uredbe o 

merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev (sprememba drugega odstavka 

31. Člena, spremembo Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev 

(razbremenitev stroška občine pri plačilu pomoči na domu z namenitvijo višjega zneska dodatka za 

pomoč in postrežbo k plačilu te storitve), predlagalo se je še spremembo Zakona o zavarovanju za 

dolgotrajno oskrbo glede optimizacije in boljšega sodelovanja med izvajalci pomoči na domu in 

patronažo ter spremembo Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega 

varstva. Pogovori o konkretnih spremembah in rešitvah bodo potekali v naslednjih tednih. (jv) 
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DAVEK NA NEPREMIČNINE  

 SEJA PROJEKTNEGA SVETA 

V petek, 20.3.2015, je potekala 3. seja Projektnega sveta. Člani Projektnega sveta so nadaljevali z 

razpravo o možnih rešitvah v zvezi z določanjem davčne osnove. Pri tem je bilo ponovno 

izpostavljeno vprašanje treh možnih variant rešitev: 1. uporaba množičnega vrednotenja v celoti, 2. 

uporaba množičnega vrednotenja za tiste nepremičnine, za katere so podatki kvalitetni, za ostale 

nepremičnine pa se za prehodno obdobje na nek način oblikuje administrativna vrednost, 3. 

nadgradnja sistema NUSZ s ciljem, da slednji konvergira v množično vrednotenje. V zvezi s slednjo 

varianto se postavljajo vprašanja glede pravne narave razveljavljenih in z ustavno odločbo v uporabo 

povrnjenih aktov. O problematiki, kako široko razumeti »uporabo« teh aktov, sta podala pisni mnenji 

predstavnica SVZ – dr. Karmen Vezjak Progar in dr. Rajko Pirnat, le ti bosta predstavila na prihodnji 

seji Projektnega sveta. V razpravi so predstavniki občin ponovno izpostavili: 

- problem vrednotenja v smislu vodenja politik občin (prostorska…..) 

- obremenitev subjektov se ne bi smela bistveno spremeniti in  

- prihodki občin se v primerjavi z NUSZ ne bi smeli znižati. 

Projektni svet je razpravljal glede predmeta obdavčitve in oprostitve oz. izjem. Izhodišče je, da naj bi 

bilo obdavčeno vse nepremično premoženje, oprostitev pa naj bi bilo zelo malo, ki pa morajo biti 

mednarodno primerljive. Projektna skupina je pripravila predlog možnih oprostitev.  Iz tega predloga 

je projektni svet črtal točko 4 (nepremičnine v lasti humanitarnih organizacij) in 7 (sakralni objekti-

predlaga se, da se sakralni objekti oprostijo samo v primeru, da gre za kulturni spomenik, sicer se 

obdavčijo) in je sedaj delovni predlog oprostitev za naslednje nepremičnine: 

1. v lasti tujih držav in ki jih te uporabljajo za namene opravljanja dejavnosti diplomatskega 

predstavništva ali konzulata v Republiki Sloveniji, razen če tuja država ne nudi oprostitve davka 

na nepremičnine ali sorodnega davka za nepremičnine v lasti Republike Slovenije, ki se 

uporabljajo za opravljanje dejavnosti diplomatskega predstavništva ali konzulata (vzajemnost), 

kar ugotavlja ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve; 

2. v lasti mednarodnih organizacij ali predstavništev mednarodnih organizacij in jih te uporabljajo 

za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, če so oproščene plačila davka v skladu z 

mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo; 

3. v lasti institucij EU v Republiki Sloveniji in se uporabljajo za opravljanje njihove dejavnosti, če so 

oproščeni plačila davka v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo; 

4. javno dobro, razen nepremičnin oziroma njihovih delov, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti 

proizvodnje električne energije, izkoriščanju mineralnih surovin, opravljanju pristaniške 

dejavnosti, letališke dejavnosti in dejavnosti bencinskih servisov; 

5. kulturni spomeniki po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, ki niso arheološka 

najdišča, naselbinski spomeniki in zavarovana kulturna krajina oziroma ki niso stanovanjske, 

poslovne, industrijske ali energetske nepremičnine ali kmetijske stavbe v skladu s tem zakonom; 

6. varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja; 

7. neplodna zemljišča s šifro dejanske rabe 5000 in 6000.  
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Predstavniki občin so izpostavili problem lastnine občin in države ter tudi različnega razumevanja 

pojma javno dobro (kot največji problem so izpostavili kategorizirane ceste, ki potekajo po privatnih 

zemljiščih; tega problema občine ne moremo rešiti niti v naslednjih 10 letih – problem so sredstva za 

meritve in odkupe). V zvezi z navedenim se bodo iskale rešitve.  

Naslednja seja bo potekala 3. aprila 2015. 

 SEJA PROJEKTNE SKUPINE  

Dne 24.3.2015 je potekala 5. seja Projektne skupine. Člani so na seji obravnavali preoblikovan in delno 

dopolnjen osnutek preglednice »Opis prednosti in slabosti posameznega modela ter prehodne rešitve 

po posameznih modelih, ki se upoštevajo pri množičnem vrednotenju nepremičnin«, ki jo bodo še 

popravljali in dopolnjevali, preglednico »Pregled podatkov in opis problematike, skupaj z možnimi 

sistemskimi ureditvami in roki za izvedbo, ki so bili v REN zaznani kot problematični z vidika 

zagotavljanja njihove pravilnosti« in skupek vseh do sedaj zbranih mnenj o »Davčnem zavezancu«, 

skupaj z izhodišči prejšnje verzije zakona. (ur) 

SPREJETI KODEKS ETIKE OBČINE OPLOTNICA  

Skupnost občin Slovenije je v začetku leta 2015 občinam članicam posredovala prenovljen Kodeks 

ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, s priporočilom Skupnosti občin Slovenije za 

sprejem na občinskih/mestnih svetih občin članic Skupnosti občin Slovenije. 

Prejeli smo obvestilo občine Oplotnica, ki je na svoji 2. redni seji dne 5. 3. 2015, sprejela Kodeks 

ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, katerega smo tudi objavili na spletni strani SOS. 

Tudi ostale občine spodbujamo k sprejemu Kodeksa v prepričanju, da se na ta način  gradi tudi odnos 

zaupanja, ki je nujno potreben za izvoljene predstavnike, da lahko učinkovito opravljajo svojo vlogo.  

POJASNILA MINISTRSTVA 

SPREMLJANJE REALIZACIJE KADROVSKIH NAČRTOV V LETU 2015  

Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi s spremljanjem realizacije kadrovskih 

načrtov posrednih uporabnikov proračuna, kot določa 8. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katerim je bil spremenjen 

51. člen ZIPRS1415. 

Posredni uporabniki proračuna so na podlagi 51. člena ZIPRS1415 tudi v letu 2015 zavezani k 

zmanjševanju števila zaposlenih za 1 % oziroma v obdobju januar 2015 – januar 2016 zmanjšati število 

zaposlenih v skladu z danimi izhodišči neposrednega uporabnika proračuna. Na podlagi štirinajstega 

odstavka 51. člena ZIPRS1415 velja obveznost zniževanja števila zaposlenih za 1 % v navedenem 

obdobju tudi za neposredne uporabnike proračuna. 

Pojasnila MJU si lahko preberete TUKAJ. 

 

http://skupnostobcin.si/kodeks-etike/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/pojasnilo_na_vprasanja_-_kn_pupmarec_p.pdf
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

PREDLOG PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI  

Skupnost občin Slovenije objavlja predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v občini, ki ga je pripravila ožja delovna skupina. Predlog vključuje tudi nekaj priporočil 

in opomb za pripravljavce občinskih pravilnikov. 

V primeru vprašanj vezanih na vsebino in pripravo pravilnika se prosimo obrnite na gospo Jano 

Erjavec, Služba za državne pomoči in razvoj pri MKGP, na naslov jana.erjavec@gov.si, ali po telefonu 

01 478 91 23. 

IZKUŠNJE S CENTRALNIM REGISTROM PREBIVALSTVA  

Centrali register prebivalstva ima v Sloveniji več kot 40 letno tradicijo. Glede na podrobno statistiko 

posredovanja osebnih podatkov bodo v letošnjem letu zabeležili posredovanje 1.000.000.000 osebnega 

podatka iz Centralnega registra prebivalstva. Ob tej priložnosti pripravljajo na ministrstvu za notranje 

zadeve krajšo brošuro, v kateri bi želeli vključiti tudi izkušnje njihovih uporabnikov. 

Sodelujete lahko tako, da pripravite prispevek v obsegu do dve strani, v katerem opišete vaše 

izkušnje, prednosti (slabosti), izboljšave, mnenja vaših strank, ki se nanašajo ali so posledica dela s 

Centralnim registrom prebivalstva ter ga do 15.4.2015, pošljete na naslov silvo.rezek@gov.si.  

PREDLOG ZAKONA O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI RS 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 24.3.2015 dalo v javno obravnavo Predlog 

Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Vsebino Predloga najdete na tej 

povezavi.  

Svoje predloge in pripombe na osnutek zakona lahko pošljete do 23. aprila 2015 na elektronski naslov: 

gozdovi.mkgp©gov.si. 

UKREPI OBČIN ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI NA 

OBČINSKIH CESTAH 

V Skladu z nacionalnim programom Varnosti v cestnem prometu 2013-2022 je Agencija za varnost v 

cestnem prometu pozvala Skupnost občin Slovenije, da s strani občin zbere podatke o ukrepih občin 

za izboljšanje prometne varnosti v letu 2014. Na Skupnosti občin Slovenije smo pripravili spletni 

vprašalnik, na podlagi katerega bomo zbrali ukrepe občin. Vabimo vas, da vaša občina izpolni 

vprašalnik in tako pripomore k pripravi učinkovitega poročila o aktivnostih občin za boljšo varnost v 

cestnem prometu. Vprašalnik je dosegljiv na tej povezavi. (MM) 

 

 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/predlog_-pravilnik_skupinske-izjeme_19-3-2015-koncna.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/predlog_-pravilnik_skupinske-izjeme_19-3-2015-koncna.doc
mailto:jana.erjavec@gov.si
mailto:silvo.rezek@gov.si
http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7954/
http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7954/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9fnycnuh-ljfoZfnu-rh');
https://docs.google.com/forms/d/1348uXJReMlru6QwAlVUivZrksuovbRjy52-VA5WlB0A/viewform
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POVPRAŠEVANJA  

 

ODPRTA 

SPREMEMBE PROMETNE SIGNALIZACIJE 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na prakse drugih občin glede 

zbiranja predlogov občanov za postavitev, odstranitev ali zamenjavo prometne signalizacije ali 

prometne opreme (znaki, ogledala, hitrostne ovire, …). Predvsem jih zanima  

 ali morajo občani svoje pobude podati na predpisanih obrazcih in kakšen je postopek obdelave 

vloge oziroma pobude (od prejema pobude do ugoditve oziroma zavrnitve pobude) in 

 ali za takšne pobude občine zaračunavate upravno takso in če jo, v kakšnem znesku? 

Za vašo pomoč se vam zahvaljujemo ter naprošamo, da odgovore na povpraševanje posredujte 

najkasneje do srede, 1.4.2015, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si. 

FINANČNA POMOČ POBRATENI OBČINI 

Skupnost občin Slovenije se na vas obrača s prošnjo po izmenjavi informacij in praks občin glede 

finančne pomoči pobrateni občini v tujini.  

Občina se je namreč znašla pred situacijo, ko bi želela s finančnimi sredstvi pomagati pobrateni 

občini v drugi državi (pomoč ob poplavah, otroci v stiski ...). Gre za dobrodelen namen, kjer bi bila 

pomoč zelo dobrodošla. Ker so občine v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance zelo omejene 

(donacije), občino zanima, kako druge občine ravnate v takšnih primerih.  

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do srede, 1.4.2015, na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA GASILSKE INTERVENCIJE  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima ali imate občine v proračunih 

sredstva za obračun gasilskih intervencij ter na kakšen način opravite obračun in kako obračunate 

njihove stroške.  

Vljudno vas prosimo, da vaše odgovore posredujete najkasneje do srede, 1. aprila 2015 na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

28.3./ DAN ZA SPREMEMBE 

V soboto, 28.3.2015 bodo po mnogih občinah v Sloveniji potekale aktivnosti ob Dnevu za spremembe, 

ki ga organizira Slovenska filantropija, podpira pa tudi Skupnost občin Slovenije. Dan za spremembe 

je namenjen temu, da se spomnimo na pomembno vrednoto solidarnost, ki zaradi hitrega načina 

življenja vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Dan za spremembe naj bi deloval kot vzvod za 

ustvarjanje višje kakovosti življenja v skupnosti – ne le ta dan, ampak tudi v prihodnje. 

mailto:alja.babic@skupnostobcin.si
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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30.3./ POSVET DRŽAVNEGA SVETA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 

CEST 

V ponedeljek, 30.3.2015 bo v prostorih državnega sveta potekal posvet o problematiki kategorizacije 

občinskih cest. Na posvetu bo v imenu Skupnosti občin Slovenije sodeloval Predsednik SOS, dr. 

Aleksander Jevšek. 

31.3./ REGIJSKO SREČANJE ŽUPANOV POMURSKE REGIJE  

Regijsko srečanje županj in županov pomurske regije bo potekalo  v torek, 31. marca 2015, ob 11. uri v 

prostorih CEROP, Vaneča 81/B, 9201 Puconci. 

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. 

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. 

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
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
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15.4./ POSVETA O IZHODIŠČIH ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

Vlada Republike Slovenije je že konec leta 2013 sprejela izhodišča za pripravo strategije razvoja 

lokalne samouprave v RS in sklenila, da ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo pripravi 

predlog strategije, ga posreduje v javno razpravo in nato vladi predloži njen predlog. Na tej podlagi so 

na Ministrstvu za javno upravo pripravili vsebinska izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne 

samouprave v Republiki Sloveniji. 

Pri pripravi izhodišč in kasnejšem oblikovanju besedila strategije želi MJU slediti načelom čim širšega 

aktivnega vključevanja politične, strokovne in druge zainteresirane javnosti za doseganje najširšega 

konsenza pri oblikovanju prihodnjih rešitev. Izhodišča so pripravili na način, da je pri posameznih 

poglavjih na splošno predstavljeno stanje, v nadaljevanju pa so glavna navedena odprta vprašanja, na 

katera bo odgovorila strategija in v zvezi s katerimi zdaj pričenjajo proces pridobivanja stališč s strani 

širokega obsega deležnikov. 

Posveta bosta organizirana v naslednjih terminih: 

 sredo 15. aprila 2015 ob 14. uri, v veliki sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana in v 

 petek 17. aprila 2015 ob 12. uri, v Kulturnem in upravnem središču, Videm 14 a, Sv. Jurij ob 

Ščavnici. 

Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO. 

Na elektronsko pošto dragica.sternad-praznikar@gov.si pošljite izpolnjeno prijavo za udeležbo. Za 

morebitne informacije o posvetu pokličite na tel. št. 01 478 8608 go. Dragico Sternad Pražnikar. 

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.) 

 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/strategija-razvoja-ls-v-rs_izhodisca_23.2.2015_dop1.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo_na_posvete_o_izhodiscih_11_3__p.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-strategija.doc
mailto:dragica.sternad-praznikar@gov.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 

6.5.-8.5./ URBACTOV MESTNI FESTIVAL V RIGI 

Program URBACT vas vabi na tridnevni URBACT 

FESTIVAL evropskih mest, ki se bo odvijal v Rigi 

med 6. in 8. majem 2015. Na festivalu bodo 

predstavljena spoznanja o mestih, ki so izšla iz 

dosedanjega programa URBACT II, obenem pa bo 

festival zagnal URBACT III. Urbani strokovnjaki iz 

vse Evrope pripravljajo različne interaktivne 

dogodke, kot so poglobljene delavnice (‘deep-dive 

workshops‘), delavnice v obliki urbanih sprehodov 

(‘walkshops‘), predavanja (‘masterclasses‘) in stojnice, na katerih so bodo predstavljala mesta. Veliko bo 

priložnosti za neformalne pogovore, mreženje in iskanje partnerjev za nova omrežja (prvi razpis bo 

objavljen kmalu!). Več na urbact.si v slovenščini in na uradni strani festivala v angleščini. 

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. 

28. SEJA VLADE 

POMLADANSKA NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ 2015 

Vlada se je na seji seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj v letu 2015. Bruto domači 

proizvod se bo letos povečal za 2,4 %, pričakujejo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj 

v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj, s katero se je danes seznanila Vlada RS. Gospodarsko 

rast bosta še naprej poganjala izvoz in investicijska dejavnost. Skladno z ugodnimi gospodarskimi 

gibanji se bo nadaljevalo izboljšanje razmer na trgu dela. Raven cen bo v povprečju letošnjega leta 

nižja kot lani predvsem zaradi nizkih cen energentov. V prihodnjih dveh letih ob upočasnitvi rasti 

investicij na UMAR pričakujejo nekoliko nižjo, okoli 2-odstotno gospodarsko rast. Tveganja za 

http://cityfestival.urbact.eu/
http://cityfestival.urbact.eu/
http://cityfestival.urbact.eu/
http://urbact.us4.list-manage.com/track/click?u=010c670b57aa82b577689edb3&id=04d69b6a02&e=87c90f503b
http://urbact.us4.list-manage.com/track/click?u=010c670b57aa82b577689edb3&id=04d69b6a02&e=87c90f503b
http://urbact.us4.list-manage2.com/track/click?u=010c670b57aa82b577689edb3&id=0ad89db6d1&e=87c90f503b
http://urbact.us4.list-manage1.com/track/click?u=010c670b57aa82b577689edb3&id=765768ab55&e=87c90f503b
http://ipop.si/2015/03/20/odprte-so-prijave-za-urbact-festival-evropskih-mest-v-rigi/
http://cityfestival.urbact.eu/
mailto:info@energap.si
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
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uresničitev napovedi, ki sicer tudi tokrat izhajajo iz domačega in mednarodnega okolja, se v 

primerjavi z zadnjimi napovedmi nekoliko umirjajo. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN 

DELU TUJCEV 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. S 

prenosom vsebine določb Direktive 2011/98 EU se v tujsko zakonodajo uvaja  t. i.  načelo "vse na enem 

mestu" za vse tujce, ki bodo zaprosili za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela, 

dodatno pa bodo enotno dovoljenje lahko pridobili tudi tujci zaradi opravljanja sezonskega dela, 

opravljanja dela kot samozaposlena oseba, za čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavci. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

UREDBA O UKREPIH KOPOP, EKOLOŠKO KMETOVANJE IN PLAČILA 

OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-

podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 

omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 

V novi Uredbi se določi, da se zahteva »Uporaba metode konfuzije in dezorientacije« v operaciji 

Vinogradništvo pri ukrepu kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) začne izvajati z letom 2016. 

Prav tako se določi, da zahteva »Konzervirajoča obdelava tal« v operaciji Poljedelstvo in 

zelenjadarstvo pri ukrepu KOPOP pomeni minimalno obdelavo tal za glavni posevek z vlečenimi 

pasivnimi stroji za konzervacijsko obdelavo tal oziroma gnanimi (aktivnimi) stroji za konzervacijsko 

obdelavo tal. V Uredbi so tudi razumljivejše opredelitve nekaterih evidenc območij, ki se uporabljajo 

za izvajanje upravnih pregledov ukrepa KOPOP, dopolnitve evidenc o uporabi gnojil in 

fitofarmacevtskih sredstev glede podatkov, ki jih morajo voditi upravičenci do plačil iz naslova 

ukrepa KOPOP, dopolnitve nekaterih zahtev ukrepa KOPOP glede izvajanja pregledov na kraju 

samem v zvezi z izvedeno strojno storitvijo in dopolnitve prilog, ki se nanašajo na evidence 

posameznih območij, na katerih se izvajajo določene zahteve ukrepa KOPOP, s slikovnim gradivom 

(karte območij). ( Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O VARSTVU VODA PRED ONESNAŽEVANJEM Z NITRATI IZ 

KMETIJSKIH VIROV 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Uredba se šteje za program izvajanja ukrepov 

zmanjšanja vnosa dušika v tla in na tla zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov, ki se mora izvajati na vseh kmetijskih zemljiščih v Sloveniji. Uredba tako odpravlja 

nejasnosti in pomanjkljivosti, na katere je bila Slovenija v postopku preverjanja skladnosti z Direktivo 

Sveta opozorjena s strani Generalnega direktorata za okolje Komisije, in odpravlja vsebinske 

pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju določb Uredbe o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. (Vir: Vlada RS, ab) 
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KVOTE PRAVIC PRORAČUNSKE PORABE  

Vlada RS je na seji določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija 2015 po 

skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Neposredni uporabniki proračuna smejo plačevati 

obveznosti v obsegu, ki ga za drugo trimesečje proračunskega leta 2015 potrdi Vlada RS. Predlagana 

kvota za drugo trimesečje 2015 znaša 2.309 mio EUR, kar je 24,0 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz 

Rebalansa proračuna RS za leto 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH 

ZARADI POSLEDIC POPLAV NOVEMBRA 2012  

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav 

med 4. in 7. novembrom 2012 z izhodišči za izvedbo v letu 2015. 

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN), je vlada sprejela Program odprave 

posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012. Program 

se je izvajal v letih 2013 in 2014. Za leto 2015 je v okviru razpoložljivih integralih sredstev Ministrstva 

za okolje in prostor predložen program oz. letni program za izvedbo v letu 2015. V prvem delu 

programa je vključeno tudi poročilo o izvedbi obnovitvenih del v letih 2013 in 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V RS ZA LETO 2015  

Vlada RS je sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2015, h kateremu sta podala 

mnenji Strokovni svet Republike Slovenije za šport in Olimpijski komite Slovenije – Združenje 

športnih zvez.  

Iz državnega proračuna Republike Slovenije se v proračunskem letu 2015 za programe športa 

zagotovi 37.287.227 EUR in sicer: 11.987.208 EUR za programske in razvojne naloge in 25.300.019 EUR 

za športno infrastrukturo. (Vir: Vlada RS, ab) 

VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV UPRAVLJAVCEV NEPREMIČNEGA IN 

PREMIČNEGA PREMOŽENJA  

Vlada RS je določila odstotek vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in 

premičnega premoženja v letu 2015 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  

V primeru spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja države, ki jih ni bilo mogoče 

določiti ob pripravi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2015 ali zaradi 

nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci stvarnega premoženja 

države, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja s stvarnim 

premoženjem države, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in 

vrsto stvarnega premoženja ne sme presegati določene vrednosti.( 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.  

 Občina Strzelce Krajeńskie iz Poljske išče občino za pobratenje iz Slovenije. Poljska občina je znana 

po glasbi (rock, jazz….), turizmu, športu in športnih prireditvah… 

 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. 

 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«; 

 Občina Cuenca iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na program Erasmus+ (KA1) na temo 

mladinske emancipacije. V okviru projekta želijo narediti dve 8-dnevni delavnici za mlade med 18 

in 30 letom, eno v vsaki občini, kjer bi razpravljali o emancipaciji, ovirah, izzivih, …(rok do 3. 

aprila) 

 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) 

 Socialna kooperativa iz regije Umbria v Italiji išče partnerja za prijavo projekta na razpis 

ERASMUS+ s področja športa. V okviru projekta želijo spodbujati k športni aktivnosti z 

implementacijo Priročnika za fizično aktivnost, ki ga je pripravila Evropska komisija. Rok za 

oddajo projekta je 14. maj. 

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

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

ICT rešitev (rok za prijavo je do konca meseca maja 2015); 
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V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektih oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije 

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

ITALIJANSKI OBČINI IŠČETA OBČINO ZA POBRATENJE  

Italijanska občina Pordenone išče občino za pobratenje iz Slovenije, ter italijanska občina Sarnano 

išče za pobratenje slovensko občino, ki ima med 1.000 in 5.000 prebivalcev.  

V kolikor bi imeli interes za pobratenje z občino oziroma občinama iz Italije pišite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si. 

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/. 

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. 

 

 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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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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 

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) 

 

mailto:rrs@zrc-sazu.si
http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/265-6-1-2015-foto-natecaj-moje-podezelje
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NOVICE DRUGIH 

SVETOVNI DAN VODA - VODA IZ PIPE 

Slovenska komunalna podjetja so ob svetovnem dnevu 

voda v sklopu pobude Voda iz pipe javnosti predstavila 

prednosti, ki jih pitje vode iz pipe prinaša za okolje in 

zdravje ter prebivalce pozvala naj pijejo vodo iz pipe, ko je 

le mogoče. 

Slovenska komunalna podjetja so pod okriljem Zbornice 

komunalnega gospodarstva že lansko leto začela s pobudo Voda iz pipe, s katero želijo prebivalce 

spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvajanje dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo 

okolje.  

Po nekaterih podatkih naj bi ustekleničena voda do 100-krat bolj onesnaževala okolje kot voda iz pipe, 

za litrsko plastenko pa naj bi se v povprečju porabilo četrt litra nafte in kar tri litre čiste pitne vode. V 

sklopu pobude Voda iz pipe se bodo tekom leta odvijale številne aktivnosti po vsej Sloveniji. (Vir: 

GZS)   

ODDAJA ZBIRNIH VLOG KMETOV ZA ZAGOTOVITEV PLAČILNIH 

PRAVIC ZA OBDOBJE 2015-2020 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki še 

niso oddali zbirne vloge, da to storijo čimprej. Kmetje, ki letos ne bodo oddali zbirne vloge, bodo 

namreč ostali brez plačilnih pravic in ne bodo mogli uveljavljati neposrednih plačil vse do vključno 

leta 2020. Tistim, ki bodo svojo vlogo oddali šele v zamudnem roku (po 6. maju), pa se bo vrednost 

zahtevkov za plačilne pravice znižala za 3 % za vsak delovni dan zamude. Če vlagatelji za 

izpolnjevanje zbirne vloge potrebujejo pomoč javne službe za kmetijsko svetovanje, naj se s svetovalci 

čimprej dogovorijo za termin elektronskega vnosa. (Vir: MKGP) 

MARČEVSKI PAKET KRŠITEV: GLAVNI SKLEPI  

Evropska komisija v mesečnem svežnju sklepov o kršitvah začenja oziroma nadaljuje več postopkov 

zoper države članice, ki niso ustrezno izpolnile obveznosti po zakonodaji EU. Sklepi, ki se nanašajo na 

več področij, naj bi zagotovili, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in 

podjetij. 

Komisija je sprejela 98 sklepov, od tega 11 obrazloženih mnenj, 8 zadev (ob Sloveniji še zoper, Anglijo, 

Nemčijo, Belgijo, Grčijo in Madžarsko) pa je predala Sodišču Evropske unije. Komisija obenem 

zaključuje določeno število primerov, pri katerih so bila vprašanja z zadevnimi državami članicami 

rešena, ne da bi Komisija morala nadaljevati s postopkom. 

V nadaljevanju so navedeni povzetki glavnih sklepov. Več informacij o postopkih za ugotavljanje 

kršitev: MEMO/12/12. Več podrobnosti o vseh sklepih je na voljo v registru sklepov o kršitvah. (Vir: 

EU) 

http://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/Skupaj-za-bolj%C5%A1o-dru%C5%BEbo/Voda-iz-pipe%20http:/www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/Skupaj-za-bolj%C5%A1o-dru%C5%BEbo/Voda-iz-pipe
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_sl.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=sl
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_sl.htm
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UČINKOVITA RABA ENERGIJE  

V zadnjih letih se čedalje več pozornosti namenja učinkovitejši rabi energije, kar lahko dosežemo že z 

nekaterimi razmeroma enostavnimi ukrepi. Eden izmed ukrepov za učinkovito rabo energije je 

zatesnitev že obstoječih oken in vrat. Pri oknih in vhodnih vratih dobro tesnjenje z nadzorovanim 

prezračevanjem veliko prispeva k zmanjšanju konvekcijskih izgub, prav tako pa so prihranki pri 

stroških ogrevanja. Tesnjenje obstoječih oken in vrat je možno tudi s silikonskimi tesnili, ki omogočajo 

učinkovito zaščito pred mrazom, vročino, prepihom, hrupom, prahom, vonjavami in rosenjem stekel. 

 

 

 


