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NOVIČKE SOS  

REGIJSKO SREČANJE ŽUPANOV POMURSKE STATISTIČNE REGIJE  

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota organizirala regijsko 

srečanje županov Pomurske statistične regije, ki je bilo v torek 31. marca 2015 v prostorih CEROP-a v 

Puconcih. Predsednik SOS in župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je prisotne 

županje in župane ter gostujoče udeležence pozdravil ter v nadaljevanju vodil srečanje. 

 

Feri Cipot, direktor Centra za ravnanje z odpadki je kot gostitelj srečanja prisotne pozdravil, ter 

predstavil Zeleni rudnik Pomurja. Primarno poslovna funkcijo CEROP, ki je v bistvu zapisana 

v  sloganu, ki pravi: VARUJMO OKOLJE, SAJ SI GA IZPOSOJAMO OD GENERACIJ, KI PRIHAJAJO 

ZA NAMI! Podjetje, katerega ustanovitelji so vse pomurske občine (27 pomurskih občin) si prizadeva, 

da bi po začetku obratovanja objektov in opreme II. faze CERO Puconci ostalo za odlaganje po 

obdelavi le še 20 % vseh mešanih komunalnih odpadkov. To pa pomeni, da bo skoraj 80 % vseh 

komunalnih odpadkov, postalo surovina za predelavo v nove izdelke ali za proizvodnjo energije. Zato 

ne govorijo več o odlagališču in centru za ravnanje z odpadki, temveč o Zelenem rudniku Pomurja. 

Na regijskem srečanju je Tanja Bogataj, državna sekretarka na MOP-u s sodelavci predstavila 

županom pomen trajnostne rasti gospodarstva in možnosti za sodelovanje z MOP. Leon Behin, v.d. 

generalnega direktorja, Direktorat za vode in investicije je tako županje in župane seznanil z zadnjimi, 

dobrimi novicami glede enega največjih infrastrukturnih projektov Slovenije, Pomurskim 

vodovodom. Tudi z načrti MOP glede ustanovitve Direkcije za vode je tekla beseda in o tem, kako 

izpolniti obveze Komisiji glede malih komunalnih čistilnih naprav. Z Barbaro Radovan, v.d. generalne 

direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja se je pogovor večkrat dotaknil stanovanjske 

politike in z Damijanom Urankerjem o občinskih prostorskih načrtih, o državnem prostorskem načrtu, 

o razpršenih gradnjah,… 

V nadaljevanju so župani z Neno Dokuzov iz MGRT razpravljali o možnostih za sodelovanje z 

http://www.zelenirudnik.si/


 

27.3.2015 – 3.4.2015  TN št. 13 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Župane je opozorila na vsebine, ki so pomembne 

pri načrtovanju aktivnosti za črpanje sredstev v novem finančnem obdobju, beseda je tekla o Strategiji 

pametne specializacije, spremembah Zakona o stvarnem premoženju države in občin in s tem 

povezanih predlogov za poenostavitev prenosa pristojnosti na lokalno raven, o deinstitucionalizaciji 

in drugo. 

Po predstavitvi sodelovanja z MGRT je sledila kratka Predstavitev CLLD, kjer so župani bili 

seznanjeni z vsebino in možnostmi za financiranje projektov, ki jih bodo izbrali posamezni LAS-i. Več 

o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost na tej povezavi. 

Predstavnica Skupne občinske uprave Spodnje Podravje je prisotnim županom predstavila delovanje 

največje in najstarejše skupne uprave v Sloveniji ter možnosti za racionalizacijo poslovanja občin, ki jo 

je moč doseči s takšnim sodelovanjem. 

Jana Petkovšek Štakul, urednica Gazel je županom na kratko predstavila gazele, hitro rastoča podjetja 

v regiji, obširnejšo predstavitev z vsemi potrebnimi številkami in primeri so prejeli v pisni obliki. 

Na koncu regijskega srečanja županov sta Bojan Vogrinčnič direktor LEA Pomurje in Stojan Habjanič 

iz Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo  prisotnim predstavila projekt GREENS ter energetsko 

učinkovitost in sanacijo stavb. Prav tako je Vogrinčič spregovoril o ključnih izzivi kohezije v prihodnji 

perspektivi v okviru prednostne osi 4 in sicer za Pomurje perečem problemu energetske revščine in s 

tem povezanim projektom EUpeR, ki ga izvajajo v LEA Pomurje. 

Razprava na srečanju je tekla tudi pogajanjih z Vlado glede varčevalnih ukrepov in zniževanja 

stroškov občinam, ki so bila predmet dogovora o višini povprečnine. Tudi o načinu financiranja 

bivanja v domu za ostarele s strani občin. 

OBISK KOSOVSKE DELEGACIJE OBČINSKIH SVETNIC IN SVETNIKOV V 

SLOVENIJI 

V tednu med 31.3.2015 in 3.4.2015 

se je v Sloveniji mudila delegacija 

občinskih svetnic in svetnikov iz 

Kosova. Na študijskem obisku, ki je 

potekal pod okriljem projekta 

DEMOS v izvedbi Helvetas Swiss 

Intercooperation in v organizaciji 

Skupnosti občin Slovenije, so se 

svetnice in svetniki seznanili s 

sistemom lokalne samouprave v 

Sloveniji, načinom financiranja 

občin in pristojnostmi in 

dolžnostmi svetnic in svetnikov.  

S sistemom lokalne samouprave v Sloveniji, načinom financiranja občin in pristojnostmi in dolžnostmi 

svetnic in svetnikov ter članic in članov nadzornih odborov občin sta udeležence seznanila mag. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/predstavitev_clld_31.3.2015.pdf
http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/clld-leader
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Andrej Čokrt in dr. Roman Lavtar iz Ministrstva za javno upravo, Barbara Horvat pa je predstavila 

delovanje Skupnosti občin Slovenije, njeno vlogo in storitve ter podporo občinam ter občinskim 

svetom. 

Udeleženci študijskega obiska so se v občini Slovenska Bistrica sestali z županom, dr. Ivanom 

Žagarjem ter občinskimi svetniki Stanislavom Mlakarjem, Dragom Mohorkom in Leo Ornik, ki so jim 

predstavili razvoj lokalne samouprave v zadnjih letih, dolžnosti in pravice občinskih svetnikov in 

svetnic, odnos občinskega sveta do drugih organov občinskega sveta, odnos med občinskim svetom in 

županom, med občinskim svetom in nadzornim odborom ter participacijo občanov pri odločanju na 

lokalni ravni.   

Delegacija je prav tako obiskala Mestno 

občino Murska Sobota, kjer so se srečali s 

podžupanjo Jasmino Opec, mag. Brigito 

Perhavec in mag. Marjanom Gujtom, ki so 

udeležencem predstavili občinski statut in 

postopke odločanja v občinskem svetu, vlogo 

občinskega sveta v občinski politiki, vpliv 

občinskega sveta na ekonomski razvoj v 

občini, vlogo občinskega sveta na področju 

javnih služb, področje enakosti spolov v občinskem svetu ter način komunikacije z občani. 

Udeleženci študijskega obiska pa so obiskali tudi občino Miklavž na Dravskem polju, kjer so jim 

župan Leo Kremžar, podžupan Egon Repnik ter člana občinskega sveta Rafko Izlakar in Iztok Peterin, 

približali postopek priprave proračuna, način priprave proračuna, njegovega sprejemanja in 

implementacije, prav tako pa odnos med zaposlenimi v občinski upravi, odborom za finance ter 

pristojnosti občin na področju lokalnih taks.  

Udeleženci študijskega 

obiska so izrazili 

zadovoljstvo nad 

zbranimi izkušnjami in 

večkrat izpostavili 

visok nivo lokalne 

demokracije v Sloveniji 

ter identificirali mnogo 

dobrih praks in 

primerov dobrega 

sodelovanja med samimi člani občinskega sveta in v odnosu do županov, temu mnenju pa se 

priključujemo tudi v SOS. V Skupnosti občin Slovenije se vsem sodelujočim in vsem, ki so sodelovali 

pri organizacijski pripravi študijskega obiska iskreno zahvaljujemo! (bh) 

TURIZEM IN DEJAVNOST ODDAJE NEPREMIČNIN  

Ministrstvo za javno upravo je sklicalo sestanek v zvezi s predlogi ukrepov za zmanjšanje sive 

ekonomije pri kratkoročnem oddajanju stanovanj s stanovanjsko najemno pogodbo, ki je bil 2.4.2015 v 
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Ljubljani. MJU je prejelo predloge ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije pri kratkoročnem oddajanju 

stanovanj s stanovanjsko najemno pogodbo s strani Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov. 

Komisija SOS za turizem je predloge podprla. Pobuda je bila naslovljena na več resorjev, ki pokrivajo 

zakonodajo na katero se predmetno področje nanaša oziroma se jih področje posredno ali neposredno 

dotika, in na MJU so ocenili, da gre za predloge pri kateri je potrebna celostna obravnava na sistemski 

ravni, zato so na skupen usklajevalni sestanek povabili MGRT, MOP, MNZ, MF, MDDSZ, MKGP in 

predlagatelje. Ob predstavnikih Zavoda GSD so bili na sestanku prisotni še predstavniki SOS in 

Popotniškega združenja Slovenije. Na sestanku so prisotni ogorčeno ugotovili, da se predstavniki MF, 

MDDSZ in MKGP na vabilo niso odzvali niti z opravičilom, niti s kakršnim koli pisnim stališčem. 

Turistično gospodarstvo, ki predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih dejavnosti Slovenije je 

javni sektor opozorilo na sistemska neskladja, ki so posledica hitrorastočega tehnološkega razvoja in 

inovativnih tržnih pristopov preko spletnih portalov (AirB&B), ki jim predpisi ne sledijo z istim 

tempom. Turistični akterji na težave niso le opozorili temveč pripravili tudi predlog sistemske rešitve. 

Popolnoma nesprejemljiva je neodzivnost predstavnikov treh ministrstev, na katere se predlog (tudi) 

nanaša. Hkrati pa gre pohvaliti prizadevanja MJU, ki je prevzelo vlogo medresorskega usklajevalca in 

sklicalo sestanek ter konstruktivno sodelovanje MGRT in MNZ. Predstavnik MOP je sicer bil prisoten, 

vendar zadržan do pobude, ki se najbolj neposredno nanaša na resorni Stanovanjski zakon. Več… (sk) 

TUDI PREDSTAVNIKI SOS NA STROKOVNEM POSVETU KOGRA 2015  

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

Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije tudi letos organiziral že 

tradicionalni strokovni posvet komunale – KOGRA 2015, katerega zelena iztočnica je bila 

POVEZUJEMO ZA RAZVOJ KOMUNALE. 

Mag. Stanka Cerkvenik, predsednica programskega sveta in strokovna direktorica Inštituta za javne 

službe je uvodoma izpostavila, da je zaradi lokalnega zagotavljanja komunalnih storitev izvajanje 

organizacijsko pogosto zelo razdrobljeno in stroškovno zahtevno. Vse večji pritisk na občinske 

proračune stopnjuje zahteve po gospodarski učinkovitosti občin. Pragmatičen način za doseganje 

potrebne ekonomije obsega in s tem kakovostnejših in cenejših javnih storitev je lahko medobčinsko 

povezovanje. Kako povezati znanje, pristope in ljudi je bila zato zelena nit posveta. 

V prvem delu, katerega je moderiral Janko Kramžar iz Zbornice komunalnega gospodarstva, je 

udeležence uvodoma pozdravil Saša Galonja z Ministrstva za okolje in prostor. Mag. Stanka 

Cerkvenik z Inštituta za javne službe je prikazala uporabnost rezultatov primerjalne analize izvajanja 

javnih služb tako za občine kot tudi komunalna podjetja. Dileme pri podeljevanju koncesij za izvajanje 

gospodarskih javnih služb z javnim razpisom ali brez je predstavil mag. Boris Jagodič z Inštituta za 

javne službe, obratno dražbo in skupna javna naročila kot učinkovito orodje za znižanje stroškov 

občin in komunalnih podjetij pa mag. Borut Žebre iz podjetja OptiProcure, d.o.o. 

Drugi programski sklop, katerega je moderiral Leo Kremžar iz Skupnosti občin Slovenije, je bil 

namenjen inovativnim pristopom in dobrim praksam. Slovenije Predavanje Matjaža Ribaša iz SID – 

Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., je prikazalo možnosti kreditiranja infrastrukturnih in 

okoljevarstvenih projektov, sledil pa je primer Občine Brežice o učinkovitem izvajanju gospodarskih 

javnih služb, katerega sta osvetlila Ivan Molan, župan Občine Brežice in Aleksander Zupančič, 

http://skupnostobcin.si/novica/turizem-in-dejavnost-oddaje-nepremicnin/
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direktor Komunale Brežice, d.o.o. Kakšno je stanje voda pri nas sta ob svetovnem dnevu voda 

razmišljala prof. dr. Mihael J. Toman in dr. Meta Levstek iz Slovenskega društva za zaščito voda. V 

zadnjem predavanju je Matevž Čokl iz podjetja IMP Promont, d.o.o., predstavil izkoriščanje bioplina 

na CČN Jesenice v energetske namene. 

Velika udeležba je znova dokaz, da je bil posvet zanimiv tako za predstavnike komunalnih podjetij 

kot tudi za predstavnike občin. Po predavanjih je potekalo vsakoletno poslovno druženje ob 

tradicionalnih okusih Pomurja, kjer so udeleženci izmenjali svoja mnenja in izkušnje. 

VIII. POSVET DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Združenja občin 

Slovenije in Ministrstva za javno upravo in Fakultete za upravo je v četrtek, 26.3.2015 potekal VIII . 

posvet z naslovom»DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI. Nosilna tema 

letošnjega posveta so bili izzivi skupnih občinskih uprav na področju javnih služb. Posvet je nudil 

občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo 

mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu so svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin 

in skupnih občinskih uprav.  

Na posvetu je navzoče pozdravil izr. prof. dr. Janez Stare,dekan Fakultete za upravo, prav tako pa 

Boris Koprivnikar, minister Ministrstva za javno upravo. Izr. prof. dr. Primož Pevcin, prodekan za 

študijske zadeve in asist. mag. Veronika Petkovšek iz Fakultete za upravo sta predstavila skupne oz. 

deljene občinske storitve kot alternativo zasebnemu zagotavljanju storitev. Zaslužni prof dr. Šime 

Ivanjko je predstavil sodobne modele skupnega zavarovanja občinskega premoženja, mag. Stanka 

Cerkvenik, z Inštituta za javne službe, je predstavila medobčinsko povezovanje kot priložnost za 

učinkovito zagotavljanje komunalnih storitev, Dr. Aleksandra Pivec in Alenka Korpar, iz Znanstveno-

raziskovalnega središča Bistra Ptuj in Skupne občinska uprave občin v Spodnjem Podravju pa sta 

predstavili podporo lokalnim skupnostim pri načrtovanju gospodarskega, prostorskega in strateškega 

razvoja ter pri aktivni politiki zapolnjevanja poslovnih con in objektov na območjih skupnih občinskih 

uprav.  

Instrumente medobčinskega sodelovanja na področju prostorskega načrtovanja je sodelujočim 

predstavila Ines Lupše z Ministrstva za okolje in prostor, doc. dr. Iztok Rakar in izr. prof. dr. Jože 

Benčina, predstavnika Fakultete za Upravo pa sta predstavila razvojno in primerjalno perspektivo, 

zanemarilo pa se ni niti teme skupne podelitve koncesije za ravnanje z odpadki niti povezovanja z 

javnim sektorjem in iskanje inovativnih rešitev. (bh)  

SPREJETI KODEKS ETIKE OBČINE MOKRONOG - TREBELNO 

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 Mokronog-Trebelno, ki je na svoji 4. redni seji dne 25. 3. 2015, 

obravnavala in sprejela Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, katerega bomo 

tudi objavili na spletni strani SOS. Tudi ostale občine spodbujamo k sprejemu Kodeksa v prepričanju, 

http://skupnostobcin.si/kodeks-etike/
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da se na ta način gradi tudi odnos zaupanja, ki je nujno potreben za izvoljene predstavnike, da lahko 

učinkovito opravljajo svojo vlogo. 

PRVA LIPA ŽE POSAJENA 

Župan MO Murska Sobota, Aleksander Jevšek, je v 

četrtek v murskosoboškem mestnem parku posadil v 

sklopu vseslovenske akcije Človek posadi - čebela 

opraši sadiko lipe, ki so jo prejeli župani in županje, 

vključeni v Skupnost občin Slovenije na volilni 

skupščini v mesecu marcu. Župan je skupaj s 

predsednikom Čebelarske zveze Pomurja Jankom 

Rožmanom in učenci čebelarskega krožka iz OŠ 

Bakovci posadil lipo v soboškem mestnem parku, ob 

ribniku.  

IMENOVANJA 

DELOVNA SKUPINA SOS ZA USKLAJEVANJE STALIŠČ - OBDAVČITEV 

NEPREMIČNIN  

Na marčevski seji predsedstva SOS je bila ustanovljena Delovna skupina SOS za usklajevanje stališč 

pri pripravi nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, in sicer z namenom priprave stališč, 

mnenj v zvezi pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, obravnave prejetih 

predlogov zakonodajnih sprememb in zagotovitve vključenosti in sodelovanja občin članic Skupnosti 

občin Slovenije pri pripravi nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Delovna skupina bo 

sodelovala s predstavniki SOS v Projektnem svetu in Projektni skupini.  

Predsedstvo SOS je potrdilo predlagane članice in člane Delovne skupine SOS, in sicer so bili potrjeni: 

Aljaž Matvoz, Občina Domžale, Dominik Skumavec, Občina Radovljica, mag. Vlasta Marn, Občina 

Sevnica, Polona Lipoglav, Občina Slovenska Bistrica, Mateja Čremošnik, Občina Zreče in Andrej 

Poljanšek, Občina Žiri.  

Na prvem sestanku delovne skupine SOS, ki bo potekal 13. aprila 2015, se bodo člani seznanili z 

delom Projektnega sveta in Projektne skupine ter oblikovali stališča za nadaljnja pogajanja v zvezi z 

uvedbo davka na nepremičnine.  

DELOVNA SKUPINA SOS - STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE 

SAMOUPRAVE V RS 

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

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

javno razpravo in nato vladi predloži njen predlog. Predsedstvo SOS je na marčevski seji z namenom 

konstruktivnega dialoga in aktivnega sodelovanja pri oblikovanju Strategije imenovalo predstavnika 

SOS, ki bo zastopal stališča občin članic SOS na (usklajevalnih) sestankih z državnimi predstavniki.  

Prav tako pa je bila ustanovljena Delovna skupina SOS za usklajevanje stališč pri pripravi Strategije 
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razvoja lokalne samouprave v RS, ki bo aktivno sodelovala z imenovanim predstavnikom SOS, 

usklajevala stališča, pripravljala gradiva, podajala pripombe, torej sodelovala pri pripravi Strategije. 

Predsedstvo SOS je potrdilo članice in člane v Delovno skupino SOS: mag. Severin Sobočan, Občina 

Apače, Ivan Molan, Občina Brežice, Ester Povše, Občina Dobrovnik, Melita Čopar, Občina Krško, 

Zvonko Fištravec, Občina Miklavž na Dravskem polju, Drago Ružič, MO Murska Sobota, Alenka 

Mirt, Občina Sevnica, Alenka Rednjak, MO Velenje, Mojca Skale, Občina Vojnik in Janko Kos, 

Občina Žalec. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

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. 

PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE 

MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA OBDOBJE OD LETA 2015 DO LETA 

2020 

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti 

žensk in moških za obdobje od leta 2015 do leta 2020. Novi nacionalni program za prihodnje 

obdobje določa splošne prioritete za izboljšanje položaja žensk in moških oziroma za zagotavljanje 

trajnostnega razvoja enakosti spolov v Sloveniji na osmih prednostnih področjih: enaka ekonomska 

neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma družinskega življenja, družba znanja brez 

spolnih stereotipov, socialna vključenost, zdravje, uravnotežena zastopanost žensk in moških, nasilje 

nad ženskami in enakost spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju. 

Predlog resolucije se nahaja v javni razpravi do 30.4.2015. Vaše pripombe in predloge prosimo 

posredujte do 30.4.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.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');
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/resolucija-o-enakosti-2.4.2015.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/resolucija-o-enakosti-2.4.2015.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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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) 

POVPRAŠEVANJA  

ZAKLJUČENA 

SPREMEMBE PROMETNE SIGNALIZACIJE 

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, v zvezi s prakso drugih občin glede 

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

prometne opreme (znaki, ogledala, hitrostne ovire, …). Zanimalo jih je 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. 

Odgovore občin si lahko preberete tukaj. 

OBRAČUN INTERVENCIJSKIH STROŠKOV GASILSKIH DRUŠTEV  

Na SOS smo prejeli vprašanje občine članice SOS, ki se je glasilo: 

»Kot občino članico SOS nas zanima ali imajo občine v proračunih sredstva za obračun gasilskih 

intervencij, in na kakšen način opravijo obračun in kako obračunajo njihove stroške.« 

Prejete odgovore si lahko preberete tukaj. 

FINANČNA POMOČ POBRATENI OBČINI  

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila 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), je 

občino zanimalo, kako druge občine ravnajo v takšnih primerih. 

Prejete odgovore občin najdete tukaj 

. 

https://docs.google.com/forms/d/1348uXJReMlru6QwAlVUivZrksuovbRjy52-VA5WlB0A/viewform
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/povprasevanje-pobude-obcanov-za-spremembe-prometne-signalizacije.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/povprasevanje-mm-obracun-intervencijskih-stroskov-gasilskih-drustev.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/odgobc_financna-pomoc-pobrateni-obcini.pdf
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DOGODKI SOS 

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. 

13.4./ SESTANEK DELOVNE SKUPINE SOS ZA USKLAJEVANJE STALIŠČ 

V ZVEZI S PRIPRAVO NOVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN  

Sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin 

bo v ponedeljek, 13. aprila 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v Mariboru. Na prvem sestanku delovne 

skupine SOS, se bodo člani seznanili z delom Projektnega sveta in Projektne skupine ter oblikovali 

stališča za nadaljnja pogajanja v zvezi z uvedbo davka na nepremičnine.  

 

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.  

23.4./ 1. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V četrtek, 23.4.2015, bo od 10.00 ure dalje v občini Žalec, potekala 1. seja Predsedstva SOS. 

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. 

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
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VABILO(ANGL.) 

PRIJAVNICA (ANGL.) 

DOGODKI DRUGIH 

16.4./ POSVET O VZPOSTAVITVI (MED)OBČINSKEGA 

PRAVOBRANILSTVA 

V Zakonu o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15, v nadaljevanju: 

ZUUJFO) so prenovljene normativne podlage za ustanovitev občinskega pravobranilstva (novi 50. c 

člen Zakona o lokalni samoupravi). Za lažjo ustanovitev občinskega pravobranilstva oziroma 

medobčinskega pravobranilstva Ministrstvo za javno upravo organizira strokovni posvet o 

normativnih podlagah za ustanovitev in delovanje občinskega pravobranilstva, ki bo v četrtek, 16. 

aprila 2015, z začetkom ob 10. uri v prostoru tiskovnega središča Ministrstva za javno upravo, 

Tržaška cesta 21, Ljubljana (pritličje). 

Na strokovnem posvetu bodo obravnavana naslednja vprašanja: 

o vsebina odloka o ustanovitvi občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva, 

o status vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca 

kot javnega uslužbenca ter umestitev teh delovnih mest v sistemizacijo delovnih mest, 

o pristojnosti in naloge vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in 

občinskega pravobranilca, 

o zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, 

o spremembe in dopolnitve 142. in 146. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, 

št. 58/03, 37/08 – ZST-1,45/08, 28/09, 25/11 in 14/15 – ZUUJFO) – sodelovanje Ministrstva za 

pravosodje. 

Prijavite se lahko na elektronski naslov: vesna.pest@gov.si s priloženim obrazcem. 

22.4./ SEMINAR »AVSTRIJA - ZANIMIV TRG ZA SLOVENSKA 

PODJETJA«  

Dne 22.4.2015 bo od 10.00 do 12.00 ure na Štajerski gospodarski zbornici, Ulica talcev 24, Maribor 

potekal brezplačni seminar "Avstrija - zanimiv trg za slovenska podjetja - novosti, težave in izzivi in 

pri poslovanju v Avstriji". Avstrija postaja vedno bolj zanimiv trg za slovenska podjetja, zato vas 

vabimo na seminar, kjer bomo podrobneje predstavili najpogostejše težave pri poslovanju in pa tudi 

nekatere novosti, ki so stopile v veljavo.  

Več o seminarju in prijavnico najdete na tej povezavi. 

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 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1188
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1095
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
mailto:vesna.pest@gov.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/prijavnica_obcinskopravobranilstvo.doc
http://www.stajerskagz.si/Aktualno/Dogodki_SGZ/1640/
http://cityfestival.urbact.eu/
http://cityfestival.urbact.eu/
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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. 

29. SEJA VLADE 

PREDLOG ZAKONA O TRGOVINI 

Vlada RS je na redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o 

trgovini. Predlog zakona je v skladu z akcijskim programom Vlade RS za odpravo administrativnih 

ovir in zmanjšanjem zakonodajnih bremen in je del aktivnosti povezanih z ukrepi Vlade RS za 

poenostavitev obstoječih pravil in pogojev za vstop na trg.  

Predlog zakona vključuje tudi zahtevo po soglasju upravljavca javne ceste v primerih, ko se prodaja 

blaga izvaja v varovalnem pasu javne ceste (zagotovitev javne varnosti). (Vir: Vlada RS, ab) 

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD 

Vlada RS je sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za 

leto 2015. Ekosklad bo tako zaenkrat objavil javne razpise za ugodno kreditiranje okoljskih naložb 

tako za gospodinjstva kot za pravne osebe in samostojne podjetnike ter lokalne skupnosti ter javne 

pozive za nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 

energije s sredstvi pridobljenimi na podlagi Energetskega zakona. Ko bo sprejet Program porabe 

sredstev Sklada za podnebne spremembe 2015, pa bo objavil tudi razpise za namene določene v tem 

programu. (Vir: Vlada RS, ab) 

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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SPREMEMBA UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH 

OBMOČIJ 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij in jo bo 

objavila v Uradnem listu RS. S spremembo uredbe se spremeni 4. člen uredbe, s katerim se na podlagi 

novih izračunov meril določijo občine, ki spadajo med obmejna problemska območja. (Vir: Vlada RS, 

ab) 

RAZGLASITEV SVETOVNEGA DNEVA ČEBEL PRI OZN 

Vlada RS je sprejela pobudo Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev svetovnega dneva čebel pri 

Organizaciji združenih narodov. Vlada je med prioritete Republike Slovenije za delovanje pri 

Organizaciji združenih narodov (OZN) v okviru izhodišč za 70. zasedanje Generalne skupščine OZN 

vključila tudi prehransko varnost, v okvir katere spada pobuda za razglasitev svetovnega dneva čebel. 

Vlada se je strinjala z aktivnostmi, ki so načrtovane v zvezi s pobudo in so podane v pobudi in bo 

izvajala te aktivnosti v skladu z načrtovanim proračunom RS. Vlada je prav tako določila, da se na 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ustanovi projektna skupina, ki usklajuje 

aktivnosti, ki so načrtovane v zvezi s pobudo in so podane v pobudi. (Vir: Vlada RS, ab) 

STRATEŠKE USMERITVE IN PRIORITETE INŠPEKTORATOV OZIROMA 

INŠPEKCIJ V LETU 2015  

Vlada RS se je seznanila s Strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v 

letu 2015 in naložila ministrstvom, inšpektoratom v njihovi sestavi in inšpekcijam, ki delujejo v 

ministrstvih, da na svojih spletnih straneh objavijo kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih 

nadzorov upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju. Ministrstvo za javno upravo do 15. 2. 

2016 seznani vlado s poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma 

inšpekcij v letu 2015. 

Namen  usmeritev in prioritet dela inšpektoratov oziroma inšpekcij je  zagotovitev večje stopnje 

sodelovanja oziroma vsebinskega povezovanja inšpekcij z ministrstvi in obratno. (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.  
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 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 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); 

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. 

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 

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

KOHEZIJSKE NOVIČKE V MARCU  

Izšla je marčevska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih 

razpisih in druge zanimivosti. Ne spreglejte tudi rubrike “S fotografijami projektov do lepih nagrad”. 

NAVODILA ZA IZDELAVO PROGRAMA DOBROBITI ŽIVALI  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Navodila za izdelavo programa 

dobrobiti živali. Navodila so namenjena izvajalcem svetovanja, ki morajo v skladu s temi navodili 

izdelati program DŽ, kakor tudi kontrolni službi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja kot 

pomoč pri kontroli programa DŽ ter kontroli izvajanja zahtev ukrepa DŽ. Vsekakor pa jih v pomoč pri 

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://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/kohezijske-novice-marec-2015.pdf
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izvajanju zahtev ukrepa DŽ lahko uporabljajo tudi rejci. Navodila najdete s klikom na to povezavo. 

(Vir: MKGP) 

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA IZVAJANJE OPERACIJE 

VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO  

MKGP je objavilo Tehnološka navodila za izvajanje operacije vinogradništvo in Tehnološka navodila 

za izvajanje operacije sadjarstvo, ki sta pripravljena na osnovi 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. Navodila so 

dostopna na tej strani. (vir: MKGP) 
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