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NOVIČKE SOS  

OKROGLA MIZA MFERAC 

Pred časom smo občine 

seznanili z informacijami 

prejetimi iz MF v zvezi s 

sistemom MFERAC in 

prizadevanji ministrstva na tem 

področju, kjer ocenjujejo, da bi 

brezplačna uporaba 

informacijske podpore MFERAC 

občinam prihranila stroške. Na 

podlagi številnih vprašanj občin 

smo predstavnike Ministrstva za 

finance zaprosili za srečanje z zainteresiranimi občinami. Okrogla miza je potekala 8. aprila v Ljubljani 

in je bila namenjena predstavitvi in razpravi o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in 

morebitnih zadržkih občin pri uporabi informacijskega sistema MFERAC. 

MFERAC, katerega lastnik je MF, je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije 

izvrševanja proračuna, vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih 

stroškov dela. Podprte so tudi nekatere druge funkcije: potni nalogi, evidenca in upravljanja avto-

parka, podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Ministrstvo meni, da je ena od možnosti zmanjšanja 

stroškov poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah. 

Predstavnika Ministrstva za finance, Marija Janc, direktorica Direktorata za javno računovodstvo in 

vodja projekta MFERAC04 ter Slavko Lenarčič, vodja Oddelka za poslovne rešitve v Službi za 

informacijske tehnologije in storitve in koordinator projekta MFERAC04 sta sistem podrobno 

predstavila nekaj več kot petdeset prisotnim večinoma iz občin ter skupnih občinskih uprav. 

Predstavitev sta s praktičnega in uporabnega vidika dopolnila še predstavnika Mestne občine 

Ljubljana, kot doslej edine uporabnice izmed občin, mag. Arian Debeljak, Vodja Centra za informatiko 

MOL in Urška Otoničar, vodja oddelka za finance in računovodstvo MOL. 

Predstavitvam je sledila odprta in aktivna razprava, ki sta jo vodila dr. Vilma Milunovič, predsednica 

komisije za proračun in javne finance ter mag. Edi Kozel, predsednik komisije za e-poslovanje. 

Uporaba sistema je popolnoma brezplačna za občine. Za posebnosti, prilagoditve in posodobitve, ki so 

jih potrebovali v MO Ljubljana, na Ministrstvu za finance niso zahtevali nobenega dodatnega plačila. 

Predstavniki MOL so posebej pohvalili odzivnost MF ob kakršnih koli težavah ali vprašanjih, ki so se 

jim tekom let pojavila. Pomisleki so bili izraženi glede počasnosti omrežja HKOM in morebitnih 

posledičnih zamud pri izvajanju finančnih obveznosti občin, vendar takšnih težav v Ljubljani niso 

zaznali. Predstavnika MOL sta izpostavila, da je bil ključni razlog MOL za prehod na MFERAC 

njihova nujna potreba po zamenjavi obstoječega sistema.   

Iz Ministrstva za finance je bilo izpostavljeno, da ne pričakujejo, da bi se na podlagi predstavitev in 

razprave na dogodku občine lahko že odločile za morebitno zamenjavo. Povedali so, da v kolikor so 

ponudbo približali občinam in bi se katera želela s sistemom podrobneje seznaniti in ga testirati, je to 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/sistem-mferac-sos-2015-v12.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/sistem-mferac-sos-2015-v12.pdf
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možno v njihovi ali kakšni drugi (s HKOM dostopom) urejeni računalniški učilnici. Prav tako bodo 

odgovorili na vsa dodatna vprašanja, ki se bodo kljub dolgi razpravi in številnim odgovorom še 

pojavila. Povedali pa so tudi, da več kot 7 občin v enem letu ne bi bili sposobni usposobiti, vključiti in 

nuditi podporo. (sk) 

OSNUTEK ZAKONA O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER 

O UREJANJU POKOPALIŠČ /ZPPDUP-1/ 

Skupnost občin Slovenije je v skladu z dogovorom z MGRT občinam članicam SOS posredovala v 

obravnavo pripravljen osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč. 

Osnutek je alternativa izhodiščem za pripravo zakona, kot jih je sprejela Vlada RS, ki smo jim vse tri 

asociacije ostro nasprotovale in temelji na izhodiščih: 

 Javni interes je vsem zagotoviti dostojni pokop; 

 Sledimo ugotovitvam Ustavnega sodišča; 

 Sledimo 21. členu ZLS, ki določa izvirne naloge občin, med njimi tudi, da organizira opravljanje 

pokopališke in pogrebne službe; 

 Sledimo priporočilom Računskega sodišča; 

 Zakon določi dejavnosti, katerih zagotavljanje je v javnem interesu Pogrebno dejavnost in del 

pokopališke dejavnosti občine izvajajo kot obvezno GJS; 

 Zakon dopušča občinam možnost izbire/odločitve, da del pogrebne dejavnosti določijo kot javno 

gospodarsko službo (izbirna gospodarska javna služba) ali jo prepustijo prosti gospodarski 

pobudi; 

 Dejavnosti, ki so že sedaj del proste gospodarske pobude, kot so cvetličarstvo, kamnoseštvo, 

najemi pevcev, recitatorjev ipd. ostanejo del proste gospodarske pobude in občine so dolžne 

zagotavljati vsem enake pogoje za prosto delovanje trga. 

111 .PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ  

V četrtek 16. aprila in v petek 17. aprila bo v Bruslju potekalo 111. plenarno zasedanje Odbora regij. 

Na zasedanju bodo članice in člani obravnavali mnenje o Naložbenem načrtu in Evropskem skladu za 

strateške naložbe, o mnenju za boljše izvajanje Teritorialne agende EU 2020, o mnenju o Širitveni 

strategiji in glavnih izzivih za obdobje 2014-2015, o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011 ter o 

prihodnosti sektorja mleka. Posamezna gradiva si lahko ogledate na tej povezavi. 

Zasedanja se bo udeležila tudi slovenska delegacija v Odboru regij. (MM) 

SPREJETI KODEKS ETIKE OBČINE CERKVENJAK in OBČINE ŠTORE  

Občinski svet Občine Cerkvenjak je na svoji 4. redni seji dne 4. 3. 2015, sprejel Kodeks ravnanja 

izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, kateri je objavljen tudi na spletni strani SOS.  

Tudi člani občinskega sveta občine Štore so na svoji 4. redni seji, dne 30.3.2015, sprejeli in potrdili 

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. 

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u%2frX9gNAmENUrZ5LsN%2fyTLUBdsQyM7Dy60%3d&ViewDoc=true
http://skupnostobcin.si/kodeks-etike/


 

3.4.2015 – 10.4.2015  TN št. 14 

Tudi ostale občine spodbujamo k sprejemu Kodeksa v prepričanju, da gre spoštovanje mandata 

izvoljenih z roko v roki s spoštovanjem etičnih standardov. 

OBČINA POSADI - ČEBELA OPRAŠI  

Čebelarska zveza Slovenije je v sklopu akcije »Človek posadi - čebela opraši« vsem občinam, članicam 

Skupnosti občin Slovenije na redni letni seji skupščine, podarila sadike avtohtone slovenske lipe. Z 

akcijo želijo spodbuditi sajenje medovitih vrst rastlin na javnih površinah, ohranjanje okolja in 

čebelarstva. Na SOS pozdravljamo aktivnosti občin, ki so se že odzvale pobudi, hkrati pa pobudo 

naslavljamo tudi na vse ostale občine, ki tega še niste storile. 

 občina Dobrna 

Župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl je skupaj s 

častnim občanom g. Tonetom Mogujem, vodjo 

Javne svetovalne službe v čebelarstvu go. Lidijo 

Senič, g. Dragom Pirhom, učenci in mentorjem 

čebelarskega krožka OŠ Dobrna in otroki iz Vrtca 

Dobrna posadil lipo v šolskem parku Osnovne šole 

Dobrna.   

Na Dobrni so hkrati z lipo posadili tudi sadiko 

hrasta DOB (iz katerega izhaja tudi ime Dobrna). 

 občina Radovljica  

Župan Ciril Globočnik je podarjeno lipo s predsednikom in člani upravnega odbora Čebelarskega 

društva Radovljica zasadil pred Čebelarskim centrom Gorenjske. 

Že v prejšnjem tednu pa so ob 5. obletnici preselitve v nove prostore zasadili lipo pred Varstveno 

delovnim centrom na Ljubljanski cesti v Radovljici. Lipo je prispevala Občina Radovljica. 

Obe lipi sta kot prvi v Sloveniji zasajeni v poseben 

sadilni obroč, sodobno okoljsko tehnološko rešitev, 

ki vključuje tudi sistem zalivanja ter gnojenja in je 

nastala v sodelovanju podjetij iz radovljiške občine 

GVT Štraus in Humko. Današnjo zasaditev si je 

ogledala tudi mag. Elizabeta Kirn Kavčič, 

namestnica veleposlanice Veleposlaništva 

Republike Slovenije v Romuniji, saj so prvi takšen 

obroč novembra lani uporabili prav v slovenskem 

vrtu pred veleposlaništvom v Bukarešti. 
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 občina Ivančna Gorica 

Vseslovenskemu projektu »Človek posadi-čebela opraši« se je pridružila tudi občina Ivančna Gorica. 

Župan Dušan Strnad je v sodelovanju s Čebelarskim društvom Krka-Zagradec ter učenci čebelarskega 

krožka iz Podružnične šole Krka posadil lipo na posestvu »Čukovina« pri podružnični šoli in vrtcu na 

Krki. 

Na omenjenem prostoru, kjer je od zdaj 

naprej posajena t.i. »županova lipa«, bo v 

bližnji prihodnosti postavljen tudi učni 

čebelnjak ter posajen medoviti vrt. S tem bo 

dokazano, da je občini mar za kranjsko 

sivko in ohranjanje kulturne krajine, ter 

skupno zavzemanje za saditev avtohtonih 

medovitih rastlin, ki čebelam kot tudi 

drugim opraševalcem nudijo vir medičine 

in cvetnega prahu. 

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 IN 

PREDLOG UREDBE O DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH NA KMETIJI 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 

Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in predlog Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na 

kmetiji. 

Tukaj najdete Izhodišča za pripravo Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in predlog zakona 

ter predlog Uredbe. 

Vaše morebitne pripombe in stališča nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 20.4.2015 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

 

mailto:silvo.rezek@gov.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/izhodisca-1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/zakon_.docx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/ured.o_dop.dej-1.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA 

LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI  

Skupnost občin Slovenije ponovno objavlja vsebinska izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne 

samouprave v Republiki Sloveniji. Ker želi MJU pri pripravi izhodišč in kasnejšega oblikovanja 

besedila strategije slediti čim širšemu aktivnemu sodelovanju, vas vljudno naprošamo, da nam 

posredujete vaša stališča, mnenja, (proti)vprašanja, predloge na vsebinska izhodišča. 

Le ta izhodišča so pripravljena na način, da je pri posameznih poglavjih na splošno predstavljeno 

stanje, v nadaljevanju pa so glavna navedena odprta vprašanja, na katera bo odgovorila strategija. 

Tukaj najdete besedilo izhodišč. 

Vljudno vas naprošamo, da nam stališča, mnenja posredujete najkasneje do četrtka, 30.4.2015 na 

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.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.  

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/2015/04/o_strategija_izhodisca.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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
https://docs.google.com/forms/d/1348uXJReMlru6QwAlVUivZrksuovbRjy52-VA5WlB0A/viewform
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DOGODKI SOS 

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.  

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. 

22.4./ DELOVNI POSVET »KULTURA VEDENJA, POSLOVNA 

ODLIČNOST IN PROTOKOL«  

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

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

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

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

znajdete. Delovni posvet bo potekal v sredo, 22. aprila 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih 

Razstavišča MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. 

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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Tukaj najdete vabilo z vsebino in prijavnica. 

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 20. 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. 

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. 

VABILO(ANGL.) 

PRIJAVNICA (ANGL.) 

DOGODKI DRUGIH 

14.3./ ZELENO PODJETNIŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ  LOKALNIH 

SKUPNOSTI 

Umanotera vas vabi na tematsko srečanje z naslovom Zeleno podjetništvo za trajnostni razvoj lokalnih 

skupnosti – kako jim je uspelo v Skandinaviji in kako ga spodbujamo v Sloveniji, ki bo 14. aprila 2015, 

v Kavarni Slamič, na Kersnikovi ulici 1 v Ljubljani, z začetkom ob 13:30 in predvidenim zaključkom ob 

15:30. 

Udeležba je brezplačna, prijavite se do 13. aprila preko spletne prijavnice : prijavnica. Za več 

informacij se obrnite na Renato Karba, renata@umanotera.org, tel. 041 399 473. 

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 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/vabilo_protokol-kultura-vedenja-in-poslovna-odlicnost-22-4-15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/prijavnica-22-4-15.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/REGISTRATION_FOR_PARTICIPATION_AT_COLONY_OF_ART.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1ZEbsYwJcUPjLdTrQmTpm7BduA3sg_-ChBI3oDWJsbL8/viewform?c=0&w=1
mailto:renata@umanotera.org
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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. 

21.4./ NACIONALNA KONFERENCA O OBLIKOVANJU STRATEGIJE 

RAZVOJA NEVLADNEGA SEKTORJA IN PROSTOVOLJSTVA 

Ministrstvo za javno upravo je začelo s pripravo Strategije razvoja nevladnega sektorja in 

prostovoljstva. Strategija se bo pripravljala skozi daljši vključujoč proces, njen namen pa je, da začrta 

glavne smeri razvoja in določi ukrepe, ki so za razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva 

najpomembnejši. 

Ministrstvo za javno upravo ter Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 

zato organizirata nacionalno konferenco z naslovom »Sooblikujemo Slovenijo – Združimo moči za 

oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«, ki bo potekala v 

torek, 21. aprila 2015 med 9. in 16. uro, v dvorani Povodni mož, na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani. 

Vljudno vabljeni! 

Vabilo in Program. 

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 bodo 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. 

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://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/vabilo.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/program_nacionalna-konferenca_2015.docx
http://www.stajerskagz.si/Aktualno/Dogodki_SGZ/1640/
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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). Rok za prijave je 15. april 2015, 

vendar pa so prijave odprte le do zapolnitve mest in se hitro polnijo.  

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. 

30. SEJA VLADE 

PROGRAM UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 (2015 DO 2020)  

Vlada RS je sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) in naložila ministrstvom 

ter drugim državnim organom in izvajalcem javnih pooblastil, ki so v Programu upravljanja določeni 

kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja te ukrepe izvedejo. 

Operativni program, to je Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) v skladu z Uredbo 

o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v obsežni prilogi določa podrobne varstvene 

cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo 

doseganje. Nadalje postavlja okvir za črpanje sredstev EU v skladu z določili Operativnega programa 

za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-

2020 in predloga Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 

RS za obdobje 2014-2020, vse samo v delih, ki se nanašajo na območja Natura 2000. (Vir: Vlada RS, ab) 

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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UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN 

IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 

obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. 

Predlagana uredba usklajuje besedilo v izrazih in vrstah izplačil, ki se nanaša na najnižjo osnovo za 

plačilo prispevkov. V uredbi doslej tudi ni bil naveden posebni izraz za število ur zmanjšanega obsega 

dela pedagoške obveznosti, ampak samo vrednost zmanjšane pedagoške obveznosti. Za spremljanje 

in ugotavljanje števila zaposlenih na podlagi ur, je potreben tudi ta podatek, v uredbi pa je potrebno 

natančno opredeliti tudi izredna izplačila. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO MOP O NAČINU IZVAJANJA OBVEZNIH DRŽAVNIH GJS 

NA PODROČJU UREJANJA VODA  

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

načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o 

koncesijah teh javnih služb in ostalih aktivnostih s področja urejanja voda.  

V poročilu je opisan potek javnega razpisa z dne 19. 11. 2013 za koncesionarje za izvajanje 

gospodarske javne službe urejanja voda in stanje na področju izvajanja gospodarskih javnih služb 

urejanja voda. MOP je pripravil vladno gradivo o dodelitvi koncesije izbranim družbam na javnem 

razpisu, ki je v medresorskem usklajevanju in ga bo vlada obravnavala še ta mesec. (Vir: Vlada RS, ab) 

ODBOR ZA SPREMLJANJE PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA 

OBDOBJE 2014–2020 

Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za 

spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.  

PRP 2014–2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in predstavlja osnovo 

za črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). MKGP je že pri 

pripravi programa upoštevalo načela partnerstva in sodelovanja, v fazi izvajanja programa pa se je 

partnerstvo institucionaliziralo v obliki Odbora za spremljanje PRP 2014-2020.  

V Odbor za spremljanje je Vlada RS med drugimi imenovala kot predstavnici lokalnih skupnosti s 

strani Skupnosti občin Slovenije tudi članico Patricio Čular in kot namestnico Klaudijo Šadl Jug. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

NADZORNI ODBOR ZA PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA 

OBDOBJE 2007–2013 

Vlada RS je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju 

članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013.  
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Gre za spremembo imenovanja članov Nadzornega odbora Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013) zaradi spremembe Zakona o Vladi Republike 

Slovenije. 

Vlada je v nadzorni odbor imenovala tudi člane kot predstavnike lokalnih skupnosti, kjer Skupnost 

občin Slovenije zastopata članica Klaudija Šadl Jug ter namestnica, Lidija Šipek. (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.  

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

želijo sodelovati na področju mobilnosti učencev. 

 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 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.  

EU OKOLJSKE ZAHTEVE ZA OBNOVLJIVO ELEKTRIČNO ENERGIJO  

Generalni direktorat Evropske komisije za energijo je objavil javni poziv za zbiranje ponudb za 

prenovo oz. izdelavo novih okoljskih zahtev za obnovljivo električno energijo. Ponudba je na voljo na 

strani: http://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender.  

Rok za oddajo ponudb je 15. aprila. Za vprašanja v zvezi z razpisom se obrnite na: ENER-C1-

TENDERS@ec.europa.eu. Nove okoljske zahteve naj bi pripravili v letu dni in bodo nadomestile 

dosedanje o nakupu električne energije. 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://umanotera.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1a20b31700426facf9d819c&id=baec1d1d31&e=e661fa2553
mailto:ENER-C1-TENDERS@ec.europa.eu
mailto:ENER-C1-TENDERS@ec.europa.eu
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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. Celotna 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 

GPP 2020 WEBINAR O NIZKOOGLJIČNIH JAVNIH NAROČILIH ZA 

STORITVE 

Na zadnjem webinarju konec marca v okviru projekta GPP 2020 (GPP 2020 webinar on Low Carbon 

Service Contracts) so bile predstavljene različne rešitve v povezavi s storitvami v javnem sektorju. 

Med drugimi sta bila zanimiva projekta, kjer so z ukrepi na Švedskem drastično zmanjšali dostavne 

poti za javne naročnike in v mestu Kopenhagen kjer so dosegli 100 % javno nabavo sezonskih 

ekoloških živil za javni sektor http://www.gpp2020.eu/events-and-training/webinar-series/. (Vir: 

Umanotera) 

UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV ZA KOPOP, EK IN OMD V LETU 2015  

Na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), je 

Vlada RS 26. 2. 2015 izdala Uredbo 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, 26. 3. 2015 pa tudi spremembe in dopolnitve te 

uredbe.  

Trenutno že poteka subvencijska kampanja za leto 2015, v okviru katere se zbirne vloge za ukrepe 

KOPOP, EK in OMD lahko vlagajo do 6. 5. 2015. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pozivata vse potencialne vlagatelje, ki še niso oddali 

zbirne vloge, da se čim prej dogovorijo s kmetijskimi svetovalci za termin elektronskega vnosa in 

oddaje zbirne vloge. (Vir: Mreža za podeželje) 

PROGRAM UPRAVLJANJA Z OBMOČJI NATURA 2000  

Vlada Republike Slovenije je 9. aprila 2015 sprejela Operativni program upravljanja z območji Natura 

2000 v Sloveniji 2014-2020. Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 

območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi 

Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta 

in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine. Več si lahko preberete na tej povezavi. (Vir: 

Mreža za podeželje) 

VARNA HRANA - OD KMETIJE DO MIZE 

Letošnji Svetovni dan zdravja, ki smo ga obeleževali 7. aprila, je Svetovna zdravstvena organizacija 

(SZO) posvetila varni hrani. Varna, zdravju koristna, lokalno in trajnostno pridelana hrana je ključno 

izhodišče, na katerem se gradi zdrave prehranjevalne navade prebivalcev. Zato je Ministrstvo za 

zdravje varno hrano postavilo med prednostna področja predloga Resolucije o nacionalnem programu 

o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki bo predstavljen na Nacionalnem posvetu o 

varnosti živil. (Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje) 

 

http://umanotera.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1a20b31700426facf9d819c&id=cae07c01b1&e=e661fa2553
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=146&no_cache=1&tx_simplfaq_pi1%5Bcat%5D=0&tx_simplfaq_pi1%5Bfaq%5D=90
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2015/Resolucija_o_nac_programu_prehrane_in_in_tel_dejavnosti_jan_2015.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2015/Resolucija_o_nac_programu_prehrane_in_in_tel_dejavnosti_jan_2015.pdf


 

3.4.2015 – 10.4.2015  TN št. 14 

STROKOVNO SVETOVANJE DPAE 

Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) bo v prihodnje izvajalo strokovno svetovanje 

pridelovalcem npr. v smislu tega, da jih lahko enkrat tedensko pokličete in podate tekočo 

problematiko in vprašanja glede kmetijstva in razvoja podeželja, oni pa vam bodo nudili strokovno 

pomoč pri iskanju rešitev preko pristojnih institucij, s svetovanjem, pri izpolnjevanju vlog za 

subvencije ipd. Pokličete jih lahko vsak petek od 7. do 9. ure na tel. št. 041-645-918. 

SERIJA LEADER ODDAJ »PROJEKT: NA DEŽELI«  

Kot rezultat sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (Nacionalna mreža za 

podeželje), RTV Slovenijo, ART 7 VIDEO in lokalnimi akcijskimi skupinami je nastala serija osmih 

dokumentarnih oddaj z naslovom "Projekt: Na deželi" in podnaslovom "LEADER – skupaj razvijamo 

podeželje". Namen oddaj je prikazati dosežke in rezultate projektov LEADER, ki so posebnost v 

slovenskem prostoru, saj se izvajajo preko lokalnih akcijskih skupin in na podlagi projektnih pobud, ki 

jih dajejo in nato tudi realizirajo lokalni akterji po pristopu od spodaj navzgor. Oddaje si lahko 

pogledate na tej povezavi. (Vir: MKGP) 

NOVA PRAVILA KOMISIJE O ZASADITVI VINSKE TRTE 

Evropska komisija je objavila nova pravila EU o novem sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte , ki 

omogoča omejeno širjenje vinorodne površine EU na letni ravni. Kot je bilo dogovorjeno z reformo 

skupne kmetijske politike iz leta 2013, se bo novi sistem uporabljal od 1. januarja 2016 in bo 

nadomestil prehodno ureditev pravic do zasaditve.  

Nedavna zunanja študija je pokazala, da EU kljub povečanju obsega in vrednosti evropskega izvoza v 

tretje države od leta 2008 in občutnemu izboljšanju trgovinske bilance na svetovnem trgu še naprej 

izgublja tržni delež. Poleg tega naj bi skupna potrošnja na svetovni ravni po napovedih do leta 2025 

naraščala, medtem ko bi se v celotni EU še naprej zmanjševala. Ta tržni trend torej kaže, da bo vinski 

sektor EU v prihodnosti vedno bolj odvisen od izvoza. Objava zadeva pravila, ki so bila deležna 

soglasne podpore tako držav članic kot Evropskega parlamenta.(vir: EU) 

 

 

 

http://www.program-podezelja.si/sl/obvescanje-javnosti/avdiovizualne-vsebine
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A093%3ATOC
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2014/eu-wines/fulltext_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4752_sl.htm

