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NOVIČKE SOS  

SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE  GLEDE ZNIŽEVANJA 

STROŠKOV ZA OBČINE  

V petek, 8.5.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek, namenjen obravnavi 

pravilnika o postopkih za izdajo soglasja za zadolževanje občin, vključevanje sistemov EZR občin v 

sistem EZR države, predloge v zvezi z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter predlog za spremembe vnosa podatkov o 

načrtih razvojnih programov v APPrA-O. 

S strani Skupnosti občin Slovenije je bilo podano stališče, da ima vključitev sistemov EZR občin v EZR 

države minimalne prednosti, glede na slabosti, predvsem iz vidika decentraliziranega vidika 

upravljanja z zakladnicami. Centralizacije predstavlja veliko nevarnost za avtonomno odločanje 

vodstev občin o razpolaganju z njihovimi sredstvi. Po drugi strani pa bi bilo nujno pristopiti k 

vzpostavitvi EZR za občine, preko katerega bi lahko občine upravljale s finančnimi viški iz krajevnih 

skupnosti ter javnih zavodov. Državna sekretarka Mateja Vraničar je bojazni sicer zavrnila, vendar je 

ministrstvo za finance pristalo na pobudo za organizacijo informativnega posveta, namenjenega 

zaposlenim na področju financ in županjam in županom, kjer bi se v širšem krogu opravilo diskusijo o 

prednostih in slabostih takšne vpeljave enotnega sistema.  

V zvezi s Predlogom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ je Skupnost občin predlagala spremembo višine mejnih 

vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih 

cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost. Državna sekretarka je 

zavrnila predlagano možnost takšne spremembe in predlagala, da se tudi to problematiko vključi v 

omenjeni posvet, kjer bi skupaj z zaposlenimi na področju financ in župani pregledali vzorčne primere 

investicijske dokumentacije. V primeru, da bi se skozi diskusijo izkazalo, da napotki za lažjo izdelavo 

investicijske dokumentacije ne zadostujejo pa bi bili pripravljeni pristopiti tudi k spremembam.  

Na sestanku je bila obravnavana tudi problematika pravilnika o postopkih za izdajo soglasja za 

zadolževanje občin. Uvodoma so predstavniki SOS pozdravili, da bodo občine sedaj imele možnost 

izbire ali bodo najele zunanjega finančnega svetovalca ali ne ter uvedbo možnosti zadolževanja občin 

preko enega leta. Predlagali so tudi, da se iz pravilnika črta dosedanjo ureditev predhodnega soglasja, 

ki je v nasprotju z veljavnim sistemom financiranja občin, prav tako pa povzroča dodatna birokratska 

opravila tako v občinah kot na ministrstvu. Ministrstvo predlogu ni bilo nenaklonjeno, zato so 

zaprosili za posredovanje pripomb, katere bo potrebno z MF uskladiti. Opozorili pa so predvsem na 

dejstvo, da so nekatera določila pravilnika v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki določa financiranje 

občin, prav tako pa v luči avtonomije občin popolnoma neustrezna. 

Mateja Vraničar je predstavila načrtovane spremembe ZIPRS, ki se nanašajo na nujne spremembe 
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zaradi lažjega črpanja Eu sredstev in pridobitve kapitalskih naložb države, medtem ko pa se drugih 

členov ne odpira. Povedala je, da je spremembe zakona Vlada že potrdila na včerajšnji seji in predlog 

zakona posredovala v Državni Zbor. Generalna sekretarka SOS je opozorila, da reprezentativne 

organizacije občin s spremembami niso bile seznanjene pa tudi, da takšen način brez predhodne 

konzultacije s skupnostmi občin ni sprejemljiv. Glede ZIPRS smo ponovno odprli vprašanje nekaterih 

določil 49. in 52. člena, ki od občin zahtevata enake postopke, kot veljajo za državo (izhodišča za 

kadrovske normative, izhodišča in vsi nadaljnji postopki za pripravo proračunov oz. finančnih 

načrtov). Opozorili smo, da način opredeljen v ZIPRS za občine ni izvedljiv in bi jih popolnoma 

blokiral pri njihovem delu, zato je potrebno ta določila popraviti tako, da jih občine lahko izvršijo ali 

pa občine izločiti iz teh dveh členov. Opozorili pa smo tudi na problem odvzema POS (46.a čeln 

ZIPRS), kar je v popolnem nasprotju z veljavno sistemsko zakonodajo. Predlagali smo prav tako, da se 

problematika spreminjanja odlokov o NUSZ prehodno reši v ZIPRS. Z državno sekretarko Matejo 

Vraničar je bilo dogovorjeno posredovanje pisnih pripomb, saj na MF predvidevajo vnovične 

spremembe ZIPRS v juniju, ko bo možno omenjene spremembe vnesti v zakonodajo.  

Glede zniževanja stroškov občin je Mateja Vraničar povedala, da je Vlada ministrstva zavezala, da je 

potrebno v naslednjih tednih pripraviti še dodatni nabor možnih rešitev, ki bodo razbremenile občine 

in jim znižali stroške delovanja tako, da bo mogoče privarčevati 22,8 mio.€. Ministrstvo za finance bo 

do konca meseca maja opravilo potrebne finančne analize in o izsledkih obvestila reprezentativne 

skupnosti ter o morebitnih potrebnih nadaljnjih ukrepih v primeru, da skozi spremembe zakonodaje 

ne bo želenega učinka, saj namerava Vlada spoštovati zaveze, ki jih je sprejela skozi podpisan dogovor 

o povprečnini (jv).  

DELOVNO SREČANJE NA MGRT – STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA 

V prostorih MGRT je 5.5.2015 potekalo delovno srečanje županj in županov ter drugih predstavnikov 

občin s predstavniki MGRT, direktorata za regionalni razvoj in direktorata za turizem. Sestanek je 

vodil Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem, saj je bila tema sestanka priprava na strategijo 

lokalnega razvoja s poudarkom na turizmu. Več http://skupnostobcin.si/novica/delovno-srecanje-na-

mgrt-strategije-lokalnega-razvoja/ 

SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN FINANCE PRI SOS  

V sredo, 6. maja 2015 je v prostorih Mestne občine Koper potekala seja komisije za proračun in finance 

pri SOS, katere sta se poleg članic in članov komisije, udeležili tudi ga. Marjetica Mahne zadolžena za 

področje lokalne samoupravo na MF ter Mojca Stropnik, zaposlena v kabinetu predsednika Vlade RS 

za področje lokalne samouprave. Sestanek je bil namenjen pregledu finančnih učinkov Zakona o 

uravnoteženju javnih financ občin ter obravnavi predlogov za spremembe Pravilnika o zadolževanju 

občin.  

Uvodoma je generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar predstavila potek pogajanj za zniževanje 

stroškov občinam in izpostavila, da kakšnih bistvenih pozitivnih finančnih učinkov na podlagi 

sprememb v ZUJFO ni za zaznati, s čemer so se strinjale tudi članice in člani komisije za proračun in 

finance. Tako je komisija za proračun in finance izrazila pričakuje, da bo pristojna služba za področje 

lokalne samouprave pripravila in skupnosti posredovala natančne podatke o finančnih učinkih 

http://skupnostobcin.si/novica/delovno-srecanje-na-mgrt-strategije-lokalnega-razvoja/
http://skupnostobcin.si/novica/delovno-srecanje-na-mgrt-strategije-lokalnega-razvoja/
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izhajajočih iz varčevalnih ukrepov Vlade RS za občine ter sprejetega ZUJFO najkasneje do 31. maja 

2015. Prav tako pričakuje, da bo pristojno ministrstvo predstavilo predlog naslednjih korakov po 1. 

juliju 2015, ko naj bi občine prejele nižja finančna sredstva, temu pa za enkrat ne sledijo tudi nižji 

stroški za delovanje občin.  

Mojca Stropnih iz kabineta predsednika Vlade RS je povedala, da je Vlada RS obravnavala 

problematiko znižanja stroškov občinam ter zavezala ministrstva, da je potrebno v naslednjih tednih 

in mesecih pripraviti še dodatni nabor možnih rešitev, ki bodo razbremenile občine in jim znižali 

stroške delovanja. Povedala je tudi, da je to priložnost, ko je mogoče spremeniti številne neustrezne in 

zbirokratizirane rešitve, ki lahko posledično vplivajo na lažje in bolj učinkovito delo občin in bo tudi 

manj stroškovno obremenjeno. Povedala je še, da so dodatni predlogi za znižanje stroškov občinam še 

vedno dobrodošli. 

Komisija je zahtevala tudi, da se razveljavi določilo ZIPRS 2015 o ukinitvi POS, saj je ta v nasprotju z 

veljavno sistemsko zakonodajo. Ponovno so odprli vprašanje nekaterih določil ZIPRS (člena 49 in 52), 

ki od občin zahtevata enake postopke, kot veljajo za državo (izhodišča za kadrovske normative, 

izhodišča in vsi nadaljnji postopki za pripravo proračunov oz. finančnih načrtov). Opozorili, da način 

opredeljen v ZIPRS za občine ni izvedljiv in bi jih popolnoma blokiral pri njihovem delu, zato je 

potrebno ta določila popraviti tako, da jih občine lahko izvršijo ali pa občine izločiti iz teh dveh 

členov. Prav tako pa je komisija za proračun in finance izrazila pričakovanje, da se bo v kontekstu 

postopkov znižanja stroškov za občine vključila tudi sprememba Uredbe MEDO, pričakuje pa tudi 

nujen poseg v sistem, ki opredeljuje mrliško pregledne službe.  

Komisija je obravnavala tudi predloge za spremembe Pravilnika o zadolževanju občin. Marjetica 

Mahne iz ministrstva za finance je uvodoma predstavila predlog sprememb pravilnika, povedala je, 

da bodo občine sedaj imele možnost izbire ali bodo najele zunanjega finančnega svetovalca ali ne. 

Prav tako je povedala, da pravilnik uvaja možnost zadolževanja občin preko enega leta, prav tako pa 

popravlja nekatera določila v smeri zniževanja birokratskih ovir. Učinek spremembe pravilnika bi na 

letni ravni za vse občine pomenil 130.000 eur. Komisija za finance in proračun je na predlog 

prenovljenega pravilnika podala pripombe po členih ter opozorila predvsem na dejstvo, da so 

nekatera določila pravilnika v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki določa financiranje občin, prav tako 

pa v luči avtonomije občin popolnoma neustrezna. (jv) 

IZVEDEN DELOVNI POSVET »PRE/UREJANJE ZEMLJIŠČ V LOKALNI 

SKUPNOSTI« 

V četrtek, 7. maja 2015 je Skupnost občin Slovenije v 

sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, 

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 

Locus d.o.o., organizirala delovni posvet na temo urejanje 

prostora (spremembe namenske rabe) v okviru postopka 

priprave OPN-ja. 

Udeleženci posveta so dobili koristne informacije o sistemu 

prostorskega načrtovanja na lokalni ravni z vidika 
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usklajevanja različnih interesov v prostoru, razvojnem in varstvenem načrtovanju, strateških 

usmeritvah države na prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, pristojnostih na področju prostorskega 

načrtovanja, razmerjih med prostorskimi akti, ovirah pri uvajanju komasacij, o financiranju komasacij 

in financiranju aglomeracij na komasacijskih področjih, o novostih v programu razvoja podeželja 

2014-2020,... Udeleženci posveta pa so s strani predavateljev Damijana Urankerja, Tomaža Primožiča 

in Maje Šinigoj dobili tudi mnoge odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s problemi s katerimi se 

srečujejo pri prostorskem načrtovanju.   

Predavateljem ter udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in udeležbo na posvetu! 

UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV ŠPORTNIM DRUŠTVOM? 

V torek 5. maja je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal prvi usklajevalni 

sestanek o novem Zakonu o športu. V uvodu je v.d. direktorja Direktorata za šport mag. Darko 

Repenšek predstavil način priprave novega zakona, ter njegove ključne novosti. 

Ena od novosti je možnost, da bodo športne objekte, ki so v občinski lasti lahko upravljala tudi športna 

društva. V 59. členu predloga zakona je navedeno, da bo s športnimi objekti lahko upravljala tudi 

športna društva (ne glede na zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti).  

Ostale pripombe Skupnosti občin Slovenije na predlog zakona, si lahko pogledate na tej povezavi.  

Celotno besedilo Zakona o športu se nahaja na tej povezavi. V kolikor bi še imeli kakšne pripombe in 

predloge, jih posredujete najkasneje do 20. maja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

OBČINE MOKRONOG, SLOVENSKA BISTRICA, PREBOLD IN  MO NOVA 

GORICA POSADILE LIPE 

Na skupščini Skupnosti občin Slovenije v Lukovici so predstavniki Čebelarske zveze Slovenije 

predstavili pobudo, da bi vse občine na javnih površinah sejale in sadile avtohtone medovite rastline z 

namenom, narediti korak naprej pri ustvarjanju čebelam prijaznega okolja. Ob tej priložnosti so 

predstavniki sodelujočih občin prejeli sadiko lipe.  

 Občina Mokronog 

Tudi mokronoški župan je zasadil lipo, ki jo je prejel na redni letni 

skupščini skupnosti občin Slovenije. Krasila bo okolico tamkajšnje 

osnovne šole, župan pa je tudi dal obljubo, da se bom večkrat pojavil 

pri njej in pogledal kako uspeva.  

 Občina Prebold 

Otroci Vrtca Prebold so ob pomoči čebelarja Ivana Lebarja in 

ravnatelja šole Otona Račečiča posadili drevo Lipe. Čebelar Ivan 

Leber je otrokom spregovoril o pomenu lipe in ob tem poudaril, da 

http://skupnostobcin.si/novica/sestanek-z-mizs-o-zakonu-o-sportu/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/zakon-o-sportu-verzija-sos-zos-zmos.docx
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si


 

24.4.2015 – 8.5.2015  TN št. 17 

je zdaj njihova in da bodo prav oni skrbeli zanjo.  

 Mestna občina Nova Gorica  

Ob mednarodnem dnevu Zemlje so se s simbolično posaditvijo lipe 

na zelenici pred Osnovno šolo Frana Erjavca tudi v Novi Gorici 

vključili v vseslovensko akcijo »Človek posadi, čebela opraši«. To je 

bila tudi prava priložnost, da so učenci spregovorili o pomenu čebel 

za preživetje našega planeta.  

KODEKS ETIKE V OBČINI BENEDIKT 

Občinski svet Občine Benedikt je na 3. redni seji dne 28.1.2015, sprejel Kodeks ravnanja izvoljenih 

predstavnikov na lokalni ravni. 

V kolikor ste oziroma boste kodeks sprejele tudi ostale občine, vas vljudno naprošamo, da nam 

posredujete podpisane skenirane kodekse, ki jih bomo objavili skupaj z že prejetimi kodeksi na spletni 

strani SOS. V primeru kakršnih koli vprašanj smo vam na voljo v Sekretariatu SOS, kjer lahko dobite 

besedilo tudi v word različici. 

IMENOVANJA 

EVIDENTIRANJE K IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V 

KOORDINACIJSKI SKUPINI ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO 

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti k imenovanju predstavnika v Koordinacijski skupini za deinstitucionalizacijo. 

Proces deinstitucionalizacije je prehod iz prevladujočih institucionalnih oblik pomoči in podpore 

različnim skupinam prebivalstva (otroci s posebnimi potrebami, invalidne osebe, ljudje s težavami v 

duševnem zdravju, starejši) v uporabnikom prijaznejše skupnostne oblike pomoči in podpore. Torej  je 

proces, ki poudarja vzporedni razvoj raznovrstnih in kvalitetnih podpornih storitev v skupnosti, ki 

bodo dolgoročno nadomestile potrebo po institucionalni oskrbi. Dejavnosti omenjene koordinacijske 

skupine bodo predvsem spremljanje, usmerjanje in ocenjevanje procesa deinstitucionalizacije, pa tudi 

v dajanje pobud in predlogov odločevalcem. 

Skupnost občin Slovenije se v ta namen obrača na občine članice SOS, da predlagajo 

kandidatko/kandidata za imenovanje v omenjeno koordinacijsko skupino. Predlagani mora poznati in 

imeti izkušnje in znanja s tega področja. 

Vljudno naprošamo, da upoštevate vse pogoje navedene v dopisu, ki ga najdete tukaj. Prav tako 

najdete tukaj obrazec za evidentiranje. 

Evidentiranje je odprto vključno do srede, 13.5.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge 

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

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

https://skupnostobcin.si/kodeks-etike/
https://skupnostobcin.si/kodeks-etike/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/sosdopis-obcine.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/obrazec-za-evidentiranje_koordinacijska-skupina-za-deinstitucionalizacijo.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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EVIDENTIRANJE V KOMISIJE IN DELOVNE SKUPINE SKUPNOSTI 

OBČIN SLOVENIJE  

Skupnost občin Slovenije je vstopila v novo mandatno obdobje. V skladu s tem je predsedstvo 

Skupnosti občin Slovenije sprejelo sklep, s katerim je opredelilo število in delovna področja novih 

komisij ter delovnih skupin SOS in sprejelo sklep o odprtju postopkov evidentiranja za članstvo v teh 

komisijah in delovnih skupinah. 

Evidentiranje je odprto do vključno srede, 20.5.2015. Izpolnjene obrazce nam posredujte na 

metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, 

Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

Prilagamo dopis, naloge komisij in delovnih skupin ter obrazec za evidentiranje v komisijo in obrazec 

za evidentiranje v delovno skupino. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA GRADITVE  

Ministrstvo za okolje prostor je pripravilo zbirko najpogostejših vprašanj in odgovorov s področja 

graditve. Vprašanja so bila posredovana predvsem s strani zainteresirane javnosti, pa tudi s strani 

drugih ministrstev, upravnih enot, občin, gospodarskih družb, strokovnih organizacij in civilne 

družbe. Namen zbirke je predvsem pravilna uporaba oziroma izvajanje predpisov s področja graditve 

objektov ter poenotenje praks pri pripravi projektne dokumentacije, vodenju postopkov in odločitvah 

v konkretnih upravnih zadevah. 

Zbirko vprašanj in odgovorov lahko najdete na tej povezavi. 

OBRAČUNAVANJE TAKS ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ  

Na Skupnost občin smo s strani Direktorata za obrambne zadeve prejeli zaprosilo po posredovanju 

obvestila o sporni praksi nekaterih občin glede obračunavanja taks za izdajo potrdil o namenski rabi 

zemljišč tudi državnim organom v okviru izvajanja uradne dolžnosti pridobivanja podatkov iz 

uradnih evidenc za potrebe izvajanja upravnih postopkov. Obvestilo MO. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Skupnost občin Slovenije je s strani MJU prejela pripravljen predlog Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

Poglavitni cilj predlaganega zakona je implementacija določb Direktive 2013/37/EU o spremembi 

Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Nudenje podatkov za ponovno 

uporabo pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke 

javnega sektorja tudi nadalje obdelati in analizirati, kar lahko pripomore ne le h gospodarski rasti, 

spodbuditvi inovacij in ustvarjanju novih delovnih mest temveč tudi h krepitvi participativne 

mailto:metka@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/dopis-sos-evidentiranje-v-komisije-in-ds.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/naloge-komisij-in-delovnih-skupin-sos.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/obrazec-za-evidentiranje-v-komisijo-sos.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/obrazec-za-evidentiranje-v-delovno-skupino-sos.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/obrazec-za-evidentiranje-v-delovno-skupino-sos.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/kompendij_odgovorov.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/novela_zdijz_2015.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/novela_zdijz_2015.doc
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demokracije, preglednosti, odgovornosti in večji učinkovitosti javnega sektorja. Spremembe direktive 

iz 2013 naj bi še dodatno spodbudile ponovno uporabo podatkov javnega sektorja, ki je bila v RS 

omogočena prvič leta 2005 z implementacijo določb Direktive 2003/98/ES s spremembami Zakona o 

dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A). 

Cilj zakona je skladno z določbami Direktive spremeniti tudi pravila za zaračunavanje ponovne 

uporabe informacij ter na področju kulture v režim ponovne uporabe vključiti tudi muzeje, knjižnice 

in arhive. Namen je dodatno spodbuditi proaktivno spletno objavo prosto-dostopnih baz podatkov v 

odprtih, strojno-berljivih formatih. 

V prilogi gradiva je dodan tudi vprašalnik glede ponovne uporabe po ZDIJZ za organe javnega 

sektorja, katerega namen je dodatno analizirati obstoječe stanje na področju ponovne uporabe 

podatkov javnega sektorja. Pričakuje se, da povratne informacije preko vprašalnika podajo predvsem 

tisti organi (javni zavodi, agencije itd), ki iz ponovne uporabe pridobivajo znaten del prihodka in za 

katere bi uveljavitev splošnega pravila o zaračunavanju zgolj mejnih stroškov pomenila finančne 

posledice. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča oziroma pripombe in izpolnjen vprašalnik posredujete 

najkasneje do četrtka, 14. maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O PRISTOJBINI ZA VZDRŽEVANJE 

GOZDNIH CEST 

Skupnost občin Slovenije je v mnenje in pripombe prejela predlog Uredbe o spremembi Uredbe o 

pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se priloga 2 nadomešča z novo prilogo, s 

katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami zaradi novogradenj, usklajevanja 

stanja občinskih in gozdnih cest in tudi zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Uredba, 

priloga  

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 

14.5.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK UREDBE O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI 

OPREMI 

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. 

Rok za oddajo vaših pripomb in pobud je 15.5.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

 

 

OSNUTEK PREDLOGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU - ZJN-3 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek predloga 

Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), katerega pravno podlago predstavljata dve evropski direktivi 

(Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/novica/uredba-o-spremembah-uredbe-o-pristojbini-za-vzdrzevanje-gozdnih-cest/
http://skupnostobcin.si/novica/uredba-o-spremembah-uredbe-o-pristojbini-za-vzdrzevanje-gozdnih-cest/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/u_pristojmedresorska.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/priiloga2.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/osnutek-uredbe-o-odpadni-elektricni-in-elektronski-opremi-17.4.2015.docx
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem 

in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev). 

MJU je na podlagi nove zakonodaje EU o javnem naročanju ter ugotovljenih pomanjkljivostih in 

prednostih obstoječega sistema javnega naročanja s predlogom nove nacionalne ureditve zagotovilo 

poenostavitve, večjo fleksibilnost in učinkovitost javnega naročanja. MJU se je predloga prenove lotilo 

predvsem z dveh vidikov, in sicer povečanja učinkovitosti in gospodarnosti javnega naročanja in 

informatizacije postopkov, katerega namen pa je povečati transparentnost javnega naročanja in omejiti 

korupcijska tveganja. 

Tukaj najdete osnutek Zakona o javnem naročanju in obrazložitev osnutka zakona.  

Vaše pripombe in stališča nam posredujte najkasneje do petka, 22. maja 2015 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

LOKALNI SAMOUPRAVI 

Na pobudo poslancev in poslank je bil v državno zborsko obravnavo vložen Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi Skupnost občin Slovenije je prejela poziv 

za posredovanje mnenja k predlogu, zato vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in podate 

morebitne pripombe. 

Vsebina predloga: 

o institut odpoklic župana 

o prenehanje mandata županu, podžupanu in članu občinskega sveta (če mu je odvzeta 

poslovna sposobnost, če je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo 

dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,…); 

o odprava administrativnih ovir in približevanje načina izvedbe referenduma za odpoklic 

župana občanom oziroma volivcem, ki lahko dajo podporo zahtevi za razpis referenduma 

tudi preko enotnega državnega portala e-upava ter 

o možnost pridobitve statusa reprezentativnosti tudi mestnim občinam (združenju več kot 

polovice mestnih občin). 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujete najkasneje do 

ponedeljka, 25. maja 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si. 

 

 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR  

V državno zborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

volitvah v državni zbor. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/osnutek_zakona_o_javnem_narocanju.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/obrazlozitev_zjn3.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/predlog-zls-30-4-2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/predlog-zls-30-4-2015.pdf
mailto:alja.babic@skupnostobcin.si
http://imss.dz-rs.si/imis/7cf1ea745709090387e4.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/7cf1ea745709090387e4.pdf
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Cilji zakona so: 

o zagotovitev enakih možnosti moških in žensk (najmanj 40% zastopanost obeh spolov), 

o urediti institut neizvoljivosti, torej zaostriti pogoje za kandidiranje za funkcijo poslanca- 

nezmožnost kandidiranja posamezniku, ki je vpisan v kazensko evidenco na podlagi 

pravnomočne sodbe sodišča za storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

mu je bila izrečena prostostna kazen (kazen zapora), 

o omejitev agitacije na volišču, kar zajema tudi volišča, ki so odprta na dneve predčasnega 

glasovanja, ne le na dan glasovanja, 

o podrobneje urediti pravila o glasovanju po pošti, 

o urediti fizično dostopnost do volišč za invalide in 

o ustrezneje urediti (podaljšati) rok predlagateljem za predložitev kandidatnih list. 

V predlogu je črtana določba, da se mora javna propaganda končati najkasneje 24 ur pred dnem 

glasovanja (ti. volilni molk), saj je trajanje volilne kampanje urejeno v Zakonu o volilni in 

referendumski kampanji. Predlaga se tudi, da bi državna volilna komisija uredila svoje poslovanje s 

poslovnikom in splošnimi akti. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujete najkasneje do 

ponedeljka, 25. maja 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

KNJIŽNIČARSTVU  

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo osnutek predloga Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. Vljudno vas naprošamo, da vaše odzive, 

pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 1.6.2015. 

PRAVILNIK O OVIRAH NA CESTI 

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z aktivnostmi za pripravo novega Pravilnika o ovirah na 

cestah. Glede na dejstvo, da trenutni pravilnik ni bil namenjen občinskim cestam, želijo to v novem 

pravilniku spremeniti. V pravilnik želijo vnesti čim več tipskih tem za ovire na cestah, zato prosijo 

občine za pomoč. Občine so tiste, ki imajo izkušnje s tega področja in ki veste kaj potrebujete v novem 

pravilniku. Zato vas pozivam, da mi do konca meseca aprila posredujete tipske sheme (lahko tudi 

skicirane na roko), za katere mislite, da bi jih bilo dobro vključiti v nov pravilnik. Vase sheme 

posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)  

 

 

POVPRAŠEVANJA  

ODPRTO 

mailto:alja.babic@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/zakon-o-knjiznicarstvu-5.5.2015.pdf
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PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE V POVEZAVI S SOFINANCIRANJE 

STORITEV DOMSKEGA VARSTVA –PRAKSA OBČIN  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS v zvezi s posredovanjem prakse občin, 

in sicer s področja premoženjsko pravnih zadev v povezavi s sofinanciranjem storitev domskega 

varstva. Občina sofinancira oskrbo v domovih za posamezne starejše občane oz. invalide in ima 

skladno z veljavno zakonodajo vknjiženo prepoved odtujitve nepremičnin v zemljiški knjigi, ki so v 

lasti teh oskrbovancev. 

Občino konkretno zanima sledeča praksa:  

 Ali občina soglaša s prodajo nepremičnine, na kateri ima vpisano zaznambo prepovedi 

odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi in po kakšnem postopku oz. pod katerimi pogoji se 

ta nepremičnina lahko odproda?  

 Kako je z gospodarjenjem s temi nepremičninami, na katerih ima občina vknjiženo prepoved 

odtujitve – konkretno vzdrževanje oz. trženje gozda / hiše? 

 

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do torka, 12. maja 2015 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

DOGODKI SOS 

14.5./ DELOVNI POSVET »PISARNIŠKO POSLOVANJE IN 

ARHIVIRANJE«  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Arhivom Republike 

Slovenije, organizira delovni posvet na temo Pisarniško poslovanje in arhiviranje. Udeležencem 

posveta bodo predstavljeni predpisi in postopki upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom 

v javni upravi oziroma v občinah. 

Posvet bo potekal v četrtek, 14. maja 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v Narodnem domu Celje, Trg 

Celjskih knezov 9, 3000 Celje. 

Arhiv RS bomo tudi zaprosili za ovrednotenje posveta s kreditnimi točkami, tako da boste tisti, ki 

imate opravljen preizkus strokovne usposobljenosti in boste to tudi označili na prijavnici, pridobili za 

udeležbo na posvetu tudi kreditne točke v višini, ki jo bo določil Arhiv RS. 

VABILO in PRIJAVNICA. 

Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do torka, 12.5.2014. Izpolnjene prijavnice 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. 

16.5.-19.5./ SEJEM NEXPO 2015 LETOS V PLOVDIVU 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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Obveščamo vas, da bo med 16. in 19. majem 2015 potekal sejem lokalne samouprave JV Evrope, in 

sicer v Plovdivu, Bolgariji. Dogodek organizirajo Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope (Nalas) 

in Nacionalno združenje občin v Bolgariji (NAMRB) ob sodelovanju bolgarske občine Plovdiv.  

Udeleženci bodo imeli priložnost, da obiščejo primere dobrih praks v občini Plovdiv, možnost 

diskusije o le-teh in na področju ekonomskega razvoja občine, prav tako pa je 17. maja organiziranih 

nekaj možnosti za spoznavanje kulturne dediščine mesta. Udeležence bodo pozdravili tudi pomembni 

politiki, svojo prisotnost je potrdil tudi predsednik Republike Bolgarije. Na odprtem odru boste lahko 

uživali tudi v bolgarski živi kulturni dediščini, ki jo bodo predstavili lokalni umetniki z vse države.  

Prav tako bo 18. maja potekala tudi podelitev nagrad za dobro upravljanje na lokalni ravni, ter 

podelitev nagrade GENIYOUTH za najboljše prakse na področju enakosti žensk in moških ter 

mladinske politike v občinah JV Evrope. Med dobitnicami nagrade GENIYOUTH sta v letošnjem letu 

slovenski občini, in sicer MO Maribor in občina Ajdovščina. 

Vsem, ki boste zainteresirani za predstavitev vaše občine ali evropskega projekta, ki ga izvajate, pa 

bodo na razpolago tudi stojnice v okviru sejemskega prostora. Samostojno stojnico v velikosti 6 m² 

boste lahko najeli po ceni 350 €. 

V sklopu konference bo potekala tudi razprava o praksah občin v regiji na področju odzivanja na 

naravne nesreče, katere se bodo udeležili tudi evropski komisarji, predsednik Vlade Republike 

Bolgarije in mednarodni strokovnjaki. 

PROGRAM DOGODKOV  

Za več informacij lahko pokličete v sekretariat SOS na 02 234 15 05 ali nam pišete na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

19.5./ SEMINAR Z DELAVNICO “OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA 

VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI”  

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Inštitutom Stopinje vabi na seminar s praktično 

delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI 

SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. 

Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 19. maja 2015, od 09.30 (registracija udeležencev) do 

13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin. 

 Na seminarju bomo z vodilnimi predstavniki lokalnih skupnosti ozavestili stopnjo konfliktnosti in se 

seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri 

upravljanju s konfliktnostjo. 

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o: 

o konfliktu, 

o poslušanju, 

o ohranjanju vizije celote, 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/agenda_plovdiv_2015.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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o stališčih in interesih, 

o zastavljanju pravih vprašanj. 

Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam 

in direktorjem občinskih uprav ter vodjem javnih zavodov in drugim zainteresiranim sodelavcem 

na vodstvenih delovnih mestih. 

Vabilo na seminar z delavnico in prijavnica. 

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 15.5.2015. 

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. 

26.5./ STROKOVNA EKSKURZIJA 

SOS in turistična agencija, socialno podjetje IstraTerra  v torek, 26. maja 2015 organizirata in vabita na 

strokovno ekskurzijo v sosednjo Italijo. Ogledali si bomo dobre prakse razvoja turizma v Karnijskih 

Alpah, spoznali koncept turističnih kooperativ in si ogledali razpršeni hotel v kraju Sutrio. Prijave 

zbiramo do ponedeljka, 11.5.2015. Vabilo s prijavnico najdete na spletni strani SOS (VABILO – 

26.05.15 in PRIJAVNICA) 

29.5./ 2. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

Obveščamo vas, da bo 2. seja Predsedstva SOS potekala 29.5.2015. 

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.) 

 

30.5./ VINSKA RAZSTAVA "THE GOLDEN WINES OF ALPS ADRIATIC 

2015" 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/seminar-z-delavnico-osnovna-mediacijska-orodja-za-vodilne-kadre-v-lokalni-skupnosti-19.5.2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/prijavnica-19.5.2015.doc
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/dogodek/strokovna-ekskurzija/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/vabilo-ogled-dobrih-praks-26.05.15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/vabilo-ogled-dobrih-praks-26.05.15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/04/prijavnica-za-obcine.docx
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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Dne 30.5.2015 vas vabimo na mednarodno vinsko razstavo "the Golden wines of Alps Adriatic 2015", 

ki bo potekala v Đurđevcu. Zainteresirani vinarji lahko tudi sodelujejo in pošljejo vzorce vin, ki jih 

sprejemajo od 11. do 15. maja 2015. Ostale podrobnosti o dogodku prejmete na naslovu 

vladimir.sadek@kckzz.hr.  

DOGODKI DRUGIH 

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. 

14.5./ PODELITEV PRIZNANJ ZA POSLOVNO ODLIČNOST (PRSPO) ZA 

LETO 2014 

Urad Republike Slovenije za meroslovje vabi v četrtek, 14. maja 2015, ob 19. uri v prostore Kulturnega 

centra Janeza Trdine v Novo mesto, kjer se bo odvila slovesna podelitev priznanja Republike Slovenije 

za poslovno odličnost (PRSPO).  

Najvišja državna nagrada na področju kakovosti in odličnosti poslovanja se podeli najboljšim 

organizacijam, ki so v slovenskem prostoru izkazale odličnost v poslovnih rezultatih in lastnem 

delovanju, po vzoru (evropske) nagrade za odličnost (EFQM Excellence Award – EEA). Glavni 

govornik prireditve bo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek. Na 

dogodek se je potrebno predhodno prijaviti preko spletne strani (prijavnica) ali po e- naslovu 

(prspo.mirs@gov.si) ali po telefonski številki 01/ 2442 718 do 11. maja. 

Več informacij najdete na povezavi: http://www.mirs.gov.si/. 

 

15.-17.5./ FESTIVAL ODPRTE HIŠE SLOVENIJE  

mailto:vladimir.sadek@kckzz.hr
mailto:info@energap.si
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
http://www.mirs.gov.si/si/vase_mnenje/prijavnica/
mailto:prspo.mirs@gov.si
http://www.mirs.gov.si/
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Med 15. in 17.5 2015 bo organiziran največji nepremičninsko arhitekturni festival ODPRTE HIŠE 

SLOVENIJE, k sodelovanju pa ste vabljene tudi občine. 

Celotni program najdete na www.odprtehiseslovenije.org. 

18. – 22.5. / USPOSABLJANJE ZA IZDELOVALCE/KE ENERGETSKIH 

IZKAZNIC NA ZAPS  

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS je bila skupaj s partnerjem Laboratorijem za 

okoljske tehnologije v zgradbah Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani na javnem razpisu 

izbrana za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo 

energetskih izkaznic. Napovedujejo naslednji termin usposabljanja za izdelovalce EI v terminu od 18. 

– 22. maja 2015 na ZAPS. Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času v 

prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana. Preizkus znanja bo predvidoma dva tedna po zaključku 

usposabljanja. Podrobnejše informacije o pogojih za prijavo in ceni usposabljanja ter ostalih vsebinah 

pa dobite na e-naslovu izobrazevanje@zaps.si ali na spletni strani – povezava, prijavite se prav tako na 

spletni strani ali neposredno na e-naslovu izobrazevanje@zaps.si.  

20.5. / BREZPLAČNE DELAVNICE EVROPA ZA DRŽAVLJANE  

V maju in juniju se bodo v Ljubljani in Mariboru odvile tri brezplačne delavnice za oblikovanje in 

izvajanje uspešnih EZD in ostalih evropskih projektov. Prva delavnica bo potekala 20. 5. 2015 v 

Ljubljani od 9.00 do 15.00, v prostorih CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana.  

6-urne brezplačne delavnice so namenjene vsem predstavnikom občin in njihovim partnerjem iz 

nevladnega sektorja, ki si želijo raziskati možnosti evropskega povezovanja in izmenjav v okviru 

pobratenja mest in mreženja mest, nameravajo prijavljati projekte programa Evropa za državljane 

(EZD) v prijavnem roku 1. septembra 2015 in bi radi svoje EZD in ostale evropske projekte načrtovali, 

prijavljali in izvajali učinkovito, odmevno in trajnostno. Več informacij, vključno s prijavnico, je 

dostopnih tukaj.  

30.5. – 5.6. / EVROPSKI TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

ETTR je vse-evropska pobuda za spodbujanje in večjo predstavljivost aktivnosti, projektov in 

dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj in se bodo odvijali v tednu 30. maj – 5. junij 2015. V ta namen 

je vzpostavljen spletni portal www.esdw.eu. 

MOP vabi vse, ki v tednu 30.5.-5.6. že načrtujejo dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim 

razvojem, da njegov opis posredujete tudi v objavo na vseevropski platformi www.esdw.eu. Hkrati pa 

dajejo pobudo vsem tistim, ki pripravljate dogodek v maju ali juniju, da ga v okviru možnosti skušate 

prestaviti v časovni okvir ETTR.  

Postopek za prijavo v Evropski teden trajnostnega razvoja poteka na naslednji način: Kratek opis 

dogodka ali aktivnosti pošljete v slovenščini in angleščini kontaktni osebi za Slovenijo: dr. Darja 

Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor, darja.piciga@gov.si. Po strokovnem pregledu jo bodo 

http://www.odprtehiseslovenije.org/
http://izobrazevanje@zaps.si/
http://www.ee.fs.uni-lj.si/ZAPS-LOTZ/
http://izobrazevanje@zaps.si./
http://www.cnvos.si/article/id/11758/cid/74
http://www.esdw.eu/
http://www.esdw.eu/
mailto:darja.piciga@gov.si
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posredovali v objavo na evropski spletni strani (www.esdw.eu), obveščanje pa bo med drugim 

potekalo tudi preko spletne strani MOP.  

16.6./ SEMINAR  »UPORABA ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU IN 

ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU PRI OBČINSKI 

INŠPEKCIJI« 

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je Upravna akademija pripravila izobraževanje na temo Zakona 

o upravnem postopku in Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Namen izobraževanja je ugotoviti 

pomanjkljivosti zakona ter opraviti strokovno razpravo o potrebi po spremembi Zakona o 

inšpekcijskem nadzoru. 

Dejstvo je namreč, da je ZIN sprva bil napisan za državne inšpektorje, ki imajo svoja pooblastila 

podrobno razložena v področnih zakonih, medtem ko ZIN predstavlja edini zakon za občinske 

inšpektorje. 

Upravna akademija tako vabi na posvet, ki bo v torek 16. junija v prostorih MJU, na naslovu 

Langusova 4. Glede na omejenost prostora so možne prijave do 26. maja na naslovu gp.mju@gov.si, 

udeležba na posvetu je brezplačna. 

Vabilo na delavnico in Prijavnica 

34 IN 35. SEJA VLADE 

NACIONALNI REFORMNI PROGRAM 2015 – 2016  

Vlada RS je sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016, ki bo posredovan Evropski komisiji. 

Nacionalni reformni program podaja osnovne usmeritve in cilje za leti 2015-2016, ki sledijo Strategiji 

EU2020, za doseganje pametne, vključujoče in trajnostne rasti. V ta okvir je postavljen tudi proces 

evropskega semestra, ki vzporedno spremlja države članice na področju spoštovanja ciljev in 

specifičnih priporočil Sveta EU glede ukrepov in reform v  javnih financah, v bančništvu, pri 

upravljanju podjetij, na trgu dela,  v poslovnem okolju  ter širše za preprečevanje makroekonomskih 

neravnovesij. Slovenija je kot članica EU in EMU zavezana k spoštovanju skupnih pravil omejitev pri 

gibanjih tako v javnih financah kot na širšem makroekonomskem področju. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM STABILNOSTI – DOPOLNITEV 2015   

Vlada RS je sprejela Program stabilnosti – dopolnitev 2015, ki bo posredovan Evropski komisiji. 

Cilji javno finančne politike Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 sledijo zahtevam in priporočilom 

Sveta EU v okviru zavez Pakta stabilnosti in rasti ter so v skladu s postopkom presežnega 

primanjkljaja. Doseganje scenarija v srednjeročnem obdobju je predvideno s prepletanjem spodbujanja 

naložb in ukrepi za večjo konkurenčnost, strukturnimi reformami in fiskalno odgovornostjo. Slovenija 

v letu 2015 sledi fiskalnemu cilju, da doseže primanjkljaj sektorja države v višini 2,9% BDP, v letu 2016 

pa primanjkljaj, ki ustreza izboljšanju strukturnega salda za 0,6% BDP. Strukturni saldo sektorja 

država bo po tej oceni izravnan v letu 2020. V Programu stabilnosti so opisane politike in ukrepi za 

http://www.esdw.eu/
mailto:gp.mju@gov.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/s363-115043008540.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/prijavnica.doc
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dosego teh ciljev, ki jim bo sledilo nadaljnje zniževanje primanjkljaja, dokler ne bo doseženo trajno 

strukturno uravnoteženje javnih financ, skladno s preventivnim delom Pakta za stabilnost in rast 

(Uredba št 1466/97 z dopolnitvami) ter mednarodno Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in 

upravljanju v Ekonomski in monetarni uniji. V letih 2015 in 2016 bo del kratkoročnih varčevalnih 

ukrepov spremenjen v sistemske ukrepe z dolgoročnimi učinki. Tisti kratkoročni ukrepi, ki pa jih ne 

bo mogoče sistemsko ustrezno urediti, bodo nadomeščeni z drugimi ukrepi s primerljivimi 

dolgoročnimi finančnimi učinki. (Vir: Vlada RS, ab) 

ČRPANJE SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2007-2013 

Vlada RS se je na seji seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, 

ki navaja presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 31. marca 2015.  

Do konca marca 2015 je Slovenija dosegla napredek v črpanju pri izplačanih sredstvih iz proračuna in 

certificiranih zahtevkih. Dodeljena sredstva in podpisane pogodbe so se glede na konec leta 2014 

znižale, ker se vrednosti potrjenih projektov, za zaključene operacije vodi glede na dejansko 

realizacijo, ki pa je pogosto nižja od potrjene vrednosti. Enako velja tudi za podpisane pogodbe, kjer 

na znižanje vrednosti dodatno vplivajo odstopi od pogodb.   

Poročilo navaja tudi aktivnosti za začetek izvedbe enajstih okoljskih projektov, ki so pripravljeni za 

izvedbo, nimajo pa zagotovljenih virov financiranja. Celotno poročilo je objavljeno na 

www.svrk.gov.si, v rubriki »Kako črpamo EU sredstva«. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O IZVEDBI UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2015  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike 

za leto 2015. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za 

leto 2015 določa podaljšanje datuma za oddajo zbirne vloge do 15. 5. 2015, način oddaje zbirne vloge, 

kadar je nosilec kmetijskega gospodarstva agrarna skupnost in odda vlogo za več kmetijskih 

gospodarstev - planina, oziroma skupni pašnik. Določa tudi prilagoditve glede na spremembe 

predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, in spremembe predpisa, ki ureja 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. (Vir: Vlada RS, 

ab) 

UREDBE IZ PRP 2014-2020 

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. 

Uredba se sprejema zaradi opredelitve organov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020); določbe, da se mora za nekatere zahteve ukrepa kmetijsko-

okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) na kmetijskem gospodarstvu (v 

nadaljnjem besedilu: KMG) popisati stanje zalog posameznih vrst gnojil in fitofarmacevtskih sredstev 

ter protiinsektnih mrež po stanju na dan oddaje zbirne vloge in iz ostalih razlogov. (Vir: Vlada RS, ab) 

http://www.svrk.gov.si/
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UREDBA O SHEMAH NEPOSREDNIH PLAČIL  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil. 

Predlog uredbe spreminja in dopolnjuje obstoječo uredbo glede obravnave agrarnih skupnosti pri 

dodelitvi neposrednih plačil, glede ohranjanja trajnega travinja v okviru zelene komponente (izjeme 

za okoljsko občutljivo trajno travinje, sprememba lokacije za naknadne posevke). V Uredbi je tudi 

nekaj sprememb pri proizvodno vezanih podporah za mleko v gorskem območju in za bike/vole v 

povezavi z zahtevami o identifikaciji in registraciji ter pri shemi osnovnega plačila (dopolnitve, ki 

prispevajo k večji jasnosti in preverljivosti dokazil). (Vir: Vlada RS, ab) 

STRATEGIJI RAZVOJA JAVNE UPRAVE 2015 - 2020 

Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 in tudi Politiko napredka in kakovosti 

sodobne javne uprave. Vlada je naložila Ministrstvu za javno upravo, da v sodelovanju z ostalimi 

pristojnimi organi na podlagi sprejete Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 pripravi akcijski načrt 

za leti 2015-2016 najkasneje do konca junija 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O DELU INŠPEKTORATA RS ZA DELO ZA LETO 2014 

Vlada RS je obravnavala Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2014. Inšpektorat Republike 

Slovenije za delo (IRSD) je v letu 2014 opravljal inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij 

(zaposlovanja), varnosti in zdravja pri delu ter na področju socialnega varstva. Inšpektorji vseh treh 

inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so v letu 2014 opravili 17.392 inšpekcijskih 

pregledov. Od tega na področju nadzora delovnih razmerij 9759 inšpekcijskih nadzorov, na področju 

varnosti in zdravja pri delu so opravili 7568 nadzorov in raziskali 100 nezgod pri delu. Inšpektorji 

socialne inšpekcije so opravili 65 inšpekcijskih nadzorov. (Vir: Vlada RS, ab) 

SKUPNO LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO 

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA LETO 2014  

Vlada RS je sprejela Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja za leto 2014. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki so bila 

posredovana na Ministrstvu za javno upravo. Gre za zajem poročil 419 subjektov od skupno 5.840 

zavezancev za dostop do informacij javnega značaja, ki so trenutno evidentirani v Registru 

zavezancev za informacije javnega značaja, ki ga vodi Ajpes. (Vir: Vlada RS, ab) 

OCENE TVEGANJA ZA POSAMEZNE NESREČE  

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila poročilo o opravljenih aktivnostih in nalogah pri 

pripravi ocen tveganja za posamezne nesreče.  

Ministrstva, pristojna za pripravo ocen tveganja za posamezne nesreče, in ministrstva, ki sodelujejo 

pri pripravi, morajo zagotoviti, da bodo aktivnosti opravljene pravočasno oziroma v rokih, ki jih 
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določata Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite in Terminski načrt 

izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče do konca leta 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 

BELA KNJIGA O REFORMI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA 

Vlada RS je ustanovila Delovno skupino za pripravo Bele knjige o reformi pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. Delovna skupina bo analizirala trenutno stanja na področju pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, analizirala učinke nove pokojninske reforme iz leta 2012 in oblikovala 

nabor možnih rešitev, ki bodo zagotovile javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in hkratno 

primerno višino pokojnin tudi po izteku prehodnega obdobja, določenega v Zakonu o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju.  Delovna skupina bo najkasneje do 31. 12. 2015 pripravila Belo knjigo o 

reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja in jo po sprejemu na vladi predložila v obravnavo 

Ekonomsko-socialnemu svetu. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZIPRS ZA LETI 2014 IN 

2015 

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah  

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Osnovni cilj zakona je 

uzakoniti rešitve, ki bodo v letu 2015 omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna države ter 

pravne podlage za učinkovito črpanje sredstev kohezijske politike. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O POMOČI OB NEPREDVIDLJIVIH DOGODKIH V KMETIJSTVU  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. 

Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za 

izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za ohranjanje kmetijske dejavnosti in 

poseljenosti slovenskega podeželja. Predmet podpore ukrepa je finančna pomoč za blažitev 

poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi 

škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. ( 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«; 
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 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. 

 Občina Pordenone iz Italije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Urbact III. S skupnim 

projektom želijo izboljšati javne storitve, povečati učinkovitost javnih storitev, povečati 

transparentnost javnega sektorja s pomočjo boljšega dostopa do informacij prebivalcev s preko 

izboljšanih IT storitev. Rok za izraz interesa je 15. maj 2015. 

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

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

ICT rešitev (rok za prijavo je do konca meseca maja 2015); 

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

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

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) 

ODPRTI POZIV - STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE 

S strani SVRK smo prejeli obvestilo, da je odprt poziv deležnikom za opredelitev perspektivnih 

tehnoloških področij in produktivnih smeri Strategije pametne specializacije.  

Prispevke je mogoče posredovati do 25. maja do 10 ure. Več informacij o pozivu lahko najdete na tej 

povezavi.  

OBJAVLJEN PRVI RAZPIS ZA AKCIJSKA OMREŽJA URBACT  

Program URBACT, ki se financira iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, je na spletni strani objavil prvi razpis za 

akcijska omrežja. Razpis je namenjen mestom, ki želijo 

oblikovati omrežja za izmenjavo znanj in izkušenj pri 

reševanju urbanih razvojnih izzivov, s katerimi se srečujejo. 

Glavni cilj akcijskih omrežij je izboljšati zmogljivost 

evropskih mest za upravljanje trajnostnih urbanih politik in 

krepiti njihove zmožnosti za oblikovanje celostnih strategij 

trajnostnega urbanega razvoja. S sodelovanjem v akcijskih omrežjih mesta izmenjujejo izkušnje in 

probleme ter oblikujejo nove ideje za reševanje izzivov, povezanih s trajnostnim urbanim razvojem. 

Za iskanje partnerjev pri projektu in projektnih idej je vzpostavljen partnerski forum, če imate 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/265-6-1-2015-foto-natecaj-moje-podezelje
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/najava-odprtega-poziva-delenikom-za-opredelitev-perspektivnih-tehnolokih-podroij-in-produktnih-smeri-strategije-pametne-specializacije#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/najava-odprtega-poziva-delenikom-za-opredelitev-perspektivnih-tehnolokih-podroij-in-produktnih-smeri-strategije-pametne-specializacije#c1=News%20Item&c1=novica
http://urbact.eu/projects
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projektno idejo in iščete partnerje ali pa bi se želeli pridružiti prijavi na določeno temo, izpolnite ta 

obrazec.  

Rok za oddajo prijav je 16. junij 2015. Povezavo do razpisa najdete tukaj. Odprte so tudi prijave za 

Urbactove strokovnjake, ki se zbirajo ves čas trajanja programa. Več ... 

NATEČAJ ZA NAGRADO KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH 

OBLASTI SVETA EVROPE IN KAMPANJE DOSTA 

Obveščamo vas, da je bil objavljen natečaj za 5. nagrado Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta 

Evrope in kampanje Dosta!, ki je namenjen lokalnim in regionalnim oblastem, ki so v preteklih letih 

izvajale inovativne in kreativne pobude/projekte za dolgoročno učinkovito vključevanje Romov v 

lokalni skupnosti. Takšna nagrada je bila uspešno razpisana že v letih 2007, 2009, 2011 in 2013, dodeli 

pa se trem občinam iz držav članic Sveta Evrope, ki so uspešno kreirale in izvajale pobude/projekte v 

lokalnem okolju za aktivno udeležbo Romov v demokratičnem življenju. Tri občine, ki bodo izbrane 

na tem natečaju, bodo nagrado prevzele med slovesnostjo na 29. plenarnem zasedanju Kongresa 

lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope v Strasbourgu oktobra 2015. Do sodelovanja na natečaju 

so upravičene občine iz držav članic Sveta Evrope, ki so v letih 2013 in 2014 vodile zgoraj opisane 

pobude/projekte, namenjene Romom in potujočim skupinam, ki so ali državljani ali pa novejši 

migranti. Projekti, ki jih občine prijavijo na ta natečaj, morajo biti inovativni v okviru svojega področja 

in oblikovani kot prenosljiv model dobre prakse tudi v druga okolja. Poleg predložitve 

pobud/projektov, morajo občine izpolnjevati še vsaj dva od naslednjih kriterijev:  

- neposredno ali posredno krepiti ozaveščenost javnosti glede pravic Romov in njihove kulture z 

namenom boja proti stereotipom in predsodkom do Romov (preko medijev, izobraževalnih sistemov, 

različnih institucij in lokalnih oblasti);  

 izboljšati učinkovitost dostopa Romov do socialnih in kulturnih pravic (zlasti preko 

izobraževanja);  

 spodbujati medkulturni in medetnični dialog;  

 spodbujati raznolikosti v življenju skupnosti; 

 spodbujati aktivno udeležbo v demokratičnem življenju.  

Prijave morajo biti predložene na uradnem prijavnem obrazcu, ki je na voljo za prenos v angleščini in 

francoščini prek spletne strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (tukaj). Vlogi je 

treba priložiti dokazilo o zagotavljanju sredstev občine v zgoraj opisane namene in dokazilo o aktivni 

udeležbi Romov oziroma potujočih skupin. Rok za prijavo je 30.6.2015.  

NOVICE DRUGIH 

INŠPEKTORAT RS ZA DELO V LETU 2014 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je v letu 2014 opravljal inšpekcijski nadzor na področju 

delovnih razmerij (zaposlovanja), varnosti in zdravja pri delu ter na področju socialnega varstva. 

Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so v letu 2014 opravili 

17.392 inšpekcijskih pregledov. Od tega na področju nadzora delovnih razmerij 9759 inšpekcijskih 

http://urbact.eu/node/add/project-idea
http://urbact.eu/node/6156
http://ipop.si/2015/04/21/postanite-urbactov-strokovnjak/
http://www.coe.int/t/congress/NewsSearch/default_en.asp?p=nwz&id=7598&lmLangue=1
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nadzorov, na področju varnosti in zdravja pri delu so opravili 7568 nadzorov in raziskali 100 nezgod 

pri delu. Inšpektorji socialne inšpekcije so opravili 65 inšpekcijskih nadzorov.  

Na področju nadzora delovnih razmerij inšpektorji že šesto leto zapored največji delež kršitev (3542) 

ugotavljajo na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (neizplačilo plače 

in zamujanje pri izplačilu plače, neizplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz 

razporeditve delovnega časa (nočno, nadurno delo), regresa za letni dopust). 

V primerjavi z letom 2013 je v letu 2014 najbolj poraslo število ugotovljenih kršitev glede pogodbe o 

zaposlitvi. Med najpogostejšimi kršitvami na področju delovnih razmerij so še nepravilnosti glede 

evidenc na področju dela in socialne varnosti (1796) ter kršitve glede zaposlovanja na črno (795 

kršitev).  Na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji, enako kot že nekaj zadnjih 

let, najpogosteje ugotavljali kršitve glede ocenjevanja tveganj in izdelave izjave o varnosti z oceno 

tveganja, glede usposabljanj delavcev za varno opravljanje dela ter glede zagotavljanje zdravstvenega 

varstva delavcev.  

Spremembe v načinu in tempu dela so povzročile tudi povečane psihosocialne težave na skoraj vseh 

delovnih mestih. ( Vir: Vlada RS) 

DAN EVROPE: 65 LET MIROLJUBNEGA SODELOVANJA 

Jutri, 9. maja, se po vsej Evropi praznuje dan Evrope. Letos praznujemo 70. obletnico konca druge 

svetovne vojne in 65. obletnico Schumanove deklaracije. Evropska komisija je danes sprejela poročilo 

o prelomnih evropskih volitvah leta 2014, v katerem se spominja prve kampanje, v kateri so sodelovali 

vodilni kandidati iz evropskih političnih strank.  

Aktivnosti v Evropski uniji na dan Evrope, si lahko pogledate tukaj. (vir:EK) 

KOHEZIJSKE NOVIČKE V APRILU  

Obveščamo vas, da je izšla nova številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o 

projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Ne spreglejte rubrike “S fotografijami projektov do 

lepih nagrad”. 

MONOŠTRSKI POZIV ZA KREPITEV SLOVENSKO -MADŽARSKEGA 

SODELOVANJA 

Na povabilo Samouprave mesta Monošter, slovenske Pobude za sodelovanje med samoupravami ter 

Službe za pomoč čezmejnim pobudam v Srednji Evropi s sedežem v Budimpešti so se 21. in 22. aprila 

2015 v Monoštru zbrali madžarski in slovenski župani, poslovneži, predstavniki akademske sfere ter 

strokovnjaki za regionalni razvoj, ki so zainteresirani za sodelovanje z namenom, da bi odkrili 

priložnosti za razvoj slovensko-madžarskih odnosov. Na podlagi rezultatov prireditve udeleženci 

podpirajo redno organizacijo tovrstnega srečanja vsako leto.  Udeleženci so ugotovili, da za izzive na 

regionalni ravni ponuja mednarodno sodelovanje učinkovito in dolgoročno rešitev, v prepričanju, da 

ima čezmejno sodelovanje vzajemne prednosti in pripomore k nadaljnjemu razvoju dvostranskih 

odnosov, zato v okviru pričujočega poziva obema vladama predlagajo, da naj s pomočjo 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4948_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4948_sl.htm
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/kohezijske-novice-april-2015.pdf
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razpoložljivih orodij  spodbujata krepitev odnosov med madžarskimi in slovenskimi akterji,dvig 

sodelovanja na strateško raven, in pomagata identificirati in uveljaviti resnične potrebe po razvoju ter 

vzpostaviti pogojev za sodelovanje.  

S tem namenom naj vladi spodbujata:  

 vzpostavitev sodelovanja med predstavniki samouprav in njihovih institucij, univerz in 

raziskovalnih ustanov, malih in srednje velikih podjetij ter civilne družbe,  

 pripravo strateških načrtov in konkretnih projektov,  

 odkrivanje finančnih virov za izvajanje teh nalog, 

 identifikacijo potrebnih finančnih virov,  

 zbiranje informacij za pospeševanje sodelovanja, ter posredovanje teh informacij 

zainteresiranim, in s tem krepitev družbeno-gospodarskih stikov, vzajemnega razumevanja in 

spoštovanja ter krepitev vzajemne strpnosti  do manjšinskih kultur med ostalimi na naslednjih 

področjih:  

o znanost, razvoj raziskav in inovacij; 

o izobraževanje in usposabljanje; 

o gospodarsko sodelovanj; 

o razvoj infrastrukture; 

o turizem in kultura;  

o zdravstvo in socialna sfera; 

o varstvo okolja in narave ter 

o sodelovanje v družbi. (Vir: http://eregion.eu/initiative/periodical-reports) 
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