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NOVIČKE SOS  

SOS POZVALA K URESNIČEVANJU ZAVEZ DOGOVORA O VIŠINI 

POVPREČNINE ZA LETO 2015  

Dne 8.6.2015 je Skupnost občin Slovenije naslovila na predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja in 

ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, dopis s pozivom v zvezi z uresničevanjem zavez 

Vlade RS v skladu z dogovorom o višini povprečnine za leto 2015. 

Skupnost občin Slovenije v dopisu ugotavlja in opozarja, da do 8. junija 2015 s strani ministrstev ni 

prejela predlaganih konkretnih ukrepov, s katerimi bi se naj znižali izdatki občin. Čeprav je Vlada RS 

na 38. redni seji naložila ministrstvom, da najkasneje do 5.6.2015 predlagajo konkretne ukrepe. Prav 

tako do navedenega dne SOS ni prejela analize ukrepov vključno s finančnimi ocenami, kot navedeno 

v dopisu s pozivom k posredovanju navedenega gradiva, ki ga je SOS naslovila na Ministrstvo za 

javno upravo in v vednost Kabinetu predsednika Vlade RS, dne 29.5.2015. V dopisu SOS dodaja, da 

niti ni bil s strani pooblaščenega ministrstva sklican ponovni sestanek, kot dogovorjeno na sestanku, 

dne 21.5.2015. 

V skladu z navedenim je SOS opozorila, da Vlada RS s takšnim ravnanjem ne spoštuje sklenjenega 

dogovora z občinami oziroma z reprezentativnimi asociacijami občin in krši 4. točko dogovora o višini 

povprečnine za leto 2015, s katerim se je Vlada RS zavezala, da bo do 30.6.2015 z izvedbenimi in 

sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila 

sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio EUR na letni ravni. Namreč nerealno je 

pričakovati, da bodo sprejeti ukrepi do tega roka in do te višine. Zato SOS pričakuje in zahteva, da 

Vlada RS s 1.7.2015 zagotovi občinam navedeno višino sredstev za pokritje zakonsko opredeljenih 

nalog oziroma da se ohrani višina povprečnine tudi v drugem polletju enaka kot v obdobju od 

1.1.2015 do 30.6.2015. 

V skladu s sklepom Predsedstva SOS, v kolikor Vlada RS ne bo izpolnila svojega dela dogovora in ob 

upoštevanju navedenega v tem dopisu, SOS izpostavlja, da bo Skupnost občin Slovenije izkoristila vsa 

razpoložljiva pravna sredstva za zaščito lokalne samouprave. 

SESTANEK V ZVEZI Z UKREPI ZA ZNIŽEVANJE STROŠKOV 

DELOVANJA OBČIN IN ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR  

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se bo v naslednjem tednu sestalo z ministrom pristojnim za lokalno 

samoupravo, Borisom Koprivnikarjem in z državno sekretarko na Ministrstvu za finance mag. 

Matejo Vraničar. Na sestanku bosta o dosedanjih aktivnostih in rezultatih medresorskega 

usklajevanja nabora predpisov, katerih spremembe so predlagale asociacije občin in ki naj bi vplivale 

na prihranke občin, informirala predstavnike Skupnosti občin Slovenije in predlagala prihodnje 

korake. 

O poteku in zaključkih sestanka vas bo SOS obvestila po sestanku. 
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SOS NA SESTANKU Z MINISTRICO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 

ŠPORT 

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se je odzvalo povabilu ministrice za izobraževanje, znanost in 

šport, dr. Maje Makovec Brenčič na uvodno srečanje predstavnikov MIZŠ ter predstavnikov 

reprezentativnih združenj občin. Srečanje je bilo namenjeno predvsem dogovoru o nadaljnjem 

sodelovanju ter o izmenjavi stališč o odprtih vprašanjih. 

Na sestanku so predstavniki asociacij občin opozorili na (pre)nekatera še odprta problemska področja, 

katera so v pristojnosti ministrstva in bi jih bilo potrebno v prihodnjem skupaj rešiti. Tukaj mislimo 

predvsem zniževanje finančnih obveznosti občin in finančne nezmožnosti občin glede doseganja 

previsoko zastavljenih normativov tako s kadrovskega vidika zaposlenih v javnih zavodih kot tudi s 

prostorskega vidika. Predvsem predstavlja pereč problem zagotovitev 18.704 dodatnih mest v 

slovenskih osnovnih šolah do leta 2020, kot kaže izračun, ki ga je Skupnost občin Slovenije pripravila 

na podlagi podatkov o številu otrok v občinah, ki bodo šli v osnovno šolo (gre za začasno povečanje 

vpisa) – podatke po občinah si lahko ponovno pregledate TUKAJ. Predstavniki ministrstva se 

zavedajo navedene situacije, za primerno in predvsem pa pravočasno ukrepanje pa bo potrebno tesno 

in usklajeno sodelovanje med državo in občinami.  S tem so se strinjali vsi prisotni na sestanku. 

Predstavniki ministrstva so izpostavili, da daje veljavna zakonodaja glede organizacije dela v vrtcih in 

pri finančnih načrtih, občinam kot ustanoviteljicam pravice odločanja in določanja. Zato bo Skupnost 

občin Slovenije v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo in šolstvo ter z drugimi 

deležniki organizirala posvet s primeri dobrih praks občin v zvezi načrtovanjem in izvajanjem 

racionalizacije v javnih zavodih, šolski prevozi, itd,.. O samem terminu in lokaciji ter točnem 

programu posveta vas bomo obvestili predvidoma tekom naslednjega tedna. 

Na tej povezavi si lahko pogledate tudi Poročilo Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v 

Evropi  2014, ki sta ga skupaj izdala omrežje Eurydice in Eurostat. 

POSVET KAKO DO EU SREDSTEV – TERITORIALNO SODELOVANJE 

AJDOVŠČINA  

V sredo 10. junija smo v sodelovanju z SVRK-jem izvedli posvet z naslovom Kako do EU sredstev-

teritorialno sodelovanje. Na posvetu so predavatelji predstavili novosti v novi finančni perspektivi 

2014-2020, osnutke čezmejnih programov Slovenija-Italija, Slovenija – Avstrija ter Slovenija- Hrvaška. 

V nadaljevanju je sledila še predstavitev transnacionalnih programov (Mediteran, JV Evropa, 

Centralna Evropa, Alpe). Na posvetu je bilo izpostavljeno, da je predvsem program INTEREG 

namenjem javnemu sektroju. Gre za program, ki ima cilj prenesti dobre prakse v druga okolja. Zato je 

ta program za slovenske občine velikega pomena. 

Predstavitve predavateljev si lahko ogledate na spodnjih povezavah: 

 Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020 

 ETC- 2014 – 2020 Dimitrij Pur 

 CP SI-HR 2014-2020 

 SI-IT 2014-2020 

http://skupnostobcin.si/podatki/obcine-bodo-morale-do-leta-2020-zagotoviti-18-704-mest-v-osnovnih-solah/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/predsolska-vzgoja.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/etc-2014-2020-sosfinal-pur1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/etc-2014-2020-sosfinal-pur1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/etc-2014-2020-sosfinal-pur1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/cp-si-at-2014-2020_3.6.2015-final1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/cp-si-at-2014-2020_3.6.2015-final1.pdf
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 CP SI-AT 2014-2020 

 2015 06 03_Posveti-SOS_MB_IR-EU_TR 

 2015 06 03_SI v TNP 2014-20_SOS_MB_Kobe 

VIZUALIZACIJA PRISOTNOSTI ŽENSK V POLITIKI  

Skupnost občin Slovenije je v začetku leta 

2015 v svojem prizadevanju za spodbujanje participacije žensk v lokalni politiki pričela z izvajanje 

projekta OPENN – osvojiti politično enakost z novimi imeni. V okviru projekta je projektni partner 

Metina lista pripravil vizualizacijo prisotnosti ženskih političark na lokalnem in nacionalnem nivoju. 

V okviru vizualizacije lahko preverite koliko ženk v Sloveniji zaseda mesto ministrice, poslanke, 

županje in svetnice. Do vizualizacije lahko dostopate s klikom tukaj.  

ZAČETEK PROJEKTA GREENS  

V italijanski pokrajini Kalabrija, v mestu Cosenca je 11. in 12. junija 

2015 potekal kick-off sestanek projektnega konzorcija Greens. SOS je 

partner v 14 članskem konzorciju partnerjev iz 8 držav. Konzorcij 

koordinira regionalna agencija za energijo in trajnostni razvoj 

ALESSCO iz Cosence. Iz Slovenije je v konzorciju tudi lokalna 

energetska agencija Pomurje. Cilj projekta je dodatno okrepiti 

sposobnosti in zmožnosti občin za varčevanje z energijo, zmanjšanje 

emisij CO2 in stroškov z uporabo inovativnih rešitev zelenih javnih naročil. V različnih občinah in 

regijah po Evropi, se pogosto pojavljajo težave pri izvajanju zelenega naročanja. S projektnimi 

aktivnostmi se bomo tem težavam podrobno posvetili, tako da bomo zbrali slabe in dobre prakse, jih 

analizirali in poiskali rešitve. Zainteresiranim občinam bomo aktivno svetovali in jih spremljali v 

izvedbenem postopku zelenega javnega 

naročila in s tem prispevali k višji ravni 

praktične usposobljenosti uslužbencev. Projekt 

se je uradno začel izvajati 1.6.2015 in bo trajal 36 

mesecev. Projekt se izvaja s sofinanciranjem 

programa HORIZON 2020, v skladu s pogodbo 

št. 649860 — GreenS. Skupna vrednost projekta 

je 1,489.540.33 EUR.  

SPOŠTOVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU NA RAVNI LOKALNE 

SAMOUPRAVE 

Skupnost občin Slovenije kot reprezentativno združenje njenih članic se zaveda problematike kršitev 

javnega reda in miru na lokalni ravni. Dobrini javnega reda in miru izključujeta vsa protipravna 

dejanja, ki kakorkoli kršijo splošna pravila vsakdanjega dela in življenja. 

Kljub podrobni pravni ureditvi na tem področju (29. poglavje KZ-1, UL RS, št. 55/08 s spremembami 

in dopolnitvami, in ZJRM-1, UL RS, št. 70/06), se zdi, da je vandalizma v smislu povzročanja 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/cp-si-at-2014-2020_3.6.2015-final1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/2015-06-03_posveti-sos_mb_ir-eu_tr1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/2015-06-03_si-v-tnp-2014-20_sos_mb_kobe1.pdf
http://metadekleta.metinalista.si/zenskevpolitiki/
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konkretnih dejanj, za katere ZJRM-1 sicer predvideva sankcije, vse več. Zaradi tega je k reševanju teh 

situacij potrebno pristopiti tudi z drugačnimi, predvsem preventivnimi, ukrepi, ne le s 

sankcioniranjem storjenih dejanj zoper javni red in mir. 

Primerjalni vidik v nekaterih evropskih državah (npr. Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska,…) več ali 

manj kaže na podobno ureditev tega področja, kot jo poznamo pri nas, z določenimi posebnostmi ter 

drugačnimi poimenovanji storjenih dejanj. V večini primerov gre pri tovrstnih kršitvah za prekrške, ki 

jim sledi denarna sankcija. Slovenska zakonodaja lokalnim skupnostim tudi omogoča, da še dodatno 

in podrobneje uredijo vzdrževanje javnega reda in miru, kar navadno tudi storijo s sprejetjem 

predpisov na lokalni ravni. 

Vandalizem velja omejiti v najširšem smislu, pri čemer naj lokalne skupnosti dajo poudarek k 

spoštovanju skupnega javnega prostora. Slednji naj ustvarja okolje, ki bo prijazno do širše družbene 

skupnosti. Pri tem bi lahko občine vključile svoje prebivalce v različne aktivnosti, med drugim v 

soupravljanje javnega prostora v smislu urejanja mestnih površin, kar ima za posledico identificiranje 

prebivalcev s prostorom, občutek odgovornosti in skrbi za prostor, povezovanje ljudi med seboj itd. 

Tako upravljan javni prostor je praviloma bolje vzdrževan in manj podvržen dejanjem vandalizma. 

BREZMESNI PONEDELJKI – EN DAN NA TEDEN LAHKO SPREMENI 

SVET 

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi k vključitvi v mednarodno kampanjo brezmesnih 

ponedeljkov. Skupnost občin Slovenije se je priključila projektu humanitarnega društva Food For Life 

Global – Meat Free Monday. Z vključitvijo v projekt Meat Free Monday bodo otroci deležni zdravih, 

brezmesnih obrokov, skupaj z njimi pa bodo tudi zaposleni v slovenskih vrtcih in šolah in s tem 

občine prispevali k bolj zdravemu okolju. Da je akcija dobro zastavljena kaže njena spletna stran, kjer 

najdemo študijo primera, podporo za udeležence v akciji (učence, učitelje, starše, dobavitelje) in 

recepte. Med več kot 848.00 podporniki so znana podjetja (Puma, Abbey Road Studios …), igralke in 

igralci (Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey …), tudi nekaj šol in univerz. Sloveniji se v okviru kampanje 

obeta obisk njenega promotorja, Paula McCartneyja, morebiti pa se bosta v hitrostnem rezanju sadja in 

zelenjave pomerila kar Gordon Ramsey in Jamie Oliver. 

Občine pozivamo k pristopu k kampanji in spodbujanju k odgovornemu globalnemu državljanstvu. 

Prosimo, sporočite interes vaše občine na info@skupnostobcin.si do vključno srede, 17. junija 2015. 

KODEKS ETIKE V OBČINI AJDOVŠČINA IN OBČINI ŽELEZNIKI 

Občinski svet občine Ajdovščina je na svoji 5. seji dne, 26.3.2015 sprejel Kodeks ravnanja izvoljenih 

predstavnikov na lokalni ravni sta sprejeli občini Ajdovščina in Železniki. 

Občinski svet občine Ajdovščinaga je sprejel na svoji 5. seji dne, 26.3.2015, občinski svet občine 

Železniki pa na svoji 6. redni seji dne, 4.6.2015.  

Sprejte Kodekse občin najdete na spletni strani SOS. 

 

http://www.ffl.org/
http://www.ffl.org/
http://www.meatfreemondays.com/
http://www.meatfreemondays.com/schools/
mailto:info@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/kodeks-etike/
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan Predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije. 

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije, 

ki spreminja in dopolnjuje 6 členov Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), želi 

Ministrstvo za okolje in prostor zadostiti zahtevam Evropske komisije iz poizvedovalnega postopka 

EU PILOT 4472/13/ ENVI oziroma bo izvedena uskladitev s pravnim redom Evropske skupnosti glede 

pravilnega in popolnega prenosa Direktive INSPIRE v pravni red Republike Slovenije. 

Besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske 

informacije najdete TUKAJ. 

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

ponedeljka, 15.6.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

DAVČNEM POSTOPKU (ZDAVP-2I) 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi Predlog Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), s katerim želi Ministrstvo za finance 

poenostaviti postopke pobiranja davkov oz. zmanjšati administrativno breme zavezancev za davek in 

povečati preglednost davčnega postopka. In sicer na način, da se spremeni drugi odstavek 50. člena 

ZDavP-2,sprememba bi določala, da če je davek izključno prihodek proračuna občine, se davek, ki 

se ugotavlja z odločbo o odmeri davka, ne odmeri, če ne bi presegel 5 evrov. 

Tukaj si lahko preberete celotno besedilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

davčnem postopku (ZDavP-2I). 

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

19.6.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU 

UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE 

S strani MGRT smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. V skladu z navedbami MGRT so 

spremembe potrebne zaradi prilagoditve na finančno perspektivo 2014-2020- 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do srede 24. junija na naslov 

miha.mohor@skupnosotbcin.si. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/novela_zipi.docx
mailto:alja.babic@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/zdavp-2i-1-junij-2015.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/zdavp-2i-1-junij-2015.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnosotbcin.si
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Besedilo uredbe si lahko preberete na tej povezavi. V besedilu se na koncu nahaja tudi neuradno 

prečiščeno besedilo.  

SPREMEMBE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA 

Obveščamo vas, da se spreminja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), v delu, ki se nanaša na 

okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (črtajo se 

določbe tretjega in četrtega odstavka 172. člena ZVO-1). 

Ker se določbe nanašajo tudi na naprave za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov, po 

postopkih kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odpadnimi olji 

(postopki R1, R5, R6, R8 in R9) z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan, naprave za sežig komunalnih 

odpadkov, kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje sežigalnic, sežiganja in sosežiganja 

odpadkov, in odvajanju odpadnih vod in plinov pri sežigu in sosežigu z zmogljivostjo več kot 3 tone 

na uro, naprave za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, kot so določeni v predpisih, ki urejajo 

področje ravnanja z odpadki (postopki D8 in D9) z zmogljivostjo več kot 50 ton in odlagališča 

odpadkov z izjemo odlagališč za inertne odpadke ki sprejmejo več kot 10 ton odpadkov na dan ali s 

celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton vas prosimo, da nam na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 25.6.2015 posredujete vaše pripombe in 

predloge za posredovanje Ministrstvu za okolje in prostor. 

UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNE KOMUNALNE VODE  

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode. 

Osnutek uredbe ureja oz. združuje uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 

čistilnih naprav, uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz 

stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Osnutek uredbe ureja tudi odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode. 

Vljudno vas prosimo, da se na predlog uredbe odzovete na predlagane spremembe čim prej, vendar 

ne kasneje kot do 3. julija 2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

PRAVILNIK O DOLOČITVI OBČUTLJIVIH OBMOČIJ 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o določitvi občutljivih območij. V osnutku 

pravilnika so določena občutljiva območja na podlagi meril iz osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode. 

Skladno s temi merili kot občutljivo območje določa vodno telo površinske vode ali njegov del: 

– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo evtrofikacijo, to so vodna telesa, ki so v 

skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, razvrščena v razred zmerno, slabo ali zelo slabo 

ekološko stanje glede na elemente kakovosti, ki se izražajo s parametri hranil (nitrat, celotni fosfor) ali 

kot trofičnost, 

http://skupnostobcin.si/2015/06/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-ukrepov-endogene-regionalne-politike/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/spremembe-zvo-1-172.clen-10.6.2015.doc
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/odvanje_ciscenje_komunalne_odpadne_vode-predlog-9.6.2015.docx
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/obcutljiva_obmocja-predlog-9.6.20151.docx
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– kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja varstva površinskih in podzemnih voda na 

območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, in 

– kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja kakovosti kopalne vode v skladu s predpisom, 

ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda. 

Za vsako občutljivo območje je v prilogah naveden tudi datum njegove določitve oziroma datum 

začetka veljavnosti. Obratovanje obstoječih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali 

večjo od 2.000 PE, iz katerih se odpadne vode odvajajo v katero od novo določenih občutljivih območij 

ali v vodo na prispevnem območju katerega od novo določenih občutljivih območij, bodo morali 

lastniki in upravljavci prilagoditi strožjim zahtevam, ki veljajo za občutljiva območja, najpozneje 

sedem let po uveljavitvi pravilnika. Seznam občutljivih območij zaradi kopalnih voda se glede na 

seznam iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 

naprav ne spremeni. 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 3.7.2015 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

POVPRAŠEVANJA SOS  

ODPRTA 

LASTNIŠTVO GOZDNIH ZEMLJIŠČ IN GOZDNIH CEST IN 

VZPOSTAVITEV GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj glede izkušenj 

občin in sicer glede lastništva gozdnih zemljišč in gozdnih cest in vzpostavitve grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena na le-teh. Zato občine vljudno naprošamo za sodelovanje. 

Občino članico zanima ali se je že katera izmed občin razglasila gozdno zemljišče za grajeno javno 

dobro lokalnega pomena oziroma ali se je pri tem srečevala s težavami? 

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do srede, 17. junija 2015 na naslov 

alja.babic@skupnostobcin.si. 

UREDITEV VKNJIŽBE ZEMLJIŠČA  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na ureditev vknjižbe zemljišča. 

Zato občine vljudno naprošamo, da nam posredujete informacije.  

 

Občina je naletela na naslednji problem: 

Pravni prednik Občine je leta 1974 od fizične osebe kupil zemljišče površine 511 m2 za potrebe 

izgradnje vrtca. Kupnina je bila poravnana. Zemljiškoknjižno stanje glede predmetnega zemljišča se ni 

uredilo, čeprav vrtec danes že dolgo stoji. Leta 1992 se je zemljišče, v kupljeni površini odmerilo v 

geodetskem postopku in tako je nastala nova parcela, na kateri stoji del vrtca z dvoriščem in katere 

lastništvo je potrebno vknjižiti na Občino. Vsi pravni nasledniki prodajalca se s takšno ureditvijo 

lastništva, ki bi se uredila s t.i. posadno listino ne strinjajo. Eden od solastnikov želi nadomestno 

zemljišče ali odškodnino.  

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
mailto:alja.babic@skupnostobcin.si
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Problem predmetnega zemljišča je tudi v tem, da je v nekdanji ročno vodeni zemljiški knjigi 

predstavljalo t.i. zemljiškoknjižno telo I, s še skupaj z drugima zemljiščema, ki sta pripadajoči zemljišči 

druge stavbe (ne vrtca), vpisano v tedanjem A1 listu zemljiškoknjižnega vložka št…., k.o. ...  (z.k. telo 

II so predstavljale stanovanjska hiša in delavnica na parc.št. …., z.k. telo III pa poslovna stavba in 

gospodarsko poslopje na parc.št. ……). Zemljiškoknjižna telesa so v takratni družbeni lastnini 

predstavljala nekakšno obliko etažne lastnine, kot jo poznamo danes. Etažna lastnina pa glede 

navedene stavbe ni bila urejena skladno z določili Stvarnopravnega zakonika, zato zemljiška knjiga 

stavbo, ki je sosednja stavba vrtca vodi kot »nedokončano etažo«, posamezne dele te stavbe (nekdanja 

zemljiškoknjižna telesa) in torej predmetno zemljišče, ki pripada vrtcu pa kot »nerazdeljene 

posamezne dele«. 

Zemljišča parc.št. 745/0, 746/0 747/0 (del vrtca), vse k.o.….., kot sestavni deli nekdanjega 

zemljiškoknjižnega  telesa I, tako delijo isto pravno usodo, saj je v zemljiški knjigi na podlagi Zakona o 

nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (ZNNZGZ; Uradni list FLRJ, št. 52/58) kot 

lastnik še vedno navedena družbena lastnina. 

Zemljišče, ki ga Občina potrebuje sedaj dejansko predstavlja splošni skupni del (nedokončane) 

etažne lastnine stavbe, ki je sosednja vrtcu. 

 

Občino članico zanima: 

 ali je katera občina naletela na problem, ko je morala odkupiti del pripadajočega zemljišča k 

neki stavbi, ki predstavlja splošni skupni del etažne lastnine in je v solastnini vseh etažnih 

lastnikov in kako je v praksi to izvedla. Predmetno zemljišče v naravi sploh ni pripadajoče 

zemljišče k sosednji stavbi vrtca. Kako bi torej lahko uredili vknjižbo takšnega zemljišča v last 

Občine. Ali bi bilo mogoče v zemljiški knjigi kako urediti, da to zemljišče ne bi več 

predstavljalo t.i. zemljiškoknjižnega telesa oziroma del nedokončane etažne lastnine? 

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do četrtka, 18.6.2015 na naslov 

alja.babic@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

15.6./ USTANOVNA SEJA KOMISIJE SOS ZA TURIZEM 

V ponedeljek, 15. junija 2015 bo v prostorih MGRT potekala ustanovna seja komisije SOS za turizem. 

Predsedstvo je namreč na svoji 2. redni seji imenovalo nove članice in člane vseh delovnih teles SOS, 

tako tudi komisije za turizem. Na prvi seji se bodo članice in člani spoznali, predstavili svoja 

pričakovanja in potrebe po skupnem delovanju, imenovali predsednika in podpredsednika, se 

seznanili z novostmi resornega ministrstva in začrtali smernice dela za v prihodnje. 

15.6./ TISKOVNA KONFERENCA GLEDE POGREBNE IN POKOPALIŠKE 

DEJAVNOSTI 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 26. maja 2015 dalo v javno obravnavo osnutek 

Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč . Osnutek 

zakona predvideva štiri možne ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, med drugim tudi 

urejanje pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti. Takšna ureditev lahko prinese številne negativne 

mailto:alja.babic@skupnostobcin.si
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posledice - med drugim povišanje cen in pogrebnih stroškov, slabši nadzor nad dejavnostjo ter slabši 

standard storitev in vzdrževanja pokopališč. 

Na to, kaj vse lahko prinese liberalizacija pogrebne storitve in zakaj je pomembno, da se pogrebna 

dejavnost še naprej opravlja kot javna služba, vam bomo odgovorili na novinarski konferenci v 

ponedeljek, 15. junija 2015, ob 11. Uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dvorana F), 

Dimičeva 13, Ljubljana. 

Z vami bodo: 

mag. Robert Martinčič, predsednik Komisije za pogrebno in pokopališko dejavnost pri Zbornici 

komunalnega gospodarstva, 

mag. Lidija Pliberšek, podpredsednica Komisije za pogrebno in pokopališko dejavnost pri Zbornici 

komunalnega gospodarstva, predsednica Združenja kulturno pomembnih evropskih pokopališč, 

Leo Kremžar, predstavnik Skupnosti občin Slovenije, župan občine Miklavž na Dravskem polju. 

Vljudno vabljeni! 

17.6. / RAZPRAVA O OSNUTKU ZAKONA O POKOPALIŠKI IN 

POGREBNI DEJAVNOSTI 

Vabimo vas na predstavitev in razpravo o osnutku Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

upravljanju in urejanju pokopališč (ZPPDUUP-1), ki bo potekala v sredo, 17. 6. 2015, s pričetkom ob 

12.00 uri in predvidenim zaključkom ob 14.00 uri, v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije. 

Dogodek organiziramo vse tri asociacije (SOS, ZOS, ZMOS) v sodelovanju z MGRT in Inštitutom za 

lokalno samoupravo z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v zakonskem 

besedilu, predstavitve stališč, ki so nas vodile pri usklajevanju priprave osnutka z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, ter uskladitvi še odprtih vprašanj, kot je npr. 8. člen, ki je v osnutku 

zapisan v 4 variantnih predlogih. VABILO, 17.6.15; PRIJAVNICA 

20. - 23.7.2015 / EX TEMPORE 2015 ZVEZE ALPE JADRAN 

Zveza Alpe Jadran razpisuje likovno tekmovanje ''EX TEMPORE'', ki se bo odvijalo med 20. in 23. 

julijem 2015 v avstrijskem mestu Halbenrainu. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki se navdušujejo nad 

slikarstvom, naj bodo profesionalni ali amaterski umetniki.  

V sklopu poletne likovne akademije ''Hortus Niger'' in v sodelovanju z Zvezo Alpe Jadran boste v 

štirih dneh lahko ustvarili likovno delo, ki odraža vaše videnje smisla ali izkazuje vaše veselje do 

življenja - tekmovanje je naslovljeno ''Smisel in veselje do življenja''. Za udeležence iz sosednjih 

držav in oddaljenih krajev organizatorji ponujajo brezplačno prenočišče v vajeniški Lehrlingshaus Bad 

Radkersburg. 

Po večdnevnem ustvarjanju bodo dela s strani strokovne žirije pregledana in najboljša štiri nagrajena. 

Slavnostna podelitev nagrad bo v četrtek, 23. julija 2015, ob 17:00 uri na gradu Halbenrain. 

Organizatorji spodbujajo k predhodni spletni prijavi. Vabljeni k prijavi in udeležbi! 

Vabilo in Prijavnica. 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZPPDUUP_1_150526.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZPPDUUP_1_150526.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/vabilo-na-predstavitev-zppd-17.6.15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/prijavnica.docx
http://www.europa.steiermark.at/cms/dokumente/12279403_120696510/a0ff1b4f/Ex-Tempore-2015.pdf
http://www.steiermark.at/anmeldung/?art_id=12279403&termin=1
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DOGODKI DRUGIH 

15. in 16.6./ STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE 

Na odprti poziv za opredelitev 

perspektivnih tehnoloških področij in 

produktnih smeri Strategije pametne 

specializacije, objavljen 24. aprila 2015, se 

je odzvalo 170 skupin deležnikov, med 

njimi je tudi Skupnost občin Slovenije. 

Na SVRK ocenjujejo, da je kvaliteta 

pobud na visoki, v nemalo primerih na vrhunski, ravni, kar daje močno spodbudo in zavezo za 

nadaljnje delo v zastavljeni smeri. Na precej področjih je že prišlo do strateškega povezovanja med 

deležniki, kar je treba v nadaljnjih korakih okrepiti in strukturirati. Skupni imenovalec pobud je tesno 

sodelovanje med raziskovalno sfero in gospodarstvom, pri čemer pa je bila tokrat podčrtana zahteva, 

da je vzpostavljena celotna veriga do trga. Pobude se nanašajo na vsa prednostna področja in domene, 

kar kaže, da so bile te smiselno opredeljene. Nosilci najperspektivnejših pobud bodo tudi povabljeni, 

da svoje predloge predstavijo na investicijski konferenci 15. in 16. junija 2015 v Kinu Šiška. Konferenca 

bo tako priložnost za izmenjavo mnenj, ugotovitev sinergij med različnimi pobudami, predvsem pa 

krepitev partnerstev na osredotočenih prednostnih področjih. Na konferenci bo Vlada RS predstavila 

sveženj ukrepov in predlog pristopa k strateškemu povezovanju, ki bodo podprla prednostna 

področja. 

Program in Prijava. 

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 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Vabilo_SPS_junij_26_5_2015_final.pdf
http://www.eu-skladi.si/prijava-na-dogodek
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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17.6./ POSVET GLEDE REORGANIZACIJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

NA OBMOČJU RS  

Občina Kamnik organizira posvet županj/županov in direktoric/direktorjev zdravstvenih domov 

glede reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju Republike Slovenije. Na posvetu bodo 

prisotni udeleženci preučili zakonske možnosti ukrepanja zoper namero Ministrstva za zdravje v 

zvezi z reorganizacijo nujne medicinske pomoči. Posvet bo potekal v sredo, 17. junija 2015 ob 10.00 

uri v Domu kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik. Tukaj najdete vabilo. 

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi in priporoča, da se posveta udeležite. 

Zaradi same organizacije vas naprošamo, da vašo udeležbo potrdite do srede, 10.6.2015 na naslov: 

klavdija.vidmar@kamnik.si. 

17.6./ VSEBINSKI POSVET O »LOKALNEM RAZVOJU, KI GA VODI 

SKUPNOST«  

V sredo, 17. junija 2015, s pričetkom ob 8.00 uri bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal 

vsebinski posvet o »Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost«. K sodelovanju in udeležbi ste vabljeni 

vsi posamezniki in posameznice, podjetja, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe na 

lokalni ravni, lokalne skupnosti in predstavniki vsebinskih resorjev, ki želite sodelovati pri pripravi in 

izvajanju Strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, s tem pa aktivno prispevati k angažiranju 

vseh potencialov na lokalni ravni, da lahko z medsebojnim sodelovanjem in s partnerskim pristopom 

zagotovite priložnosti za nove zaposlitve, izkoristite razvojne možnosti na lokalni ravni.  

Vabilo in program. 

Prijave lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 15.6.2015 na elektronski naslov: mreza-

podezelje.mkgp@gov.si.  

18.6./ MEDNARODNI »GIRLS DAY« 

V akciji ''Dan za punce'' (Girls' Day) naravoslovno-tehniška podjetja, tehnološko-znanstveni oddelki 

podjetij,  univerze in raziskovalni centri ter šole odprejo svoja vrata mladim dekletom. Dan za punce 

je bil prvič izveden leta 1991 v Ameriki, že desetletje se izvaja v Nemčiji, med leti 2012 in 2014 pa je 

nagovarjal dekleta tudi v Sloveniji. Dan za punce je učinkovito orodje za brisanje stereotipov o 

''tipično moških'' poklicih in spodbujanje zgodnje poklicne orientacije deklet. Pri informiranju in 

osveščanju se avtorji kampanj ne omejujejo le na osnovnošolska dekleta in njihove interese ter na 

podjetja in šole, temveč se nova klima ustvarja z vpletanjem staršev in širše javnosti. 

Tehnično usmerjeni, znanstveni poklici so tudi v Sloveniji označeni za moške poklice. Zaradi 

spodbujanja zanimanja in motiviranje deklet pri odločanju o poklicni orientaciji se bo tudi v Ljubljani 

18. junija 2014 odvijal dogodek »DAN ZA PUNCE. STEREOTIPI SO BREZ VEZE«.  

Več o dogodku najdete tukaj. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/posvet-nmp-kamnik.pdf
mailto:klavdija.vidmar@kamnik.si
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Posvet_o_CLLD_vabilo.pdf
mailto:mreza-podezelje.mkgp@gov.si
mailto:mreza-podezelje.mkgp@gov.si
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Das_ist_der_Girls_Day/Ein_Zukunftstag_fuer_Maedchen/english
http://www.danzapunce.si/dan-za-punce-18-junij-2014/
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18.6. / LIFE informativni dan 

18. 6. 2015 bo v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju potekal LIFE informativni dan. Dogodek organizira 

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z NEEMO in TIMESIS in bo v slovenskem jeziku, 

namenjen potencialnim prijaviteljem. Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne. Več informacij 

najdete na spletni strani MOP. 

12. – 18.10./ EVROPSKI TEDEN LOKALNE DEMOKRACIJE 

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. 

do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.  

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to 

vseevropsko dogajanje. 

AKTUALNI RAZPISI 

OBČINE IŠČEJO PARTNERJA  

Na Skupnost občin Slovenije so se obrnile občine, ki iščejo partnerja za prijavo oz. za sodelovanje pri 

projektu.  

 Pobratenja z občinami iz Rusije. Skupnost občin Slovenije ima možnost pomagat slovenskim 

občinam pri iskanju pobratenih občin iz Rusije. V kolikor je vaša občina zainteresirana za 

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

 Partnerji iz Bolgarije iščejo partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis COSME - Supporting 

Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector. Na razpis se želijo prijaviti z dvema 

idejama, in sicer: 

1. projektna ideja je povezati kraje v Evropi, kjer so bili posneti prepoznavni filmi ali 

nanizanke s ciljem skupne promocije teh krajev, saj se vedno več turistov odloča za obisk 

takšnih lokacij, da bi lahko sami občutili in izkusili neko okolje, ki je preko filmskega 

platna nanje pustilo določen vtis. 

2. projekt se osredotoča na turiste s posebnimi potrebami in razvojem celovite turistične 

ponudbe zanje. 

 Regija Sterea Ellada (centralna Grčina) išče partnerja za prijavo na projekt Interreg Europe, kjer 

želijo s projektnim predlogom zagotoviti trajnostni razvoj regije, skozi boljšo izrabo termalnih 

voda. Rok za izkaz interesa je 22.6.2015. 

 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«. 

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

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

 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6032/88b8bcaff4bd61f5905d5c18a90f2598/
http://www.congress-eldw.eu/en/page/137-download.html
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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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 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; 

http://urbact.eu/projects
http://urbact.eu/node/add/project-idea
http://urbact.eu/node/6156
http://ipop.si/2015/04/21/postanite-urbactov-strokovnjak/
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 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 

TEDEN GOZDOV 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije 

izdalo gradiva v okviru Tedna gozdov. 

Zadnji teden v maju že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja poteka v Sloveniji Teden 

gozdov. Gozdovi so v Sloveniji najpomembnejše naravno bogastvo, so neločljiv del našega naravnega 

okolja in opravljajo celo vrsto funkcij od proizvodnih do vrste ekoloških in socialnih funkcij gozdov.  

Teden gozdov 2015 je posvečen negi slovenskih gozdov. V zvezi s tem so nastali brošura, zloženka in 

plakat. ( Vir: MGRT) 

HRANA V SMETEH V FRANCIJI PO NOVEM PRETEKLOST?! 

Zavržene hrane, ki navadno konča v zabojnikih za smeti, je kljub številnim aktivnostim in pobudam 

različnih društev in organizacij tako pri nas kot drugod po svetu, še vedno mnogo preveč. Da bi to 

škodo omejili oziroma zmanjšali, je francoska Vlada sprejela predpis, ki trgovskim verigam nalaga 

dolžnost, da hrano, ki ni bila prodana in ji tudi še ni potekel rok uporabnosti, namenijo humanitarnim 

organizacijam. Poleg tega imajo trgovci tudi možnost, da hrano, ki bi se sicer zavrgla, podarijo kot 

krmo za živali ali kompost. 

S preveliko količino hrane v smeteh se srečujemo tudi pri nas. Te naj bi bilo po podatkih SURS-a v letu 

2013 na prebivalca kar 72 kg. Vzroki za takšen odnos do hrane so najpogosteje: neustrezen transport, 

skladiščenje in embalaža, (pre)pogosto rokovanje transportirane hrane, pretirano kopičenje hrane v 

gospodinjstvih, množično ter včasih celo vsiljivo oglaševanje prehranskih izdelkov in ne nazadnje 

dejstvo, da marsikateri potrošnik še danes ne premore zdravega in odgovornega odnosa do hrane. 

Možni pristopi k izboljšanju stanja na tem področju so tako spodbujanje ljudi k povpraševanju po 

ekološko in lokalno pridelani hrani, njihovo ozaveščanje na različne načine (npr. pridelava določenih 

vrst hrane na domačem vrtu ali vse bolj aktualnih urbanih vrtovih,…), načrtnejše in bolj organizirano 

nakupovanje hrane, prijaznejša zakonodaja do vseh ponudnikov hrane (od trgovcev do restavracij) ter 

ozaveščanje ljudi, kako odgovorneje ravnati s hrano.(Vir: 24ur, RTVslo, Dnevnik) 

VSE VEČ OBČIN ZA FITNES NA PROSTEM  

Nov način, kako privabiti ljudi vseh velikosti in starosti k aktivnejšemu načinu življenja, so fitnesi na 

prostem. Skupnost občin Slovenije pozdravlja odločitev vseh svojih članic, ki so fitnes naprave že 

postavile v svoja urbana in mestna okolja, in tistih, ki se za to šele odločajo. S tem se krepijo družbene 

vezi, izboljšuje fizično počutje uporabnikov in najpomembneje, dviguje se kakovost življenja v 

http://www.coe.int/t/congress/NewsSearch/default_en.asp?p=nwz&id=7598&lmLangue=1
Brošura:%20Nega%20gozda:%20danes%20za%20jutri%20(PDF)
Zloženka:%20Nega%20gozda:%20danes%20za%20jutri%20(PDF)
Plakat:%20Negujmo%20slovenske%20gozdove
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lokalnem prostoru. Občine, ki že imajo fitnes na prostem, so Ljubljana (na 12-ih lokacijah), Maribor, 

Murska Sobota, Celja, Hrastnik, Kranj, Koper, Izola, zadnja med njimi, občina Šentilj, bo svojo uradno 

otvoritev tovrstne rekreacije imela jutri, 13. 6. 2015, v tamkajšnjem športnem parku. 

Gre za dostopnejši in brezplačen način rekreacije na napravah, ki se nahajajo na določenih lokacijah, ki 

jih je za to namenila posamezna občina. Običajno so locirane v bližino otroških igrišč, kjer lahko 

odrasli, ki pazijo na otroke, aktivno preživijo svoj prosti čas, poleg tega se s tem vzpostavlja okolje, ki 

povezuje staro in mlado na telesu zdrav način. Poleg omenjenega pozitivnega učinka se kot prednosti 

takšne rekreacije navajajo tudi samozavestnejša podoba starejših ljudi, ki se zaprtih fitnes centrov 

izogibajo zaradi prepričanja, da zaradi svojih let in izgleda ne sodijo tja, prav tako so jim finančno 

popolnoma brezplačno dostopne naprave na prostem veliko bolj prijazne kot pogosto visoke mesečne 

članarine za obisk zaprtih rekreacijskih centrov. Več informacij je dostopnih tudi na tej povezavi. 

VTISI Z URBACTOVEGA FESTIVALA MEST V RIGI  

Urbactov festival mest, ki se je odvijal med 6. in 8. majem v Rigi, si je prizadeval navdihniti urbane 

prihodnosti z inovativno izmenjavo in učenjem. URBACT ima ogromno izkušenj z oblikovanjem in 

izvajanjem inovativnih učnih doživetij. Z novim dogodkom – festivalom mest – so želeli mesta iz vse 

Evrope pripeljati 

skupaj in jim 

ponuditi novo 

vrsto platforme 

za učenje in 

iskanje navdiha 

za urbane 

prihodnosti. Več 

o festivalu z 

vidika 

organizatorjev in 

udeležencev. 

 

 

 

 

 

http://www.outdoorfitness-fun.si/?viewPage=28
http://ipop.si/2015/06/04/inovativno-ucenje/
http://ipop.si/2015/06/05/vedel-sem/

