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NOVIČKE SOS  

PROJEKT ZNIŽEVANJA OBČINSKIH STROŠKOV BREZ PRIČAKOVANIH 

REZULTATOV – POVPREČNINA BO MORALA BITI VIŠJA  

V prostorih Ministrstva za javno upravo je 16.6.2015 potekal sestanek med predstavniki občin (SOS, 

ZOS, ZMOS) in Ministrom za javno upravo dr. Borisom Koprivnikarjem, ki je poročal o aktivnostih 

ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih 

administrativnih ovir. 

Minister Koprivnikar je povedal, da so na resornih ministrstvih opravili nekaj krogov pogovorov o 

možnih izvedljivih ukrepih, s katerimi bi lahko znižali stroške za občine. Pri tem se je pokazalo nekaj 

možnosti sprememb zakonodaje, ki bodo realizirane v letošnjem letu, kljub temu pa je minister izrazil, 

da zadovoljstva z doseženim ni. Predstavniki Ministrstva za javno upravo so izpostavili zlasti 

napredek na področju dela Ministrstva za obrambo in nove predloge Ministrstva za kulturo. 

Bojan Kontič, podpredsednik SOS in predsednik ZMOS je v imenu obeh organizacij izpostavil, da so 

organi zastopniških organizacij na skupni seji predsedstev soglasno ugotovili, da glede na možno 

realizacijo ukrepov za znižanje stroškov do 30.6.2015, ni realno znižanje povprečnine na 500, 83. Zato 

je predlagal, da se Vlada drži dogovora in s spremembo ZIPRS 14/15 zagotovi normalno financiranje 

občin v drugi polovici leta 2015, saj bomo v nasprotnem primeru primorani poiskati zaščito na 

ustavnem sodišču. S strani SOS smo izpostavili predvsem, da pričakujemo takšne ukrepe, ki bodo 

sistemski in bodo vplivali na stroške v vseh občinah. 

Minister Koprivnikar je opozoril na to, da so rešitve, ki so jih iskala ministrstva trajne, zato bodo imele 

učinke več let, obljubil pa je tudi, da bodo nadaljevali z delom na projektu zniževanja stroškov za 

občine. Predlagal je, da bi na sestanku sklenili, da je višina prihranka 9 mio. € – razliko do manjkajočih 

22,8 mio. € bo vlada zagotovila iz sredstev na ministrstvih – ter višina povprečnine v drugi polovici 

leta 514,22 € na prebivalca. 

S strani SOS smo opozorili na dejstvo, da se o oceni finančnih prihrankov z ministrstvom še nismo 

pogovarjali ter, da je k temu potrebno pristopiti bolj resno in podkrepljeno z analizami. Prav tako smo 

poudarili, da za sprejem takšne ponudbe na današnjem sestanku SOS nima mandata, da pa se bomo 

do predlaganega opredelili v naslednjih nekaj dneh. 

DELOVNA SKUPINA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM PRI NALAS 

Ljubljana, zelena prestolnica Evrope za leto 2016 in ena od svetovnih top 100 trajnostnih destinacij, je 

bila izbrana za kraj sestanka delovne skupine pri NALAS za trajnostni turizem. Sestanek je potekal 17. 

in 18. junija 2015. Na srečanju, ki smo ga v SOS, kot članica mreže NALAS organizirali z veliko 

pomočjo Zavoda Tovarna za trajnostni turizem "GoodPlace", se je zbralo štirinajst strokovnjakov iz 

jugovzhodne Evrope. Srečanje je odprl Darko Fras, župan občine Sveta Trojica in podpredsednik 

NALAS. Člani skupine so poročali in izmenjali prakse o razvoju trajnostnega turizma v svojih 

državah, obravnavali študije primerov občin na področju trajnostnega turizma in pregledali orodje 

"Zelene destinacije JV Evrope", ki bo kmalu obogatila ponudbo Centra znanja pri NALAS in postalo 
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dragocen vir za načrtovanje razvojnih politik občin in drugih deležnikov, ki se ukvarjajo z razvojem 

trajnostnih turističnih proizvodov. Seja je imela velik poudarek na krepitvi zmogljivosti. Priznani 

strokovnjaki iz Slovenije so s skupino razpravljali o praksah certificiranja destinacij; o podjetniških 

inkubatorjih in pospeševalcih za turistični sektor; o možnostih financiranja projektov za trajnostni 

razvoj turizma in še veliko več. Igrifikacija v turizmu je navdihnila prisotne ter ponudila nov pogled 

na dvig dodane vrednosti destinacije. Obravnavan je bil proces razvoja avtentične turistične ponudbe, 

s pomočjo primerov kolesarske poti Trans Slovenija in primerov raftinga in kajak turizma, ter načinov 

za uporabo rek oz. voda, kot potenciala za razširitev tradicionalne turistične ponudbe. Srečanje je 

zajemalo tudi oglede v praksi in sicer ABC pospeševalnika, kjer so udeleženci imeli priložnost 

spoznati podjetja, ki se razvijajo v pospeševalniku in prisostvovati »pitching« seji. Obiskali so tudi 

Krajinski park Ljubljansko barje ter eko-kmetijo Trnjula. 

USTANOVNA SEJA KOMISIJE ZA TURIZEM 

V Ljubljani so se 15. junija 2015 zbrali novoimenovani člani in članice Komisije za turizem v prostorih 

MGRT na ustanovni seji. Članice in člani komisije so se spoznali ter predstavili pričakovanja in želje 

vezana na prihodnje delo komisije. Komisijo je pozdravila Mateja Tomin Vučkovič, opravičila 

prisotnost generalne direktorice in predstavila organiziranost in aktivnosti Direktorata za turizem in 

internacionalizacijo. Izpostavljenih je bilo več področij, na katerih bi želeli aktivno delovati, prav tako 

pa razlogi, zakaj so posamezne članice in člane župani predlagali v imenovanje. Med razlogi za 

delovanje v komisiji je bilo med drugim izpostavljeno: 

- sodelovanje in seznanjenost z aktualnimi zadevami na področju turizma 

- možnost vpliva na zakonodajne in druge strateške ter politične usmeritve 

- izmenjava izkušenj in dobrih praks 

Med posameznimi področji, ki jih še posebej zanimajo, so članice in člani navedli: 

- razvoj turizma na zavarovanih območjih 

- kolesarski turizem in daljinske kolesarske poti 

- urbani marketing v povezavi s turističnimi dejavnostmi 

Komisija je imenovala tudi predsednika in podpredsednico. Predsednik komisije SOS za turizem je 

Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, ki je komisijo uspešno vodil že v prejšnji sestavi. 

Podpredsednica je Jana Tolja iz MO Koper, ki je s svojo energijo in aktivnim delovanjem ter 

izkušnjami tudi že sooblikovala zgodovino te komisije. 

PREDSTAVITEV IN RAZPRAVA O OSNUTKU ZPPDUUP-1 

Dne 17.6.2015 je v prostorih Državnega sveta RS potekala predstavitev in razprava o osnutku Zakona 

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč (ZPPDUUP-1), ki so jo 

organizirale vse tri asociacije občin v sodelovanju z MGRT in Inštitutom za lokalno samoupravo. 

Po uvodnem pozdravu in nagovoru gospoda Lea Kremžarja, predstavnika SOS, je mag. Dušan 

Pšeničnik, MGRT predstavil besedilo osnutka. Temeljni cilji predloga ZPPDUUP-1 so prenova sedaj 

veljavnega zakona, ki je iz leta 1984, potreba po jasni opredelitvi pogojev za izvajanje pogrebne 
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dejavnosti (regulacija dejavnosti), razmejitev storitev pogrebne dejavnosti na javni in tržni del in 

učinkovit nadzor nad izvajanjem zakona. S predstavitvijo občinskih obveznosti, ki izhajajo iz osnutka 

zakona, je nadaljeval dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut za lokalno samoupravo. 

V predlogu osnutka je 8. člen, ki razmejuje storitev pogrebne dejavnosti na javni in tržni del, zapisan v 

štirih variantnih predlogih. In sicer varianta 1 – poudarek na pogrebni dejavnosti kot GJS, varianta 2 – 

poudarek na tržni pogrebni dejavnosti, varianta 3 – pogrebna tržna dejavnost z minimalno GJS in 

varianta 4 – pogrebna dejavnost kot GJS z možnostjo izbire. 

Namen dogodka je bilo odpreti 

razpravo o odprtih vprašanjih in 

med udeleženci iz različnih 

interesnih skupin (predstavniki 

občin, predstavniki javnih podjetij 

in predstavniki zasebnih 

podjetij/zasebni podjetniki) doseči 

konsenz, v dobro vseh občanov – 

državljanov, torej da se pogrebna in 

pokopališka dejavnost zagotovi za 

vse pod enakimi pogoji in standardi. Med razpravo je bilo ugotovljeno, da so stališča še vedno 

različna in doseg kompromisa v tem trenutku še ni pričakovati. 

Osnutek zakona bo na naslednji seji, ki bo potekala v naslednjem tednu, obravnavalo tudi Predsedstvo 

SOS.   

IZVEDEN POSVET OBČINSKIH INŠPEKTORJEV  

V torek 16. junija je v prostorih Ministrstva za javno upravo bil izveden posvet z naslovom Uporaba 

Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o splošnem upravnem postopki pri občinski inšpekciji. 

Na posvetu je predavateljica dr. Polonca Kovač iz Upravne fakultete prisotnim pomagala odgovoriti 

na vprašanja in dileme inšpektorjev pri delu z Zakonom o upravnem postopku (ZUP-om). Na večino 

vprašanj in dilem so inšpektorji dobili odgovore, ki jim bodo pomagali pri njihovem vsakdanjem delu. 

Zato bi se tudi na tem mestu zahvalil tako Upravni akademiji kot MJU za organizacijo posveta.  

Žal pa določenih odgovorov na strokovnem posvetu nismo dobili, oziroma se z odgovori nismo 

zadovoljni. Zato bomo na SOS tudi nadaljevali s pripravo predlogov za spremembe in dopolnitve 

ZIN, ki bodo skrajšale čas reševanja zadev, pri tem pa seveda ne bodo kršene pravice udeležencev v 

procesu. (MM) 

AKTIVNEJŠE SODELOVANJE OBČANOV PRI PRIPRAVI OBČINSKIH 

PREDPISOV 

Na pobudo civilno-družbene skupine Odločaj o mestu je župan mestne občine Maribor, dr. Andrej 

Fištravec, imenoval delovno skupino, ki želi uresničiti svojo idejo o izvedbi pilotnega projekta z 

namenom aktivnega sodelovanja občanov pri pripravi občinskih predpisov, med njimi tudi 
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občinskega proračuna. Znotraj delovne skupine bo delovala tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo o 

vseh aktivnostih pilotnega projekta sproti obveščala občine članice. 

Pobudniki želijo s pilotnim projektom na eni strani spodbuditi sodelovanje lokalnega prebivalstva in s 

tem vključiti javnost v pripravo ter izvajanje predpisov, na drugi strani pa usposobiti in seznaniti 

javne uslužbence o tem, kako sistematično vključevati javnost in civilno družbo v pripravo občinskih 

aktov. Po mnenju vodje službe za lokalno samoupravo, dr. Romana Lavtarja, gre za zanimiv pilotni 

projekt, saj predstavlja primer dobre prakse na tem področju. Poudaril je tudi dejstvo, da je ljudi 

potrebno ozavestiti o njihovi pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti, funkcionarje pa 

opomniti na njihovo dolžnost, da takšno sodelovanje omogočijo. 

Sodelovanje lokalnega prebivalstva je potrebno zagotoviti pred prvo obravnavo odloka o proračunu. 

Občinski svet se mora do podanih predlogov opredeliti in če se svetniki z njimi strinjajo, se ti vključijo 

v proračun. Poleg sodelovanja pri pripravi proračuna je takšen način sprejemanja treba zagotoviti tudi 

pri drugih občinskih aktih.  

Delovna skupina bo pred začetkom izvajanja projekta organizirala posvet na omenjeno tematiko, 

kamor bodo povabili tudi predstavnike nekaterih občin z dobrimi izkušnjami pri participativnem 

proračunu (občin Radeče in Šentrupert), poleg tega bo predstavljena tudi praksa Sveta Evrope.  

POBUDA ZA UVELJAVITEV ZAČASNE RABE OPUŠČENIH 

NEPREMIČNIN  

Inštitut za politike prostora, ki deluje kot neodvisna raziskovalna ter nevladna organizacija na 

področju prostora, je v okviru svojega v preteklosti uspešno izvedenega projekta Mreža za prostor dal 

pobudo, da se oživijo opuščeni prostori na način njihove začasne rabe, pri čemer imajo interes na tem 

zlasti nevladne organizacije, ki pri tem vidijo širši pozitiven učinek. 

Začasna raba prostora lahko koristno pripomore k oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov, kot 

denimo stavb, delov stavb ali odprtih površin. Pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, 

družbene ali kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Obenem izboljšuje prostorske 

pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, prav tako prispeva tudi k spodbujanju ustvarjalnih 

in družbeno dejavnih skupin in posameznikov, zlasti mladih na začetku svoje profesionalne poti. 

Država in občine so sicer lastnice precejšnjega števila nepremičnin, ki so že dalj časa opuščene, 

degradirane in za trg nezanimive. Z uresničitvijo pobude bi se izboljšalo delovanje nevladnih 

organizacij, pridobili bi lastniki opuščenih nepremičnin ter lokalne skupnosti kot takšne. 

V Skupnosti občin Slovenije pobudo začasne rabe opuščenih nepremičnin podpiramo, saj bi z njeno 

uresničitvijo pridobili vsi vpleteni deležniki, poleg tega bi bil to primer dobre prakse v smislu 

regeneracije degradiranih urbanih področij. 

Več informacij lahko najdete v naslednjih dokumentih: 

– Analiza za zakonodajno pobudo, 

– Začasna raba prostora (primerjalni pregled za kreativne industrije). 

 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/zacasna-raba-analiza-za-zakonodajno-pobudo-koncna1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/pic-zacasna-raba-primerjalni-pregled-ki-za-objavo1.pdf
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PRIHODKI LOKALNIH OBLASTI JV EVROPE 

Grafična slika prikazuje prihodke lokalnih samouprav, delež celotnih javnih prihodkov in BDP za vse 

člane skupine ter evropsko povprečje. Iz podatkov na grafu je razvidno, da lokalne oblasti v EU 

povprečno igrajo bistveno večjo vlogo kot z njimi primerljive oblasti držav članic NALAS. 

V Albaniji, na Kosovu in v Romuniji so skupni javni prihodki precej pod 40% BDP, kar je posledica 

težav pri pobiranju davkov. Medtem ko lokalne oblasti v Albaniji prejmejo zelo malo od skupne 

fiskalne pogače, lokalne samouprave v Romuniji in na Kosovu dobijo delež javnih prihodkov, sicer 

bližje normam EU. Velja povzeti, da kljub težavam z obdavčitvijo, državne oblasti Kosova in 

Romunije namenijo veliko pozornosti svojim lokalnim skupnostim, česar pa v Albaniji primanjkuje. 

Problematična iz tega vidika je tudi Bosna in Hercegovina (BiH), kjer so lokalne oblasti deležne le 3,6% 

BDP in 9% celotnih javnih prihodkov, kljub dejstvu, da je velikost javnega sektorja BiH bližje 

povprečju EU. 

Podobno kot v Romuniji in na Kosovu, so lokalne oblasti v Bolgariji, Makedoniji in Moldaviji v celoti 

odgovorne za financiranje in upravljanje terciarnega izobraževanja, vključno s plačilom učiteljskih 

plač. V Romuniji, Moldaviji in 

na Kosovu gre med 20 in 25% 

vseh javnofinančnih prihodkov 

lokalnim oblastem (oziroma 7,6 

- 9,5% BDP), kar je znova blizu 

evropskega povprečja, medtem 

ko v Bolgariji in Makedoniji 

prejmejo približno 15% vseh 

javnofinančnih prihodkov 

oziroma 6% BDP. To jasno kaže, 

da so lokalne oblasti v Bolgariji 

in Makedoniji deležne 

premajhnega financiranja s 

strani države na splošno in 

konkretno znotraj terciarnega 

izobraževanja, zaradi česar ne 

izpolnjujejo svojih obveznosti v 

okviru Evropske listine lokalne 

samouprave. 

Stanje v drugih delih regije je težje oceniti. Lokalne oblasti v Turčiji, Sloveniji, RS (BiH), Srbiji, Črni 

gori in na Hrvaškem imajo prihodke med 5,3 in 7,0% BDP, kar predstavlja 14 - 18% javnih prihodkov 

in pomeni nizko stopnjo v primerjavi s standardi EU. 
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

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. 

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. 

OSNUTEK ČETRTEGA POROČILA VLADE RS O POLOŽAJU ROMSKE 

SKUPNOSTI V SLOVENIJI 

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti vsem občinam z romskim prebivalstvom pošilja v 

pregled in morebitne dopolnitve osnutek gradiva Četrtega poročila Vlade Republike Slovenije o 

položaju romske skupnosti v Sloveniji. 

Urad za narodnosti ga je pripravil na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev in vladnih služb, 

lokalnih samoupravnih skupnosti kjer prebiva romsko prebivalstvo in Sveta romske skupnosti 

Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča o uresničevanju obveznosti prvega do tretjega odstavka 

4. člena ter prvega odstavka 5. člena ZRomS-1. Poročilo poleg tega zajema pregled uresničevanja 

mailto:miha.mohor@skupnosotbcin.si
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
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ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome v obdobju 2010-2015. 

Četrto poročilo je najobsežnejše do sedaj in vsebuje pregled aktivnosti po posameznih področjih za 

leto 2014: aktivnosti, vezane na pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti; 

povzetek dela Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti in začetka priprav novega nacionalnega 

programa ukrepov; aktivnosti, vezane na načrtovanje in črpanje sredstev evropskih strukturnih 

skladov v finančni perspektivi 2014-2020 ter nekaj poudarkov na mednarodnem področju; pregledu 

stanja po posameznih problemskih področjih sledi analiza stanja na področju politične participacije 

romske skupnosti po lokalnih volitvah 2014, konstituiranje Sveta romske skupnosti RS, povzetek 

aktivnosti samoupravnih lokalnih skupnosti kjer živijo pripadniki romske skupnosti ter aktivnosti 

Sveta romske skupnosti. Poročilo vsebuje tudi ugotovitve in predloge za nadaljnje delo tako na 

državnem kot lokalnem nivoju. Kot prilogi ga spremljata celovit pregled sofinanciranja romske 

skupnosti v obdobju 2008-(plan za)2015 s strani državnih organov in pregled sprejetih podrobnih 

področnih programov oz. akcijskih načrtov s strani samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer živijo 

Romi. 

Morebitne predloge dopolnitev Četrtega poročila lahko posredujete do vključno 28. junija 2015 na 

elektronski naslov Urada za narodnosti gp.un@gov.si. 

V kolikor Urad le-teh ne bo prejel se smatra, da se javnost z osnutkom dokumenta strinja. 

Četrto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji 

Priloga 1: Sofinanciranje v korist romske skupnost 2008-2015 

Priloga 2: Podrobni programi oz. akcijski načrti po občinah 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

ODLAGALIŠČIH ODPADKOV  

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih 

odpadkov. V 1. členu predlagane uredbe se s spremembo prvega odstavka 42. člena veljavne uredbe 

(finančna jamstva) odpravlja napaka, saj upravljavci odlagališč ne zagotavljajo finančnih jamstev 

zaradi izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, kot je to določeno v veljavni 

ureditvi, ampak za zavarovanje njihove izvedbe, v primeru, ko sami ne bi mogli ali hoteli z 

dovoljenjem določene ukrepe tudi izvesti. 

Z določbo novega tretjega odstavka je določena posebna oblika finančnega jamstva za odlagališče, ki 

je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin. V teh primerih bo mogoče predložiti finančno 

jamstvo tudi v obliki izjave njenega upravljavca, kadar je upravljavec v izključni lasti občine ali 

izključna solastnina občin. Upravljavec naprave bo v dokazilo o finančnem jamstvu moral predložiti 

svoj finančni načrt, ki ga je potrdila občina, v njem pa bo moral imeti oblikovano rezervo v višini 

zahtevanega finančnega jamstva. Upravljavec bo prav tako moral v dokazilo predložiti sprejeti načrt 

obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča. 

Glede na to, da predlog sprememb uredbe spada v vladni paket sistemskih ukrepov za znižanje 

stroškov občin vas vljudno naprošamo, da se do predloga opredelite, predlog sprememb tudi finančno 

ocenite (na letni ravni) in nam vaše pripombe posredujete čim prej, vendar ne kasneje kot do 1.7.2015 

na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

mailto:gp.un@gov.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/porocilo-2014.doc
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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, 

– 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. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO  

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Zakon prinaša spremembe na področju javnih 

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
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/zujik-predlog-15.6.2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/zujik-predlog-15.6.2015.pdf
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zavodov – se nanašajo na strateške načrte javnih zavodov, evidenco javnih zavodov s področja kulture 

in usposabljanje članov svetov javnih zavodov. 

Z zakonom se natančneje opredelijo javni zavodi, ki se vpisujejo v evidenco javnih zavodov s področja 

kulture. Določi se način vodenja evidence, podatki, ki se vpisujejo v evidenco ter uredi varstvo 

osebnih podatkov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Z namenom zagotavljanja 

ažurnosti podatkov se določijo organi in rok za posredovanje podatkov v evidenco. 

Za zagotavljanje hitrejše obravnave strateških načrtov, odprave administrativnih ovir in dodatne 

birokracije se predlaga, da k strateškim načrtom javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, 

poda mnenje ministrstvo, pristojno za kulturo. Določi se rok, v katerem mora ustanovitelj ali večinski 

financer, ne glede na to ali je to občina ali država, podati predhodno mnenje v roku 45 dni, sicer se 

šteje, da je mnenje pozitivno. Predhodno mnenje k strateškemu načrtu poda le tisti financer, ki ni 

ustanovitelj javnega zavoda, katerega delež predstavlja največji delež javnih sredstev za izvajanje 

javne službe oziroma programa javnega zavoda. 

Član sveta javnega zavoda se naj bi, na podlagi sprememb, udeležil usposabljanja le ob začetku 

nastopa prvega mandata in ne več vsako leto. Na zakonski ravni se opredeli način vodenja evidence o 

udeležbi na usposabljanjih in izdajo potrdil članom svetov javnih zavodov, ki se usposabljanj 

udeležijo. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do torka, 14.7.2015 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

22.6./ SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE 

V zvezi z določitvijo spremembe višine povprečnine za občine v drugi polovici leta 2015 se bodo 

predstavniki vodstva SOS udeležili sestanka, ki bo potekal v ponedeljek, 22. junija 2015 ob 17. uri v 

prostorih Ministrstva za finance. 

23.6./ USTANOVNA SEJA KOMISIJE ZA GJS PRI SOS 

V torek, 23.6.2015, s pričetkom ob 10.00 uri, bo v prostorih Sektorja za urejanje prostora Maribor, 

Grajska ulica 7, 2000 Maribor v 2. nadstropju (sejna soba) potekala ustanovna seja Komisije za 

gospodarske javne službe pri SOS. 

V sklopu seje bomo obravnavali Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, pravilnik o 

določitvi občutljivih območij, spremembe Zakona o varstvu okolja in spremembe Uredbe o 

odlagališčih. 

V primeru, da niste član komisije in so to teme, ki vas zanimajo vas vabimo, da se seje komisije 

udeležite. Potrebna je predhodna najava na barbara.horvat@skupnostobcin.si, zaradi prostorskih 

omejitev. 
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24.6./ SEJA PREDSEDSTVA SOS 

Dne 24.6.2015 bo od 10.00 ure dalje v v dvorani Marjance Ručigaj – Center Ivana Hribarja, Ljubljanska 

cesta 12 f, Trzin, potekala 3. seja predsedstva SOS. Seja bo posvečena razpravi o ukrepih za nižanje 

stroškov občin, predlogu Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ter uredbi o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. 

24.6./ SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV SOS, ZOS IN ZMOS 

Obveščamo vas, da bo v sredo, 24.6.2015 od 12.00 dalje potekala skupna seja predsedstev SOS, ZOS in 

ZMOS, v dvorani Marjance Ručigaj – Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin. Na seji bodo 

članice in člani predsedstev obravnavali temo zniževanje stroškov za občine in povprečnino za 

obdobje julij-december 2015 ter problematiko reorganizacije nujne medicinske pomoči. 

7.7./ DELAVNICA ZA VZPOSTAVITEV MREŽE ŽENSK V LOKALNI 

POLITIKI ZA ŽUPANJE IN PODŽUPANJE  

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 Sklopu projekta, ki ga izvajamo s partnerji Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, 

Ženskim lobijem Slovenije, Združenjem mest in regij Norveške in Metino listo, bomo v torek, 7.7.2015 

v Mariboru izvedli delavnico, ki bo namenjena podžupanjam in županjam z namenom, da 

ugotovimo želje in potrebe po podporni strukturi, ki bi olajšala delo, norveški partnerji bodo 

predstavili izkušnje s strani združenja mest in regij, uspešna političarka, županja Hilde Thorkildsen iz 

Norveške bo z nami delila svojo izkušnjo, predvsem pa bomo svoje moči usmerili v ustvarjanje 

podporne mreže za ženske političarke. Svoje izkušnje v politiki bo z nami delila tudi nekdanja županja 

MO Ljubljana, Vika Potočnik. 

Vabilo s programom in Prijavnica 

Zato vljudno vabimo vse županje in podžupanje, da se udeležite delavnic. Prijave zbiramo z 

izpolnjeno prijavnico, ki jo lahko pošljete najkasneje do petka, 3.7.2015 na naslov 

metka.lasic@skupnostobcin.si, saj je število prostih mest omejeno. 

8.7./ DELAVNICA ZA VZPOSTAVITEV MREŽE ŽENSK V LOKALNI 

POLITIKI ZA OBČINSKE SVETNICE 

V Sklopu projekta 

OPENN– osvojiti 

politično enakost z 

novimi imeni, ki ga 

izvajamo s partnerji Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Ženskim lobijem Slovenije, 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/vabilo-zupanjam-in-podzupanjam-delavnice-openn-7.7.2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/prijavnica-na-delavnico-openn-za-zupanje-in-podzupanje-7.7.2015.docx
mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/logo-norway-grants.jpg
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Združenjem mest in regij Norveške in Metino listo, bomo v sredo, 8.7.2015 v Mariboru izvedli 

delavnico, ki bo namenjena občinskim svetnicam z namenom, da ugotovimo vaše želje in potrebe po 

podporni strukturi, ki bi vam olajšala delo, norveški partnerji bodo predstavili izkušnje s strani 

združenja mest in regij, uspešna političarka, županja Hilde Thorkildsen iz Norveške bo z nami delila 

svojo izkušnjo, predvsem pa bomo svoje moči usmerili v ustvarjanje podporne mreže za vas. Svoje 

izkušnje v politiki bosta z nami delili nekdanja občinska svetnica in asistentka evropskega poslanca 

Iva Vajgla, Jelena Aleksič in občinska svetnica v prvem mandatu, Maja Tašner. Vljudno vabljene! 

Vabilo s programom in Prijavnica 

Prijave sprejemamo do petka, 3.7.2015 z izpolnjeno prijavnico na naslov 

metka.lasic@skupnostobcin.si, saj je število prostih mest omejeno. 

9.7./ DELAVNICA ZA VZPOSTAVITEV MREŽE ŽENSK V LOKALNI 

POLITIKI ZA OBČINSKE SVETNICE  

V Sklopu projekta 

OPENN– osvojiti 

politično enakost z 

novimi imeni, ki ga 

izvajamo s partnerji Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Ženskim lobijem Slovenije, 

Združenjem mest in regij Norveške in Metino listo, bomo v četrtek, 9.7.2015 v Mariboru izvedli 

delavnico, ki bo namenjena občinskim svetnicam z namenom, da ugotovimo vaše želje in potrebe po 

podporni strukturi, ki bi vam olajšala delo, norveški partnerji bodo predstavili izkušnje s strani 

združenja mest in regij, uspešna političarka, županja Hilde Thorkildsen iz Norveške bo z nami delila 

svojo izkušnjo, predvsem pa bomo svoje moči usmerili v ustvarjanje podporne mreže za vas. Svoje 

izkušnje v politiki bo z nami delila Vera Kozmik, ki bo nam predstavila kako so gradili žensko mrežo 

pri Uradu za žensko politiko. Vljudno vabljene! 

Vabilo s programom in Prijavnica 

Prijave zbiramo najkasneje do petka, 3.7.2015 z izpolnjeno prijavnico na naslov 

metka.lasic@skupnostobcin.si, saj je število prostih mest omejeno. 

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. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/vabilo-in-program-obcinskim-svetnicam-8.7.2015-ali-9.7.2015-delavnica-openn.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/prijavnica-na-delavnico-openn-za-svetnice-8.7.2015.pdf
mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/vabilo-in-program-obcinskim-svetnicam-8.7.2015-ali-9.7.2015-delavnica-openn.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/prijavnica-na-delavnico-openn-za-svetnice-9.7.2015.pdf
mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si
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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. 

23.9./ IGRIFIKACIJA V TURIZMU – KONFERENCA O SODOBNIH 

PRAKSAH ZA ANGAŽIRANJE OBISKOVALCEV,GOSTOV  IN TURISTOV 

Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in 

tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje: 

 predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja pod-

cenjenih nepremičnin 

 pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem, 

lokalna dediščina, podjetništvo …) 

 mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma 

KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00 

KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija 

Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov 

in turistov” 

GOVORNIKI: 

 Claus Raasted – človek, ki kupuje grad 

 Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu 

 Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja 

 Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine. 

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre 

prenaša na drugo področje, sicer nepovezanim z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja 

in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v 

INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € + 

ddv)  

Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40. Prijavnica – igrifikacija v 

turizmu 23. 9 . 2015 

DOGODKI DRUGIH 

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.  

http://www.europa.steiermark.at/cms/dokumente/12279403_120696510/a0ff1b4f/Ex-Tempore-2015.pdf
http://www.steiermark.at/anmeldung/?art_id=12279403&termin=1
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/konferenca-igrifikacija-v-turizmu-predstavitvena-brosura-final1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/konferenca-igrifikacija-v-turizmu-predstavitvena-brosura-final1.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/prijavnica-igrifikacija-v-turizmu-23.-9-.-2015.docx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/prijavnica-igrifikacija-v-turizmu-23.-9-.-2015.docx
http://www.congress-eldw.eu/en/page/137-download.html
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Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to 

vseevropsko dogajanje. 

41. IN 42. SEJA VLADE 

UREDBA O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA 

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD). Uredba CLLD je namenjena vsem lokalnim 

akterjem (društva, občine, podjetniki, regionalne razvojne agencije, posamezniki, ki jih zanima razvoj 

lokalnega območja,…), ki jih zanima lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«. To pomeni, da 

potrebe in cilje lokalnega območja identificirajo prebivalci tistega območja. To pomeni, da sodelujejo 

pri pripravi strategije lokalnega razvoja, po potrditvi strategije lokalnega razvoja, pa s svojimi projekti 

kandidirajo na javne pozive lokalnih akcijskih skupin. 

Cilj Uredbe CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli 

diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa 

je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih 

elementov. V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281.19  

evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU 

PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV 

Vlada RS je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. Predlog zakona predvideva zvišanje cenzusa za brezplačno kosilo učencem iz 18 % neto 

povprečne plače v Republiki Sloveniji na družinskega člana na 36 %.  

Vlada sicer podpira širjenje kroga upravičencev do subvencij za kosilo v osnovni šoli, vendar pa je 

treba predlagani model dopolniti z vidika implementacije, socialne pravičnosti in finančne vzdržnosti. 

Povedala je, da je v zvezi s predlagano rešitvijo za dvig cenzusa subvencioniranje kosila v celoti v 

skladu z načelom pravičnosti treba preučiti različne modele delnega subvencioniranja prehrane glede 

na dohodkovne razrede ter morebitno postopno širjenje kroga upravičencev. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O MERILIH ZA DOLOČANJE OPROSTITEV PRI PLAČILIH 

SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV   

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 

plačilih socialno  varstvenih storitev.   

Sprememba 4. člena uredbe določa, da če se izvajalec programa stanovanjske skupine ali bivalne 

skupnosti dogovori z lokalno skupnostjo o ceni doplačila za nadomestno bivanje izven 

institucionalnega varstva in je sklenjena tripartitna pogodba med izvajalcem programa, uporabnikom 

in lokalno skupnostjo, lahko center za socialno delo odloči z odločbo o oprostitvi plačila za 

uporabnika.  
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Če pa bosta občina in izvajalec sklenila neposredno pogodbo, s katero se bosta dogovorila za plačilo 

storitve za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, potem odločba centra za socialno delo 

o oprostitvi plačila za posameznega uporabnika ne bo potrebna. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O RAZPOREJANJU PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE 

GOZDNIH CEST  

Vlada RS je izdala Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Z Uredbo o 

razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se upoštevajo spremembe, ki so nastale na terenu 

zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozdnih cest (usklajevanja stanja občinskih in gozdnih cest) 

in tudi zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Posledično sta se spremenili skupna 

dolžina gozdnih cest po občinah in tudi dolžina gozdnih cest po sektorjih lastništva gozdov.  

V skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se zbrana sredstva za vzdrževanje 

gozdnih cest na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in 

deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov, razporejajo po posameznih občinah. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

POROČILO MJU O AKTIVNOSTIH MINISTRSTEV V ZVEZI Z 

ZNIŽANJEM STROŠKOV DELOVANJA OBČIN  

Vlada RS se je seznanila s tretjim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v 

zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in 

pooblašča ministra, pristojnega za lokalno samoupravo, da predlog za zmanjšanje stroškov občin 

predstavi združenjem občin. Obenem je vlada sklenila, naj ministrstva nadaljujejo z aktivnostmi za 

znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, saj 

predvideno znižanje stroškov na letni ravni še ni doseženo. 

Na podlagi dodatnih predlogov ministrstev posredovanih do 5.6.2015, je MJU pripravilo novo 

poročilo, v katerem ugotavlja, da  znesek še vedno ne dosega dogovorjenega zneska iz Dogovora o 

višini povprečnine za leto 2015 v višini 22,8 mio EUR na letni ravni. (Vir: Vlada RS, ab) 

IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI 

JAVNEGA SEKTORJA  

Vlada RS se je seznanila z Analizo plačnega sistema javnega sektorja in določila izhodišča za pogajanja 

z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede izboljšave plačnega sistema javnega sektorja, 

odprave anomalij in politike plač v javnem sektorju v obdobju 2016 – 2020. Za pogajanja z 

reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o omenjenih izhodiščih, je vlada pooblastila širšo vladno 

pogajalsko skupino. 

Z namenom izboljšave oziroma odprave pomanjkljivosti plačnega sistema vlada predlaga deregulacijo 

plačnega sistem, večjo fleksibilnost določanja plače na individualni ravni, odpravo avtomatizmov pri 

določanju plače in enotno ureditev plačne skupine J. (Vir: Vlada RS, ab) 
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OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE 

INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007–2013 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vlado seznanila s Spremembo 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013. 

Gre za ključen ukrep za zagotovitev 100 odstotne izkoriščenosti sredstev programa ob zaključku 

programskega obdobja in je zapisana tudi v akcijskem načrtu v okviru pobude za zmanjševanje 

tveganj črpanja sredstev EU iz programskega obdobja 2007-2013.  (Vir: Vlada RS, ab) 

KVOTE PRAVIC PRORAČUNSKE PORABE  

Vlada RS je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra 2015 po 

skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Neposredni uporabniki proračuna smejo plačevati 

obveznosti v obsegu, ki ga za tretje trimesečje proračunskega leta 2015 potrdi vlada. Vlada je naložila 

Ministrstvu za finance, da o sprejetem sklepu obvesti neposredne proračunske uporabnike. 

Predlagana kvota za tretje trimesečje 2015 znaša 2.426 mio EUR, kar je 25,3 % vseh pravic porabe, kot 

izhajajo iz Rebalansa proračuna RS za leto 2015. (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.  

 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«. 

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

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

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.  

V ISKANJU »EVROPSKE ZELENE PRESTOLNICE 2018« IN 

»EVROPSKEGA ZELENA LISTA 2016« 

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za 

tekmovanje za 'Evropsko zeleno prestolnico 2018' in 'Evropski zeleni list 2016'. Obe nagradi se 

podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in 

trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.  

Za naziv 'Evropska zelena prestolnica 2018' se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 

prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.coe.int/t/congress/NewsSearch/default_en.asp?p=nwz&id=7598&lmLangue=1
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evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost 

osvojiti naziv 'Evropski zeleni list 2016' za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti 

državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. 

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na 

slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016. 

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/. 

NOVICE DRUGIH 

PAMETNE INVESTICIJE ZA MESTA - CSI EUROPE DELI SVOJE ZNANJE 

Financiranje iz EU se vse bolj 

preusmerja na finančne 

instrumente. Sredstva se črpajo v 

obliki posojil, kreditov in jamstev, 

ki se, potem ko so povrnjena, 

ponovno investirajo v nove 

projekte. Partnerji Urbactovega 

projekta CSI Europe so preiskovali, 

kako lahko mesta z novo 

generacijo finančnih instrumentov 

učinkovito podprejo investicije v 

infrastrukturo, izobraževanje, 

raziskave in inovacije, energijo, 

zgradbe in prenovo. Več o tem, kako lahko finančni instrumenti koristijo mestom in občinam.   

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA - ZadihajMom  

ZadihajMom je projekt, ki sta si ga zamislila Zavod Zadihaj in Mestna občina Maribor, sledi pa ideji 

izboljšanja kakovosti zraka v urbanih mestnih središčih, s čimer bi se posledično zvišala kakovost 

življenja v takšnem okolju. 

Projektna akcija je potekala dne, 17. 6. 2015, po ulicah v središču Maribora, kjer so usposobljeni 

vozniki vozili okolju prijazna vozila in na avtobusnih postajališčih ustavljali potnikom ter jih zapeljali 

do želenih postaj. Potnikom so v času akcije bile posredovane informacije o prednostih ekološke 

vožnje, predvsem nižjih stroških in ugodnem vplivu na okolje in zdravje. Poleg idejne zamisli so 

snovalci projekta želeli izzvati interes javnosti z vidno in odmevno akcijo. 

Omenjeni projekt je sicer plod širše idejne zamisli, ki se jo je lotila Mestna občina Maribor in kot takšna 

spodbuja trajnostni razvoj na način, ki zagotavlja gospodarsko rast v mestu, hkrati pa skrbi za čisto in 

zdravo okolje. 

 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://urbact.eu/csieurope
http://ipop.si/2015/05/25/pametne-investicije/


 

12.6.2015 – 19.6.2015  TN št. 23 

BRUSELJSKA OSNOVNA ŠOLA IZ JEDILNEGA MENIJA ČRTALA MESO 

IN RIBE 

Ena od osnovnih šol v Bruslju bo s svojim pilotnim projektom naslednji teden uvedla spremembe na 

jedilnikih otrok, ki obiskujejo to šolo. Iz njega bo namreč črtala meso in ribe. Če bo projekt dosegel 

pozitivne učinke, bo prenovljen brezmesni jedilnik z naslednjim šolskim letom zaživel v polni meri. 

Sprememba v prehrani otrok na ta način ne bi smela dodatno poudarjati predsodkov, ki jih imajo 

ljudje do brezmesnega načina življenja. S takšnim načinom prehrane pri otrocih v šolah se po mnenju 

zagovornikov projekta spodbuja boljše alternative mesnim izdelkom, predvsem v dobro zdravja 

otrok. Poleg tega se kot pozitivni učinek takšnega ukrepa na otroke navaja boljša sposobnost 

koncentracije v času pouka. Pomembno vlogo pri ozaveščanju otrok in njihovih staršev o projektni 

zamisli bodo imeli tudi učitelji, ki bodo s pojasnili in argumenti širili zavest za takšen način 

prehranjevanja v šoli.  

 

 

 

 


