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3. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V sredo, 24.6.2015 je v občini Trzin potekala 3. redna seja predsedstva SOS, na kateri so županja in 

župani večji del  seje namenili predvsem razpravi o višini povprečnine za občine v drugi polovici leta 

2015. 

 Višina povprečnine v drugi polovici leta 2015  

Zbrani županja in župani so glede na nedavne medijske objave izpostavili, da je bilo v javnosti 

predstavljen poskus vlade za nižanje višine povprečnine kot višanje zneska, ki ga občine prejmejo za 

izvajanje zakonskih nalog. Predsedstvo SOS je pojasnilo, da so te navedbe popolnoma napačne, saj je 

že v letu 2015 višina povprečnine glede na predhodno leto padla za 11 evrov na prebivalca, v drugi 

polovici leta pa jo želi vlada še dodatno znižati iz 525€ na prebivalca na 514€ na prebivalca. Torej se 

višina sredstev, ki občinam pripada za izvajanje zakonsko določenih nalog dodatno niža v drugi 

polovici leta. 

Člani Predsedstva SOS so ponovno opozorili, da znižanje povprečnine pomeni nižanje sredstev za 

storitve, ki jih občine opravljajo za svoje občanke in občane. Župan Občine Brežice, Ivan Molan je 

povedal: »Država skozi nenehno nižanje višine povprečnine sili občine, da namesto nje siromašijo državljanke 

in državljane, občanke in občane in Skupnost občin Slovenije na to ne bo pristala.« Župan občine Rače-Fram 

Branko Ledinek je dodal: »Svojevrstni nesmisel države je tudi, da se občinam očita npr. dodatne subvencije za 

ceno vrtcev občankam in občanom kot zapravljanje denarja in se to navaja kot možnost dodatnega prihranka.« 

Predsednik SOS dr. Ivan Žagar je glede projekta vlade za zniževanje stroškov občin s sistemskimi 

ukrepi opozoril, da v večini ne gre za sistemske ukrepe. Predlagani ukrepi so povečini takšni, da ne 

prinašajo nobenih konkretnih finančnih prihrankov za občine, ob tem pa nabor predlaganih ukrepov 

obsega seštevek rešitev, ki so izrazito nesistemske narave (ne znižajo stroškov vsem občinam) in 

takšne, ki posegajo na področje investicij in niso del izračuna povprečnine.  

Prav tako je opozoril, da spomladi sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, razen 

minimalnih, ni imel pozitivnih finančnih učinkov na odhodke občin, zato je sporno že samo znižanje 

povprečnine iz 536,00€ v preteklem letu na 525,00€ v prvi polovici leta 2015. Glede na to, da Vladi RS 

ne bo uspelo izpolniti zaveze iz Dogovora o višini povprečnine predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 

ne pristaja na dodatna nižanja višine povprečnine, ki mora ostati v drugi polovici leta vsaj enaka kot v 

prvi. V nasprotnem primeru bodo uporabljena vsa pravna sredstva za zagotovitev pravic slovenske 

lokalne samouprave.  

Predsedstvo SOS je ugotovilo, da se kljub vsem prizadevanjem Predsednik Vlade RS še ni sestal z 

vsemi županjami in župani. Zato so zahtevali, da se dr. Miro Cerar z njimi sestane še v mesecu juliju 

in osebno seznani s stanjem na področju lokalne samouprave, ki ga povzroča zdaj že večletni trend 

nižanja povprečnine.  

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

Andreja Čater iz Sektorja za opravljanje z vodami (MOP) je povedala, da sta trenutno v javni 

obravnavi: 
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 osnutek nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki 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 

 Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; 

 osnutek novega Pravilnika o določitvi občutljivih območij . 

 

Člane predsedstva je seznanila tudi z informacijo, da so v pripravi naslednji predpisi: 

 osnutki sprememb in dopolnitev predpisov zaradi uskladitve z osnutkom nove uredbe (začetek 

javne obravnave predvidoma v juliju): 

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,  

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda; 

 osnutek noveliranega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v 

pripravi). 

Predstavnica ministrtva je posebej poudarila, da zahtev in rokov za opremljanje aglomeracij s PE 

enako ali več kot 2.000 ni moč spreminjati (rok je 31.12.2015), saj bi spreminjanje zahtev pomenilo 

kršitev Direktive 91/271/EGS in Pogodbe o pristopu RS k Evropski uniji. Enako velja za aglomeracije z 

manj kot 2.000 PE, iz katerih se odpadna voda že odvaja po kanalizacijskem omrežju (31.12.2015). 

Pri predstavitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode so člani predsedstva 

poudarili, da uredba ne govori o stroškovnem delu ter posledicah, ki jih utegne imeti pri zagotavljanju 

sredstev s strani občin. Zato so posebej opozorili na previdnost ministrstva pri finančni oceni.  

Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo SOS posredovala pripombe na uredbo, za katere je bil podaljšan 

rok do 20.7.2015.  

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

/ZPPDUUP-1/ 

Dušan Pšeničnik, direktor direktorata za notranji trg (MGRT) je predstavil cilje, izhodišča in vsebino 

ZPPDUUP-1. Posebej je predstavil 8. člen predloga zakona, ki je v osnutku zapisan v 4 variantnih 

predlogih (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). Predsedstvo SOS je podprlo varianto 1. 

 Sprememba zakona o vodah 

Člani predsestva so se strinjali, da odločno nasprotujejo spremembam 79. člena Zakona o vodah, ki se 

nanaša na odškodnino za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih. 

Predlog sprememb je namreč usmerjen k individualnem sklepanju pogodb o izplačilu nadomestil za 

zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, s tem pa se ruši sistem zaračunavanja oblikovanja cen 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, natančneje – posega in ruši način zaračunavanja 

omrežnine, ki vključuje tudi nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti. 
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 Slovensko društvo Hospic 

Podžupan občine Trzin, Rado Gladek je uvodoma predstavil probleme s katerimi se srečuje društvo 

Hospic, nato pa besedo predal predsednici društva Hospic, Renati J. Roban. Povedala je, da je Hospic 

nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ki izvaja celostno oskrbo bolnikov in družin, ter 

predstavila programe, ki jih izvajajo. Izpostavila je program spremljanje umirajočih bolnikov in 

njihovih svojcev na domu, ter povedala da že sodelujejo z posameznimi občinami (MB, Žalec,..). 

Posebej je opozorila, na pomanjkanje diplomiranih medicinske sester, ki jih imajo le v Ljubljani in 

Mariboru, ter potrebo po večji strokovni pomoči. Prav tako je opozorila na nujno potrebne sistemske 

rešitve s strani države. 

Predsedstvo SOS je podprlo pobudo za vključitev in pomoč slovenskih občin društvu Hospic, v 

okviru svojih zmožnosti.  

NOVIČKE SOS  

SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE ZA DOLOČITEV VIŠINE 

POVPREČNINE ZA II POLLETJE 2015  

22. junija 2015 je na Ministrstvu za finance potekal sestanek o določitvi višine povprečnine za obdobje 

od 1. julija 2015 do konca tega leta. Na sestanku, ki ga je vodila državna sekretarka mag. Mateja 

Vraničar so bili s strani Skupnosti občin Slovenije prisotni predsednik, dr. Ivan Žagar, podpredsednik 

Bojan Kontič (tudi v funkciji predsednika ZMOS), podpredsednik sekcije Marjan Kardinar in 

generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Državna sekretarka je uvodoma povedala, da je bil v zvezi z 

nižanjem stroškov za občine narejen napredek, vendar manjši od pričakovanega. Zato predlagajo za 

drugo polovico leta povprečnino v višini 514,22 eur na prebivalca. Kot je povedala, je bil sestanek 

namenjen ugotovitvi ali obstaja interes za sklenitev dogovora v obliki kot so jo predlagali (514,22 eur). 

Povedala je še, da je potrebno vprašanje višine povprečnine razrešiti v tem tednu, če naj bi Državni 

zbor RS spremembo ZIPRS-ja obravnaval še na zadnji predpočitniški seji v juliju. 

Ker sta tako SOS kot ZMOS zahtevala, da nam posredujejo uporabljeno metodologijo za izračunan 

prihrankov, je državni sekretar na MJU, mag. Janko Burgar povedal, da so zahteve posredovali 

pristojnim ministrstvom, ko jih prejmejo pa jih bodo posredovali na skupnosti občin. 

Dr. Ivan Žagar je v uvodu opozoril, da je mogoče predlagane predloge za znižanje stroškov razdeliti 

na tiste, ki imajo sistemski vpliv, torej vplivajo na znižanje stroškov večine občin, na druge, ki vplivajo 

na investicije, ki pa niso del izračuna povprečnine, na tretje, ki so izrazito nesistemske narave in 

seveda tiste,  ki v letu 2015 ne bodo imele nobenih finančnih učinkov. Prav tako je opozoril, da 

spomladi sprejeti ZUJF-O razen minimalnih ni imel pozitivnih finančnih učinkov, zato je sporno že 

znižanje povprečnine iz 536,00€ na 525,00€.  Povedal je tudi, da je način dela dober in da na skupnosti 

ocenjujemo, da se končno konkretno pogovarjamo o različnih nujnih sistemskih spremembah, ne 

samo tistih, ki nižajo stroške. Vendar pa dosedanji pogovori usklajevanja (še) nimajo učinkov v 

znižanju stroškov za občine. Predlagal je, da se za drugo polovico leta uveljavi obrnjeno pravilo. 

Višina povprečnine naj ostane nespremenjena (torej v višini 525,00€), spremeni pa se naj, ko se 

občinam znižajo stroški. Bojan Kontič je opozoril, da nas mora v procesu iskanja finančnih učinkov 

zanimati znižanje stroškov v povprečju, stroški pa morajo biti nižji za večino občin in ne le za 
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nekatere. Povedal je tudi, da podpira predlog skupnosti. Izkazalo se je namreč, da dosedanji način ni 

ustrezen, saj se ministrstva v večini primerov ne odzivajo kot bi morala. 

Mateja Vraničar je v komentarju povedanega priznala, da analize učinkov iz naslova sprejetega ZUJF-

a še nimajo in, da jo bodo verjetno morali v kratkem narediti. Povedala je, da bodo v naslednjih dneh 

preverili opozorila predstavljena na sestanku vendar, da ima Vlada RS omejene možnosti za ohranitev 

višine povprečnine na zdajšnji ravni, vsekakor pa jim je v interesu sklenitev dogovora in nadaljevanje 

začetega dela na nižanju stroškov za občine. 

Predlagala je, da Vlada RS v sredo v državni zbor posreduje spremembo ZIPRS z višino povprečnine 

514,22 EUR, v dnevih po tem pa se nadaljujejo pogovori med vladno in občinsko ravnjo za ugotovitev, 

na kateri točki višine povprečnine se bo mogoče najti. Povedala je tudi, da se bi naj do 15. julija 2015 

sestali že tudi z namenom pričetka pogovorov o višini povprečnine za leto 2016. 

Ivan Žagar je povedal, da bo stališče vseh treh skupnosti do predloga ministrstva oblikovano to sredo, 

ko se bodo vse tri skupnosti sestale na skupni seji v občini Trzin. 

SESTANEK MED SKUPNOSTMI OBČIN IN MINISTRSTVI O VIŠINI 

POVPREČNINE - SOS ZA OHRANITEV VIŠINE POVPREČNINE VSAJ V 

VIŠINI 525 EUR  

V prostorih ministrstva za finance je 29. junija 2015 potekal ponovni sestanek med predstavniki 

skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo, ki je bil 

namenjen določitvi višine povprečnine v drugem polletju leta 2015.  

Predsednik SOS dr. Ivan Žagar je glede projekta vlade za zniževanje stroškov občin s sistemskimi 

ukrepi opozoril na sklep predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) in skupne seje predsedstev SOS, 

ZOS in ZMOS, da nobena od organizacij ne odstopa od dogovorjene povprečnine v višini 525,00 evra 

na prebivalca in da se naj na koncu leta 2015 na podlagi izračunanih realnih prihrankov za občine 

višina povprečnine prilagodi, glede na ugotovljene finančne prihranke ali morebitno povečanje 

stroškov občin. Podpredsednik sekcije ostalih občin pri SOS, Marjan Kardinar je poudaril, da glede na 

nabor ukrepov, ki jih navaja vladna stran, ne moremo govoriti o prihrankih, ki bi v drugi polovici leta 

nudili osnovo za ponovno znižanje povprečnine, saj nekateri ukrepi ne bodo sprejeti skorajda do 

konca leta, torej tudi učinkov ne bo. Zato Skupnost občin Slovenije ne bo pristala na nižjo 

povprečnino, če hkrati ne bo znižanja občinskih odhodkov. Prav zato se predlaga, da se na koncu leta 

2015 opravi poračun povprečnine glede na realni učinek zakonodajnih sprememb na proračune občin, 

do takrat pa višina povprečnine naj ostane 525 evrov.  

Prav tako pa ni znano po kakšni metodologiji so resorna ministrstva izračunala višino finančnih 

učinkov zakonodaje. Državna sekretarka, mag. Mateja Vraničar je povedala, da so tudi sami že 

poskušali pridobiti obrazložitve ministrstev in ocenjujejo, da bodo metodologije posredovane 

Ministrstvu za finance še v tem tednu. Predlagala je, da se na osnovi podanih obrazložitev finančnih 

ocen ponovno opravi krog pogovorov s predstavniki občin, kjer se bi ugotavljal njihov realni učinek 

na proračune občin. V kolikor bi se ugotovilo, da ocena finančnega prihranka v višini 9. mio. evrov 

(kakor kažejo trenutne ocene ministrstev) ni realna, je Ministrstvo za finance pripravljeno odstopiti od 
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predloga višine povprečnine v višini 514 evrov na prebivalca in se približati znesku 525 evrov. 

Omenjen sestanek bi naj potekal v torek, 7.7.2015 ob 10.00 uri. 

INFORMACIJA V ZVEZI S SPORAZUMOM O ODPISU DOLGA 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi prejetih pripomb občin, 

predvsem izražene zaskrbljenosti glede davčne obravnave odpisa dolgov in po dogovoru z 

Ministrstvom za finance ugotovilo, da bo potrebno pripraviti predlog zakona, kot podlago za 

učinkovito izvedbo sporazuma z vidika davčne razbremenitve.   

Predlog zakona bo obravnavan ta teden na dopisni seji Vlade in nato na julijski seji Državnega zbora. 

Časovnica podpisa sporazuma ostaja enaka. Z odpisi bi lahko začeli v mesecu avgustu, sporazum pa 

podpisali v juliju. 

Kmalu bo pripravljen tudi dopolnjen predlog Sporazuma o odpustu dolgov in na vladi sprejeti zakon, 

ter predlog datuma za skupni podpis dokumenta. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

UREDBA O IZVAJANJU PODUKREPA POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI 

ZA MLADE KMETE 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlog 

Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je del ukrepa Razvoj 

kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Podukrep 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je del ukrepa Razvoj kmetij in podjetij iz Programa 

razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. Uredba določa namen podpore, upravičence, pogoje za 

dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne 

določbe. Tukaj si lahko preberete celotno besedilo predloga. 

Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe oziroma stališče posredujte najkasneje do torka, 

30.6.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

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 
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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. 

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 petka 17. 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 
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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 

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. 

IMENOVANJE  

ČLAN IN NADOMESTNI ČLAN V ODBORU ZA SPREMLJANJE ZA 

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA 

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V RS ZA OBDOBJE 14-20 

Skupnost občin Slovenije je na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala in 

predlagala člana in nadomestnega člana v Odbor za spremljanje za Operativni program za izvajanje 

Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v RS za obdobje 14-20. 
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Sredstva Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v RS za 

obdobje 2014-2020 so namenjena uresničevanju ciljev prenovljene skupne ribiške politike in celostne 

pomorske politike, ki temelji na naslednjih ciljih: spodbujanje trajnostnega ter konkurenčnega ribištva 

in akvakulture, pospeševanje razvoja in izvajanja celostne pomorske politike Unije ob dopolnjevanju s 

kohezijsko politiko in skupno ribiško politiko ter spodbujanje uravnoteženega in vključujočega 

ozemeljskega razvoja ribiških območij. RS bo s pomočjo OP ESPR 2014-2020 spodbujala izvajanje 

reformirane skupne ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja ribjih 

staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v RS v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.  

Z namenom spremljanja izvajanja OP ESPR 2014-2020 se ustanovi Odbor za spremljanje, katerega 

sestavljajo predstavniki ustreznih organov držav članic in posredniških organov ter predstavniki 

socialnih partnerjev.  

Predsedstvo SOS je na svoji 3. redni seji, ki je potekala dne 24.6.2015 v Trzinu na podlagi evidentiranih 

kandidatov s strani občin članic SOS predlagalo in imenovalo za člana Denisa Beleta, Občina Izola in 

za nadomestnega člana Ljuba Bertoka, Občina Piran.  

POVPRAŠEVANJA  

ODPRTO 

ODMERA NUSZ 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju informacij s strani občin v 

zvezi z odmero NUSZ. 

Občino zanima kako občine, na območju katerih se nahaja cestninska postaja, odmerjajo nadomestilo 

za uporabo stavbnega zemljišča oz. glede na to, da je po klasifikaciji AC, objekt državnega pomena, ali 

je občina upravičena da obračunava NUSZ za cestninsko postajo. Enako občino zanima kako občine 

ravnajo glede nadomestila v primeru dovodnega in odvodnega kanala HE. 

Vljudno vas naprošamo za vaše informacije, ki nam jih posredujete najkasneje do ponedeljka, 6. julija 

2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

DOGODKI SOS 

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. 
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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./ OPTIMIZACIJA STROŠKOV V VRTCIH IN PRI ORGANIZACIJI 

PREVOZOV V OSNOVNIH ŠOLAH  

Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet za zaposlene v občinah, pristojnih za področje 

predšolske vzgoje, z namenom prikazati možnosti za upravljanje vrtcev na način, ki bo omogočil večjo 

racionalizacijo delovanja ter posledično vplival na nižje stroške občin za področje predšolske vzgoje. 

Možnost optimizacije pa bo prikazana tudi na področju organizacije in izvedbe šolskih prevozov v 

osnovnih šolah. 

Posvet »Optimizacija stroškov v vrtcih in pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah« bo potekal v 

sredo, 8. julija 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotel Ljubljana, 

Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. 

Tukaj najdete VABILO S PROGRAMOM in PRIJAVNICO. 

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 6. julija 2015. Izpolnjeno prijavnico 

pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost 

občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

Vljudno vabljeni! 

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, 

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 
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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. 

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! 
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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.  

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

vseevropsko dogajanje. 

 

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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21. in 22.10/ KONFERENCA EUROPCOM 2015 

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. 

evropska konferenca za javno komuniciranje. 

Letošnja osrednja tema omenjene konference se 

osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu 

učinkovite in pregledne komunikacijske 

strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno 

občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred 

pričetkom, torej do 15. oktobra. 

Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim 

parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. 

Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj. 

43. SEJA VLADE 

ZAKON O OMEJEVANJU ALI PREPOVEDI PRIDELAVE GENSKO 

SPREMENJENIH RASTLIN  

Vlada RS je potrdila besedilo Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih 

rastlin. Zakon predvideva, da lahko Slovenija sprejme ukrepe za omejitev ali prepoved pridelave 

gensko spremenjenih rastlin (GS-rastline) ali skupine GS-rastlin: 

 zahteva geografsko izključitev RS iz dovoljenja za dajanje GS-rastlin na trg; 

 prepove pridelavo GS-rastlin na celotnem ozemlju ali delu ozemlja RS za odobrene GS-rastline, če 

zahteva iz prejšnje alineje ni bila upoštevana. 

Pogoje in postopek odobritve GSO za dajanje na trg EU z namenom pridelave, vključno s pridelavo 

gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji sedaj ureja Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi 

organizmi (ZRGSO). Uredba EU o gensko spremenjeni/h živilih in krmi pa določa postopke za 

odobritev in nadzor gensko spremenjenih živil in krme na ravni EU ter zahteve za označevanje gensko 

spremenjenih živil in krme. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA LETI 2014 IN  2015        

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo v drugi 

polovici leta 2015 omogočile izvajanje tistih nalog občin, ki se financirajo iz naslova primerne porabe. 

S predlaganim zakonom se za drugo polletje 2015 določa povprečnino v višini 514,22 evrov, ki je za 

13,39 evra višja od povprečnine, določene z veljavnim ZIPRS1415. S povečano povprečnino se bo 

obseg primerne porabe občin povečal za razliko med ocenjenim znižanjem izdatkov občin in 

znižanjem, ki je doseženo s sistemskimi spremembami. Obseg dohodnine, ki v letu 2015 pripada 

občinam, je določen z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) in znaša 54 % dohodnine. Ta delež se s 

http://www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-2015-conference.aspx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/europcom-2015-no-slogans.jpg
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spremembami zakona ne spreminja. Sredstva za financiranje višje povprečnine bo potrebno zagotoviti 

s povečanjem finančne izravnave iz državnega proračuna.  

Zakon v prehodni določbi določa tudi način zagotavljanja višje finančne izravnave za mesec julij 2015 

in sicer se bo razlika poplačala pri izplačilu finančne izravnave za mesec avgust. Hkrati se v prehodni 

določbi določa tudi, da se za mesec julij 2015 razlika med prihodki iz 14. člena ZFO-1 občinam 

nakazuje tedensko do konca leta 2015.  (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH 

LOKALNIH SKUPNOSTI 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti širi uporabo določb Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) o načelih ravnanja in postopkih ravnanja iz 2. in 5. 

poglavja zakona tudi za stvarno premoženje v lasti Banke Slovenije, ki bo s spremembo in dopolnitvijo 

vključena v opredelitev pojma osebe javnega prava. Prav tako bo s spremembo bolj natančno 

opredeljeno, katere vsebine zakona veljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih 

gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov kot tudi s stvarnim premoženjem Banke 

Slovenije in javnih podjetij, če te vsebine s posebnim zakonom niso določene drugače. (Vir: Vlada RS, 

ab) 

ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU  

Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem 

ribištvu. S spremembo zakona se z namenom vzpostavitve boljšega nadzornega sistema Skupnosti za 

zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike EU uvaja register kršitev, v katerega se bodo 

vnesle vse kršitve pravil skupne ribiške politike, ki jih bodo storila slovenska ribiška plovila, vključno 

z naloženimi sankcijami in številom dodeljenih točk. V registru se beležijo tudi kršitve slovenskih 

ribiških ladij, zoper katere je bil uveden postopek v drugih državah članicah. Predlagane rešitve 

upoštevajo načela skupne ribiške politike EU tako, da se prek sistema nadzora oziroma uvedbe 

sistema kazenskih točk za nosilce dovoljenj za gospodarski ribolov in kapitane ribiških plovil zagotovi 

trajnostni ribolov oziroma trajnostna raba rib in drugih morskih organizmov. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O VARSTVU OKOLJA 

Poglavitni namen spremembe veljavnega Zakona o varstvu okolja je izpolniti zahteve Evropske 

komisije glede izvršitve sodbe Sodišča EU. Obstoječe naprave, v skladu z zakonom, ki do uveljavitve 

zakona ne bodo imele okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), bodo namreč morale prenehati obratovati. 

S predlaganim zakonom se odpravlja tudi napaka iz prehodnih določb Zakona o spremembah in 

dopolnitvah ZVO. Upravljavci naprav, ki morajo v skladu z ZVO predložiti izhodiščno poročilo, ga 

bodo predložili le ob večji spremembi in posodobitvi OVD zaradi uskladitve obratovanja naprave z 
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zaključki o najboljših razpoložljivih tehnologijah, skladno z evropskimi predpisi o industrijskih 

emisijah.( Vir: Vlada RS, ab) 

NAČRT ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA  

Vlada RS je sprejela spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 

2015. Vlada je zagotovila dodatnih 17,8 milijona evrov sredstev za aktivno politiko zaposlovanja 

(APZ). Za izvajanje ukrepov je tako skupaj namenjenih 65 milijonov evrov. 

Glede na večji obseg sredstev v okviru spremembe načrta APZ za leto 2015 bo v programe aktivne 

politike zaposlovanja v letu 2015 vključenih 5.530 več oseb. Skupaj bo v programe APZ v letu 2015 

tako vključenih skoraj 21.000 oseb. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ 

RIBIŠTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 2007–2013 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega 

programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013. 

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva 

v Republiki Sloveniji 2007–2013 (uredba) se spreminja Uredbo o izvajanju Operativnega programa za 

razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14), ki jo je 

vlada sprejela za izvajanje ukrepov iz Evropskega sklada za ribištvo. Z uredbo se zagotavljajo pravne 

podlage za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«, kot je to določeno v Operativnem 

programu za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki ga je potrdila tudi Evropska komisija. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI PRP RS 

ZA OBDOBJE 2007–2013 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. 

S sprejeto uredbo se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 

30. junija 2015 na 31. avgust 2015. Upravičenci imajo možnost, da pred 30. junijem 2015 zaprosijo za 

podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev. Podaljšanje roka za sprejem zahtevkov za 

izplačilo sredstev plačilni agenciji še omogoča pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do 

konca leta 2015 kot je to določeno z EU predpisi. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O IZVAJANJU NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 

2014–2017 V LETU 2014 

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, v letu 2014. 
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Poročilo ugotavlja, da so bili v letu 2014 načrtovani ukrepi po posameznih ciljih znotraj poglavij zelo 

različno realizirani (nekateri so bili realizirani v celoti, drugje so bili le delno ali sploh ne), kar je v 

veliki meri posledica varčevalnih ukrepov zaradi finančne in gospodarske krize. 

Na seji vlade, na kateri je vlada potrdila predlog NPK, je bila podana ocena, da bi za uresničevanje 

NPK v letih od 2014 do 2017 morali zagotoviti 805 milijonov evrov. Del teh sredstev naj bi se 

zagotovilo iz kohezijskih sredstev, vendar, glede na že sprejete odločitve, to ne bo mogoče v tolikšni 

meri, kot so pričakovali pripravljavci NPK, še posebej ne za izvajanje investicij, pod udarom krize pa 

je še dodatno zamrl kulturni trg. Zato pripravljavci poročila za leto 2014 smatrajo, da je treba 

pripraviti predlog sprememb NPK. (Vir: Vlada RS, ab) 

IZVAJANJE INTERVENTNIH AKTIVNOSTI ZARADI POPLAV 

Konec maja so bila zaključena interventna dela na 158-ih od 187-ih lokacijah, medtem ko jih je v 

izvajanju oz. zaključevanju še 27, z rokom izvedbe 13. 6. 2015. Skupna predvidena višina obračunanih 

del, ki so se izvajala od novembra do konca maja, znaša skoraj 11 mio evrov od skupnih skoraj 12 mio 

evrov, kar finančno znaša 92% realizacije. 

Realizirala so se dela, ki so se interventno in prioritetno izvedla na cestnih objektih in so v povezavi s 

povečevanjem pretočnosti voda, in sicer v višini do 538 tisoč evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

SKLEP O DOLOČITVI, OBMOČJU IN SEDEŽU OBMOČNIH ENOT 

UPRAVE RS ZA JAVNA PLAČILA  

Vlada RS je izdala Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave RS za javna plačila. 

Na podlagi Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je Vlada Republike 

Slovenije pooblaščena, da določi območne enote Uprave RS za javna plačila in njihovo območje ter 

sedež. Ker se je v praksi izkazalo, da je za določanje krajevne pristojnosti območnih enot UJP in drugih 

državnih organov, ki imajo dislocirane organizacijske enote, bolj primerno določanje krajevne 

pristojnosti po območju upravnih enot, se s predlogom sklepa določajo območja krajevne pristojnosti 

območnih enot UJP po območju upravnih enot Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab) 

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2015  

Vlada RS je sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v letu 2015, ki ga Uprava RS za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na 

državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam. 

Program obsega temeljne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi 

se skladno z usmeritvami in programi, določenimi v Nacionalnem programu varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami v letih od 2009 do 2015, izvajale leta 2015 na ravni države. ( Vir: Vlada RS, ab) 
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JAVNA AGENCIJA RS ZA TRŽENJE IN PROMOCIJO TURIZMA 

SLOVENIJE 

Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma Slovenije. 

S spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma je bila 

podana pravna podlaga za izločitev in prenos nalog s področja turizma, ki jih zdaj opravlja javna 

agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, 

na novoustanovljeno javno agencijo, pristojno za trženje in promocijo turizma.  

Na podlagi sprejetega zakona mora vlada sprejeti akt, s katerim uredi ustanovitev in začetek 

delovanja javne agencije, pristojne za trženje in promocijo turizma. (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. 

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 

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


 

19.6.2015 – 29.6.2015  TN št. 24 

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.  

RAZPIS MDLG - NAJBOLJŠA TEMATSKA POT 2015  

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje, objavljajo 

razpis Najboljša tematska pot v letu 2015. Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v 

Sloveniji. Na natečaj jih lahko prijavijo posamezniki,kraji, organizacije, društva ipd…, ki so skrbniki, 

upravljavci ali nosilci tematskih poti. Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j. znotraj 

Območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na 

www.zgs.si/slo/obmocne-enote), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa tekmuje za 

laskavi naziv najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2015. 

Pobudo za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo krajani in organizacije do 10. 

julija 2015 na priloženem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Turistične zveze Slovenije in 

Zavoda za gozdove Slovenije. Posamezni regijski koordinatorji z regijsko ocenjevalno komisijo 

izberejo regijsko naj tematsko pot in svojo odločitev sporočijo Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 

2, 1000 Ljubljana do 15. avgusta 2015. 

Spletno glasovanje bo potekalo spletni strani www.turisticna-zveza.si od 25. avgusta 2015 pa do 10. 

septembra 2015. 

Dodatne informacije so na spletnih straneh Turistične zveze Slovenije www.turisticna-

zveza.si/projekti (http://www.turisticna-zveza.si/projekt.php?id=10) in Zavoda za gozdove Slovenije 

www.zgs.si. Koordinator projekta in informacije: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net. 

 

http://www.coe.int/t/congress/NewsSearch/default_en.asp?p=nwz&id=7598&lmLangue=1
http://www.zgs.si/slo/obmocne-enote
http://www.turisticna-zveza.si/
http://www.turisticna-zveza.si/projekti
http://www.turisticna-zveza.si/projekti
http://www.turisticna-zveza.si/projekt.php?id=10
http://www.zgs.si/
mailto:joze.prah@amis.net
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TEMATSKA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA KULTURO PRI ZVEZI ALPE 

JADRAN 

V namen izvajanja akcijske politike ''internacionalna kultura'' je avstrijska Štajerska prevzela 

koordinacijo področja kulture znotraj Zveze Alpe Jadran (AAA). Glavni cilj novoustanovljene 

Tematske koordinacijske točke za kulturo (TCP) je na področju sodobne umetnosti in kulture 

povezovati umetnice in umetnike, kulturne delavke in delavce, kulturne ustanove, kot tudi sponzorje 

in zainteresirane v kulturnem sektorju regij vključenih v AAA. Kot podporno okolje so servisna 

struktura za med regijsko in transnacionalno sodelovanje, nudijo podporo pri skupnih projektih, 

pomagajo pri iskanju partnerjev ter finančno pomagajo iz naslova skupnega proračuna AAA.  Vse do 

1. oktobra 2015 se lahko zainteresirani potegujete za sredstva. 

Več najdete na tej povezavi. 

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 

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 

ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ 

NASLOVA PRP 2007-2013 PODALJŠAN  

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje 

zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 na 31. avgust 

2015. 

Upravičenci imajo možnost, da pred 30. junijem 2015 zaprosijo za podaljšanje roka za vložitev 

zahtevkov za izplačilo sredstev. Obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti morajo upravičenci, 

http://www.kultur.steiermark.at/cms/ziel/116320405/DE/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
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ki želijo podaljšanje roka, poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izključno v 

pisni obliki ali po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 

S sprejeto uredbo možnost podaljšanja roka za sprejem zahtevkov za izplačilo sredstev plačilni 

agenciji še omogoča pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do konca leta 2015 kot je to 

določeno z EU predpisi. Več informacij dobite pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/, aktrp@gov.si, in na (01) 580 7792. (Vir: MKGP) 

PRIROČNIK ''SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V 

PRIPRAVO PREDPISOV – PRIPOROČILA IN OBRAZCI''  

Priročnik vključevanja javnosti v procese odločanja je namenjen vsem pripravljalcem predpisov 

(zakonov, uredb, pravilnikov, razvojnih in strateških dokumentov) za lažje načrtovanje, izvajanje in 

vrednotenje procesa. Odločitve, ki vplivajo na  posameznika in naj bi državljankam in državljanom 

lajšale vsakdan, vplivajo na kakovost bivanja, zato je sodelovanje javnosti toliko bolj pomembno. Ne le 

pri njihovem nastajanju, njihov vpliv je dejansko neprecenljiv pri oceni stanja na področju ki se ureja, 

iskanju rešitev na problem, izpraševanju alternativ. V priročniku se seznanimo z osnovnimi pojmi, 

avtorji obravnavajo načela vključevanja, seznanimo se s fazami priprave predpisa in spoznamo 

procesni načrt vključevanja javnosti. Najobsežnejši del je namenjen posameznim korakom 

načrtovanja, izvedbe in vrednotenja tega procesa. Priročnik popestrijo praktični primeri (dobre 

prakse), nasveti in nazorni ilustrirani prikazi vsebine. Nastal je v sodelovanju med Ministrstvom za 

javno upravo Republike Slovenije in Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 

organizacij – CNVOS kot del širšega projekta usposabljanj javnih uslužbencev za kakovostnejše in bolj 

sistematično vključevanje javnosti in civilne družbe v pripravo predpisov in politik. Tukaj najdete 

priročnik. (Vir: MJU) 
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