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NOVIČKE SOS  

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE 

Sekretariat SOS je občine članice obvestil, da je MZIP povabil skupnosti občin in lokalne energetske 

agencije na sestanek, kjer so predstavili Predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta 

Slovenije. Sestanek je bil 1. julija 2015 v prostorih ministrstva. Ker gre za usmeritve za izredno 

pomemben strateški dokument, ki je v mnogih delih tesno povezan z delom in nalogami občin, je SOS 

na sestanku izrazil zaskrbljenost nad datumom zaključka javne razprave o usmeritvah, ki se izteče 15. 

avgusta, kar je sredi časa dopustov. Ne glede na odločitev MZIP, ali bodo rok podaljšali ali ne, je 

sekretariat članice pozval, da Predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije preučijo 

in pisno sporočijo mnenja. V dokumentu so za posameznimi poglavji vprašanja, ki smo jih v 

Sekretariatu SOS povzeli v ločeni dokument in po elektronski pošti poslali županjam in županom. V 

kolikor bi bila mnenja deljena, bomo skušali tudi v poletnem času mnenja usklajevati, vendar je zato 

potrebno odgovore prejeti vsaj 15 dni pred rokom, ki ga je določilo ministrstvo. Občine smo zaprosili, 

da pripombe k usmeritvam in odgovore na vprašanja pošljejo do konca julija (do 31.7.2015) na e-

naslov: info@skupnostobcin.si.  

USTAVNA PRESOJA GLEDE FINANCIRANJA OBČIN  

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti na predlog mestne občine odločilo, da 3. in 4. 

odst. 6. čl., 11., 12., 13. a in 14. čl. ter 1. odst. 15. čl. Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 

123/06, 57/08 in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1) niso v neskladju z Ustavo RS, prav tako je zavrglo 

zahtevo za oceno ustavnosti 23. čl. navedenega zakona. 

Stališče predlagateljice ustavne presoje je, da sporne določbe ZFO-1 glede na prej veljavno ureditev v 

tem zakonu bistveno zmanjšujejo obseg sredstev občin in posledično tudi obseg sredstev 

predlagateljice za uresničevanje ustavnih in zakonskih nalog, zato predlaga Ustavnemu sodišču RS, 

da razveljavi izpodbijano ureditev in do uskladitve sistema financiranja občin svojo odločitev upre na 

ureditev, ki je veljala pred ZFO-1.  

Prvi pomembni očitek predlagateljice v zvezi z navedenimi določbami se nanaša na financiranje občin. 

Slednje je po mnenju predlagateljice nedoločno opredeljeno, posledično so vsebinsko pomanjkljivo 

opredeljene tudi občinske naloge ter z njimi povezani stroški, ki se sicer upoštevajo pri določitvi 

sredstev primerne porabe občin. Glede na navedeno prihaja do neskladja z Ustavo RS tudi pri 

izračunu povprečnine. Drugi očitek, ki se neposredno nanaša na reprezentativna združenja občin, 

predstavlja institut dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi združenji občin. Predlagateljici se 

zdi zlasti sporen položaj Vlade RS in reprezentativnih združenj, ki bi lahko zaradi zakonsko nejasne 

določitve nalog arbitrarno odločali o primernem obsegu sredstev za njihovo financiranje. Poleg tega se 

Vlada RS pri sklepanju omenjenega dogovora ne bi mogla opreti na vsebinsko določno opredeljen 

zakon. Predlagateljica tudi meni, da sklenitev dogovora ne more nadomestiti zakonodajalčeve 

dolžnosti, da financiranje občin uredi z zakonom na način, ki je skladen z Ustavo RS. Očita tudi, da je 

izračun povprečnine, ki je bistvenega pomena za določitev višine povprečnih stroškov, določen z 

uredbo Vlade RS, kar bi po njenem morala biti zakonska vsebina ali pa bi moral zakon vsaj določiti 

kriterije za določanje metodologije za ta izračun. 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/eks/eks_usmeritve_jun_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/eks/eks_usmeritve_jun_2015.pdf
mailto:info@skupnostobcin.si
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Volja večine v reprezentativnem združenju občin po mnenju predlagateljice tudi sicer ne more biti 

garant in varuh izvajanja ustavnih določb o lokalni samoupravi, ker se lahko sprevrže v diktat večine 

nad manjšino. Tak položaj bi lahko povzročil neenako obravnavanje prebivalcev občin, ki so ostale v 

manjšini, četudi bi bilo število prebivalcev večje kot v občinah, ki so oblikovale potrebno večino za 

odločitev, kar naj bi bilo v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS. Predlagateljica 

opozarja, da v RS delujeta dve reprezentativni združenji občin, izpodbijana ureditev pa naj ne bi 

določala, s katerim od njiju naj Vlada RS sklene dogovor. 

Ustavno sodišče RS je v odločbi št. U-I-24/07 z dne 4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 

74) poudarilo, da je za izvrševanje lokalne samouprave odgovorna predvsem občina sama, na temelju 

prizadevanj lastnega prebivalstva in gospodarstva. Glede na očitke v zvezi z nedoločno opredeljenim 

financiranjem občin, nalog in z njimi povezanimi stroški, ki se upoštevajo pri ugotovitvi primerne 

porabe, ter povprečnino Ustavno sodišče RS navaja dikcijo 1. odst. 11. čl. ZFO-1, ki našteva naloge 

občin po glavnih vsebinskih področjih, zadnja alineja tega odstavka pa vsebuje generalno klavzulo: 

"opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom". To pomeni, da so v tej določbi ZFO-1 obsežene tako 

tiste naloge občin, ki so v njem izrecno določene, kot tudi tiste, ki jih določajo posebni zakoni. S 

stališča delovanja sistema financiranja občin tako ni bistveno, da zakon določa vsa konkretna opravila, 

ki sestavljajo posamezno občinsko nalogo. Upoštevajo se tiste naloge oziroma z njimi povezana 

opravila, za katera je občina poslala podatke o nastalih stroških. Pač pa je bistveno, da ureditev, poleg 

upoštevanja že obstoječih stroškov, zagotavlja tudi upoštevanje stroškov na novo določenih zakonskih 

nalog, kar je urejeno v dogovoru po 2. odst. 11. čl. ZFO-1. Tako je očitno, da 11. čl. ZFO-1 obsega vse 

vsebine občinskih nalog, ki so določene z zakoni, oziroma se nanaša nanje, in vse te vsebine so  

upoštevne pri določanju stroškov občin kot podlage za ugotovitev primerne porabe. To pomeni, da je 

zakonska določitev občinskih nalog, ki se upoštevajo pri določanju primerne porabe občine, jasna in 

določna ter da omogoča predvidljivo delovanje sistema financiranja občin. 

Glede večinske volje v reprezentativnih združenjih je Ustavno sodišče RS mnenja, da stališča 

reprezentativnih združenj občin v okviru izpodbijanih določb 11. in 12. čl. ZFO-1 ne ogroža 

uresničevanja lokalne samouprave in enakopravne obravnave posamezne občine, ampak, nasprotno, 

zagotavlja sodelovanje občin pri oblikovanju izhodišč, da se zagotovi enakopravnost pri izvajanju 

nalog lokalne samouprave v vseh občinah. (Povzeto po: U-I-164/13-11 z dne 10. 6. 2015; jš) 

”EDEN OD PETIH” IN KONVENCIJA SVETA EVROPE O ZAŠČITI OTROK 

PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO  

EDEN od PETIH (ang: One in five) je kampanja Sveta Evrope, ki se bori za zaustavitev spolnega 

nasilja nad otroci in se je pričela izvajati leta 2010. Že leta 2007 sprejeta (v Sloveniji 26. 9. 2013) 

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (Lanzarotska 

konvencija), ki daje kampanji legalno formo, je od 1. januarja 2014 v veljavi tudi v Sloveniji. 

Glavna cilja pet let trajajoče kampanje znotraj programa ”Gradnja Evrope za in z otroci” sta: 

o doseči podpisovanje, ratificiranje in implementacijo Konvencije (kar je prevzela 

parlamentarna skupščina Sveta Evrope) 

o opremiti otroke, družine in najširšo javnost z znanjem in orodji za preprečevanje in prijavo 

spolne zlorabe otrok ter posledično širjenje zavesti o razširjenosti problematike. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_sl.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_sl.pdf
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Ciljna publika kampanje EDEN od PETIH so 

lokalni, nacionalni in mednarodni 

odločevalci ter zakonodajalci, nacionalne 

organizacije za človekove pravice, 

organizacije ki delujejo na področju 

mladinske politike, civilna javnost in mediji, 

kampanji pa se je pridružil tudi Kongres 

lokalnih in regionalnih oblasti. 

V partnerstvu z nizozemsko provinco Noord-Brabant je le-ta 30. junija 2015 v ‘s-Hertogenboschu 

(Nizozemska) izvedel seminar za člane. Več kot 20 predstavnikov je govorilo o dobrih praksah in 

novih načinih dvigovanja obveščenosti javnosti o projektu EDEN od PETIH. Več si lahko preberete tu. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

ENOTNA UPORABA KRITERIJA »ŠTEVILO PREBIVALCEV LOKALNE 

SKUPNOSTI« ZA DOLOČITEV PLAČE ŽUPANA 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za javno upravo (MJU) pojasnilo v zvezi z 

določitvijo plače županompojasnilo v zvezi z določitvijo plače županom na podlagi kriterija iz Priloge 

3 ZSPJS – “število prebivalcev lokalne skupnosti”, na podlagi katerega se župani uvrščajo v plačne 

razrede. 

MJU pojasnjuje, da je za pravilno uvrstitev županov v plačne razrede treba uporabiti definicijo, ki jo v 

tej zvezi uporablja Statistični urad RS (SURS) in je skladna z veljavno uredbo Evropskega parlamenta 

in Sveta EU iz leta 2007. Za natančnejše razumevanje definicije pojma “prebivalec” najdete TUKAJ ova 

definicija prebivalstva Posebna objava 30pojasnilo SURS iz leta 2008, iz katerega jasno izhaja, kaj je 

treba upoštevati pri ugotavljanju števila prebivalcev, kar velja tudi za ugotavljanje števila prebivalcev 

lokalne skupnosti. 

V zvezi z navedenim dodatno pojasnjujejo, da se pri uvrstitvi župana v plačni razred upošteva število 

prebivalcev na dan nastopa mandata župana. Če se tekom mandata število prebivalcev v občini 

spremeni (zniža ali zviša), se v primeru, da ta sprememba, glede na kriterije določene v Prilogi 3 

ZSPJS pomeni drugačno uvrstitev župana v plačni razred, tudi plačni razred župana spremeni. 

Spremembo števila prebivalcev v občini ter posledično spremembo uvrstitve župana v plačni razred 

ugotovi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pri čemer, izhajajoč in zgoraj 

navedenega, uporabi podatke glede števila prebivalcev, ki jih objavlja Statistični urad RS dvakrat 

letno. 

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/novica/eden-od-petih-in-konvencija-sveta-evrope-o-zasciti-otrok-pred-spolnim-izkoriscanjem-in-spolno-zlorabo/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/obcine_020715_avt_p.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/nova-definicija-prebivalstva-posebna-objava-30.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/nova-definicija-prebivalstva-posebna-objava-30.doc
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. 

PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA 

DOLGOV 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS v Državni zbor predložila Predlog zakona o 

pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD). Namen oz. cilj predloga je zagotoviti pogoje za 

hitro ukrepanje in takojšnjo pomoč tistim družinam in posameznikom, ki nujni potrebujejo podporo in 

pomoč. Predlog zakona ureja posebno davčno obravnavo odpisov dolgov na podlagi sporazuma. 

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

15. julija 2015 na naslov info@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, 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/zpiuod.pdf
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– kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja varstva površinskih in podzemnih voda na 

območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, in 

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

ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda. 

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

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

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

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

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

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

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

naprav ne spremeni. 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 17.7.2015 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 17.7. 2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O POSEGIH V 

OKOLJE, ZA KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO VPLIVOV NA 

OKOLJE V JAVNI OBRAVNAVI 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

Sprememba se vnaša zaradi učinkovitejše uporabe uredbe in zmanjšanje administracije ob črpanju 

evropskih sredstev. V 3. alinejo drugega odstavka 2. člena doda določba glede obveznosti uvedbe 

presoje, ki se glasi: » iz prejšnjega ostavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, 

dimenzij objekta, zmogljivost naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali 

energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.« V drugem členu se predlaga črtanje 

5. odstavka 3. člena uredbe, kjer je določeno, da se morajo posegi v okolje presojati ne glede na 

pragove, če so ti posegi sofinancirani iz sredstev Evropske Unije. 

Vaše pripombe lahko pošljete do 22.7.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 
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OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O PRVIH MERITVAH IN OBRATOVALNEM 

MONITORINGU ODPADNIH VODA 

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. 

V osnutku pravilnika se sklici na predpise spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z osnutkom 

Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in osnutkom Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (prav tako v obravnavi). Usklajuje se terminologijo in orazložitve izrazov »mikrobiološki 

parametri«, »nepretočna greznica«, »obstoječa greznica« in »zavezanec«. 

V 7. členu se določajo rezultati obratovalnega monitoringa podzemne vode v skladu s predpisom, ki 

ureja obratovalni monitoring podzemnih voda, če je iz teh rezultatov razviden vpliv na podzemne 

vode. V 20. členu se zahteve glede priprave poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz 

male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, spremenijo in dopolnijo tako, da 

pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa o opravljenih prvih meritvah upravljavcu te naprave 

izda analizni izvid, upravljavec te naprave pa izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna 

odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, najpozneje 30 dni po prejemu analiznega 

izvida posreduje poročilo o opravljenih prvih meritvah na obrazcu, ki je določen s pravilnikom. V 21. 

členu se sklic na male komunalne čistilne naprave, za katere se namesto izvedbe obratovalnega 

monitoringa izdela ocena obratovanja, nadomesti s sklicem na male komunalne čistilne naprave z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Črta se 25. člen, ki določa zahteve v zvezi z oceno obratovanja. 

Spreminaja se tudi prilogo 1, 4, in 5, črta se prilogi 6 in 7. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge za izboljšave posredujete na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 30.7.2015. 

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VODA V 

VODE IN JAVNO KANALIZACIJO 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 

V osnutku uredbe se zaradi uskladitve z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode vnašajo nekateri nomotehični popravki, izrazoslovje in definicije pojmov. Prav tako se 

spreminjajo zahteve glede mejnih vrednosti emisije snovi, zahteve glede mesta meritve emisije snovi 

in toplote se dopolnijo, spreminjajo in dopolnijo se merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve 

komunalne ali skupne čistilne naprave, spreminjajo se prepovedi odvajanja komunalne, industrijske 

odpadne vode ali mešanice odpadnih voda. Dopolnjuje se tudi ukrepe za padavinsko odpadno vodo, 

ukrepi za padavinsko odpadno vodo pa se dopolnijo s prepovedjo odvajanja v javno kanalizacijo, ki je 

ali za katero je predvideno da bo zaključena z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, 
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manjšo od 200 PE, in prepovedjo čiščenja na mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo 

od 200 PE. 

Dopolnjujejo se ukrepi za komunalne in skupne čistilne naprave. Spreminjajo se tudi zahteve za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Dodaja pa se tudi prekršek in globa za upravljavca naprave, 

če odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo. V prehodnih določbah se izjeme pri 

določanju mejnih vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave spremenijo in dopolnijo tako, da je 

jasneje opredeljena vsebina vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe 

naprave, ki uveljavljajo to izjemo. Spremeni se tudi določba glede izvajalca obratovalnega monitoringa 

stanja površinskih voda, in sicer lahko tak monitoring izvede le oseba iz predpisa, ki ureja obratovalni 

monitoring stanja površinskih voda. Dodana je tudi nova priloga, v kateri so določene dejavnosti, pri 

katerih nastaja biološko razgradljiva industrijska odpadna voda. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na osnutek uredbe posredujete na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 30.7.2015. 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O OKOLJSKI 

DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA 

ODPADNIH VODA V JAVNI OBRAVNAVI 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

V osnutku uredbe se izrazi spreminjajo zaradi uskladitve z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode. Dodajo se izrazi »odvajanje odpadnih voda«, »primerno čiščenje« in 

»pretočna greznica«. V predlogu uredbe se zahteve za izračun letnega seštevka enot obremenitve 

zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s čistilno napravo, 

nomotehnično spremenijo tako, da je nedvoumno razvidno, da se pri letnem seštevku enot 

obremenitve odšteje toliko enot obremenitve, kolikor jih je v preteklem koledarskem letu iz 

industrijske odpadne vode odstranila ta čistilna naprava, glede na parametre KPK in glede na dušik 

ali fosfor, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz te čistilne naprave razviden 

učinek čiščenja za ta dva parametra odpadne vode. Zahteve za izračun letnega seštevka enot 

obremenitve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se dopolnjuje z določbo, da se v primeru 

stavbe za kratkotrajno nastanitev s klasifikacijsko številko 1212 v skladu s predpisom, ki ureja 

klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, in obratuje le nekaj mesecev v koledarskem 

letu (kot npr. planinska koča), se v primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega 

odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, upošteva seštevek enot obremenitev za tiste mesece, ko ta 

stavba obratuje. Zahteve v zvezi z upoštevanjem učinka čiščenja pri izračunu letnega seštevka enot 

obremenitve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se spremeni in dopolni tako, da se 

izrazoslovje uskladi z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter da se 

učinek čiščenja v višini 40 % upošteva tudi v primeru čiščenja komunalne odpadne vode v pretočni 

greznici. 

Vljudno vas naprošamo, da se na predlogov opredelite in nam vaše pripombe in predloge za 

spremembo posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 30.7.2015. 
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EVIDENTIRANJE 

EVIDENTIRANJE ČLANA – DELOVNA SKUPINA ZA STRATEGIJO NA 

PODROČJU RAZVOJA TRGA  

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za infrastrukturo k imenovanju predstavnika 

SOS v medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev 

ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. 

Lani je bila v Uradnem listu EU objavljena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, katere glavna cilja sta zmanjšati odvisnost od nafte 

in ublažiti negativen vpliv prometa na okolje. 

Direktiva nalaga državam članicam EU, da morajo sprejeti »nacionalni okvir politike za razvoj trga v 

zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture«. Ker 

so ukrepi na tem področju lahko različni, je potrebno ustanoviti medresorsko delovno skupino, ki bo 

pripravila Strategijo RS na tem področju. 

Določeni ukrepi so povezani z aktivnostmi na področju lokalnih skupnosti, zato je predlagano, da v 

delovni skupini sodeluje tudi predstavnik občin oz. Skupnosti občin Slovenije. 

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

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

izkušnje in znanja s tega področja. Tukaj najdete dopis in obrazec za evidentiranje. 

Evidentiranje je odprto vključno do četrtka, 9.7.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge 

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

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

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.  

 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/sosdopis-obcine.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/obrazec-za-evidentiranje_medresorska-del.skupina-strategija.doc
mailto:metka@skupnostobcin.si
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si


 

19.6.2015 – 29.6.2015  TN št. 24 

GRADBENE PARCELE IN SPREMEMBA OPN-JA 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju naslednjega vprašanja: 

»V Občini je Občinski prostorski načrt (OPN) leta 2010 podaljšal veljavnost zazidalnega načrta (ZN) iz 

leta 1986, in sicer le v delu, ki se nanaša na opis in prikaz gradbenih parcel, parcelacijo ter uvoze na 

parcele. Veljavnost skoraj popolnoma realiziranega ZN je bila delno podaljšana z namenom, po 

ohranitvi stavbnega registra in enotnosti gradbenih parcel, s tem naj bi se izognili tudi stihijski 

pozidavi v obrtno industrijski coni, kjer velja ZN. 

V veljavnem delu ZN iz leta 1986 je večina gradbenih parcel enotnih mer (25 m x 50 m), nekatere 

gradbene parcele pa so zelo velike (npr. 150 m x 130 m). Težava pri slednjih je, da imajo tudi 30 ali več 

solastnikov. Gradbeno parcelo običajno tvori več zemljiških parcel, kjer se solastnina nanaša predvsem 

na samo okolico objektov (dostop, komunalni vodi, neposredna okolica), medtem, ko objekti, ki v lasti 

manjšega števila lastnikov (enega ali dveh) stojijo na lastni zemljiški parceli. 

V naravi so na teh večjih gradbenih parcelah postavljeni poslovni objekti v nizih – kot vrstne hiše. V 

zadnjem času na občino prihajajo posamezni lastniki z željo po rekonstrukciji svojega obstoječega 

objekta, kar v praksi pomeni, da morajo pridobiti gradbeno dovoljenje, za pridobitev le tega pa morajo 

imeti pravico graditi na gradbeni parceli. Praktično nemogoče je od 30 in več solastnikov gradbene 

parcele pridobiti pravico graditi. 

Problem želijo čim prej rešiti, vendar je sprememba OPN (in z njo ukinitev veljavnosti ZN iz 1986) 

časovno zelo dolgotrajen postopek. Še prej bi bilo verjetno potrebno izdelati dobro strokovno podlago 

z usmeritvami v smislu določitev oblike/velikosti novih gradbenih parcel, % pozidave, zelenih 

površin, dostopov, parkirnih mest….(vse to je trenutno v naravi zelo kaotično). Sicer občina ni 

solastnik zemljiških parcel, ki tvorijo gradbene parcele.« 

Občino zanima kako hitro in učinkovito rešiti nastalo situacijo oziroma kakšne izkušnje imate pri 

reševanju tovrstnih izzivov ostale občine? 

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do petka, 10.7.2015 na naslov 

alja.babic@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. 

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 
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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 

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 

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/2015/06/vabilo-predsolska-vzgoja-8-7-2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/prijavnica-8-7-15.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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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! 

Vabilo in Prijavnica. 

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
http://www.europa.steiermark.at/cms/dokumente/12279403_120696510/a0ff1b4f/Ex-Tempore-2015.pdf
http://www.steiermark.at/anmeldung/?art_id=12279403&termin=1
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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 

26.6.-29.9./ JADRANSKE IGRE 

Tudi letos bodo od 6. junija 2015 do 19. septembra 2015 potekale Jadranske igre.  

Jadranske igre so športno-zabavna prireditev, ki se prireja v poletnih mesecih s ciljem obogatiti 

turistično ponudbo in spodbuditi tekmovanje in druženje med mesti in državami. Šesta sezona te 

manifestacije se začne. Del iger bodo sestavljale tudi Jadranske igre Junior, na katerih bodo tekmovali 

otroci stari od 8 do 12 let. 

Datume tekmovanj, lokacije, prijavnico in dodatne informacije najdete na tej POVEZAVI. 

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://jadranskeigre.com/sl/
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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. 

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. 

MESEC PROSTORA 

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca 

prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat 

namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom 

»Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in 

opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na 

eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na 

drugi strani.  

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z 

mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih 

aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje 

predstavljeni v septembru.  

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, 

lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, 

ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v 

čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na 

teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in 

Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).  

http://www.congress-eldw.eu/en/page/137-download.html
http://www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-2015-conference.aspx
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/urbani_razvoj/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/urbani_razvoj/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_razvoj_na_nacionalni_ravni/prenova_strategije_prostorskega_razvoja_slovenije/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/europcom-2015-no-slogans.jpg
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Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 

2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke 

združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh 

dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.  

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem 

naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.  

52 . DOPISNA in 44. REDNA SEJA SEJA VLADE 

PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA IZVEDBO ODPUSTA DOLGOV 

Vlada RS je na dopisni seji oblikovala besedilo predloga Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta 

dolgov in ga bo poslala v obravnavo DZ RS. Predlog zakona sodi v paket ukrepov pomoči socialno 

najšibkejšim državljanom. Predlog je pripravljen z namenom, da bi socialno najbolj ogroženim 

državljanom pomagali na način, da se jim odpiše dolgove, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva 

oziroma rednih življenjskih stroškov, pri tem pa se zagotovijo pogoji, ki ne bodo še dodatno 

obremenjevali tako upnikov, ki bodo dolgove odpisali, kot tudi dolžnikov. 

Predlog zakona omogoča pogoje za učinkovit odpis dolga oziroma določa posebno davčno ureditev 

dohodkov, ki odstopa od sistemske ureditve, in posega v več predpisov, ki bi sicer onemogočili 

učinkovito izvedbo ukrepa odpisa dolga. Odpis dolga bo sicer izveden na podlagi sporazuma med 

predlagateljem zakona in upniki, ki imajo terjatve do državljanov, ki so se znašli v hudi materialni in 

socialni stiski. Upniki bodo k odpisu dolga pristopili prostovoljno. 

Vlada RS tako predlaga, da se zakon sprejme po nujnem postopku, saj je treba razbremeniti socialno 

najbolj ogrožene do jeseni, in sicer zaradi novih stroškov, ki nastanejo v jesenskih mesecih, predvsem 

z novim šolskim letom, ki staršem nalagajo nove velike obremenitve, jesenski čas pa je povezan tudi s 

stroški nove kurilne sezone. (Vir: MDDSZ, jš) 

VLADA SPREJELA UREDBO O PRENEHANJU VELJAVNOSTI UREDBE O 

VODOVARSTVENEM OBMOČJU ZA VODNO TELO VODONOSNIKA 

LJUBLJANSKEGA POLJA 

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 

Ljubljanskega polja je pripravljena z namenom, da se odpravi napaka v Uredbi o vodovarstvenem 

območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (UL RS, št. 43/15 z dne 19.06.2015). Slednja je 

v celoti nadomestila doslej veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 

Ljubljanskega polja, pri čemer pripravljavec v končnih določbah ni navedel prenehanja veljavnosti 

doslej veljavnega predpisa.  Z uveljavitvijo Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja bo ta napaka odpravljena. 

Ta uredba začne veljati 4. julija 2015. (Vir: MOP, jš) 

 

mailto:prostor.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/
http://unhabitat.org/events-3/
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VLADA SPREJELA POROČILO O URESNIČEVANJU AKCIJSKEGA 

PROGRAMA ZA INVALIDE 2014 – 2021 

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 

2021.  

Vlada Slovenije je na 40. redni seji 9. januarja 2014 sprejela Akcijski program za invalide 2014 – 2021. 

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je 23. 4. 2014 

izdala Sklep o imenovanju in nalogah komisije za spremljanje Akcijskega programa za invalide 2014 – 

2021, ki jo sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, strokovnih organizacij in Nacionalnega sveta 

invalidskih organizacij Slovenije, drugih invalidskih organizacij in Zveze društev upokojencev 

Slovenije. Naloga komisije je, da vsako leto predloži vladi poročilo o izvajanju Akcijskega programa za 

preteklo leto.  

Poročilo predstavlja pomemben pregled stanja na področju invalidskega varstva v Sloveniji in 

omogoča identifikacijo dobrih praks, obenem pa opozarja na pomanjkljivosti, katerim bi bilo v 

prihodnje treba posvetiti več pozornosti. (Vir: MDDSZ, jš) 

VLADA SPREJELA STALIŠČE DO RIBOLOVNIH MOŽNOSTI ZA LETO 

2016 

Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Sporočilo Komisije 

Evropskemu parlamentu in Svetu Posvetovanje o ribolovnih možnostih za leto 2016 v okviru skupne 

ribiške politike 

Republika Slovenija v zvezi s posvetovanjem o ribolovnih možnostih podpira predloge, ki so 

namenjeni ohranjanju in trajnostnemu upravljanju ribolovnih virov, in ki upoštevajo specifične 

značilnosti in potrebe slovenskega ribištva.  

Republika Slovenija se je seznanila tudi z namero Komisije, da v obdobju 2015/2016 pripravi predloge 

večletnih načrtov upravljanja za Sredozemlje, med drugim za sardelo in sardona v severnem Jadranu. 

Republika Slovenija bo v nadaljnjih razpravah glede ribolovnih možnosti in v okviru skupne ribiške 

politike s horizontalnega vidika pozorna na vprašanja, povezana z večletnimi načrti, kot tudi z 

izvajanjem obveznosti iztovora, saj za slovensko ribištvo s 1. 1. 2017 vstopi v veljavo obveznost 

iztovora za vrste, ki definirajo ribolov. (Vir: MKGP, jš) 

AKTUALNI RAZPISI 

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 
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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. 

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. 

http://www.zgs.si/slo/obmocne-enote
http://www.turisticna-zveza.si/
http://www.turisticna-zveza.si/projekti
http://www.turisticna-zveza.si/projekt.php?id=10
http://www.zgs.si/
mailto:joze.prah@amis.net
http://www.kultur.steiermark.at/cms/ziel/116320405/DE/
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Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/. 

JAVNI POZIV ZA OBLIKOVANJE LOKALNIH PARTNERSTEV IN 

PRIPRAVO SLR 

MKGP in SVRK sta 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih 

partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Razpisanih sredstev je 95.782.281,19 EUR, rok za 

prejem ponudb pa 26.06.2016. Vlagatelji lahko pridobite informacije o javnem razpisu na MKGP in na 

spletni strani. 

NOVICE DRUGIH 

POSVET O LOKALNEM RAZVOJU, KI GA VODI SKUPNOST 

Posvet "Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost" je bil organiziran 17. 6. 2015 na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani na temo priprave in izvajanje strategij lokalnega razvoja. Na posvetu so bile 

predstavljene naslednje prezentacije: 

 Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD) – predstavitev zasnove in dela, ki 

se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

 Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD), ki se financira iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo 

 Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki se financira iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj 

 Predstavitev Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz vidika lokalnih akcijskih skupin 

(Vir: MKGP) 

INFORMATIVNI DAN LIFE –RAZPISI SO ODPRTI 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na Brdu pri Kranju organiziralo informativni dan o 

programu LIFE (program za okolje in podnebne ukrepe). Udeležilo se ga je preko 90 zainteresiranih za 

prijavo na LIFE razpis iz različnih javnih in zasebnih institucij. Udeleženci so spoznali osnovne 

zahteve in novosti letošnjega razpisa, ki se je odprl 1. junija. Letošnji razpisi za tradicionalne projekte 

so odprti do 15. septembra - področje blaženja podnebnih sprememb, prilagajanja na podnebne 

spremembe ter podnebnega upravljanja in informiranja, do 1. oktobra - področje okolja in učinkovite 

rabe virov, oziroma do 7. oktobra - prijave s področja narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega 

upravljanja in informiranja. Predstavitve z LIFE info dneva, ki je potekal 18. 6. na Brdu pri Kranju, so 

dostopne na spletni strani MOP. LIFE je edini finančni program EU, namenjen izključno izboljšanju 

okolja. Čeprav je majhen, je pomemben, saj neposredno implementira okoljske politike in zakonodajo 

in podpira vse cilje 7. okoljskega akcijskega programa Skupnosti, in sicer: doseganje boljše kakovosti 

okolja in zdravja prebivalstva, preprečevanje in blaženje podnebnih sprememb, varovanje in 

ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zaustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti, boljše 

upravljanje z naravnimi viri in odpadki, spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter razvoj 

strateških pristopov pri razvoju politike, vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in ozaveščanja. 

Objavljeni razpisi LIFE, Več informacij o programu LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1221
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_2_Ukrepi_in_podukrepi_PRP_2014-2020/19_Podpora_za_lokalni_razvoj_v_okviru_pobude_LEADER/2015-6-17_Posvet_CLLD_Ljubljana/CLLD_predstavitev_ESKRP_17_6.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_2_Ukrepi_in_podukrepi_PRP_2014-2020/19_Podpora_za_lokalni_razvoj_v_okviru_pobude_LEADER/2015-6-17_Posvet_CLLD_Ljubljana/CLLD_predstavitev_ESPR_17_6.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_2_Ukrepi_in_podukrepi_PRP_2014-2020/19_Podpora_za_lokalni_razvoj_v_okviru_pobude_LEADER/2015-6-17_Posvet_CLLD_Ljubljana/CLLD_Ljubljana_jun_2015_GS.pdf
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm#traditional
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
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