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NOVIČKE SOS  

PRIMERJALNA ANALIZA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE  

Obveščamo vas, da je zaključena  2. in 3 faza projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki analizira področje odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in jo izvaja Inštitut za javne službe.  Primerjalna 

analiza vključuje 44 izvajalcev javne službe, ki izvajajo odvajanje odpadne vode v 108 občinah in 

čiščenje odpadne vode v 104 občinah, ter tako omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in 

stroške izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 

slovenskem prostoru. Poročilo primerjalne analize odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode za leto 2013 je bilo posredovano z navedbo oznake podjetja direktorjem javnih podjetij, 

ki so sodelovali v analizi ter županom občin, za katere posamezni izvajalec zagotavlja javno službo 

odvajanja in čiščenje odpadne vode. (bh) 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

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. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-prvih-meritvah-in-obratovalnem-monitoringu-odpadnih-voda-3.7.2015.docx
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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, 

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 OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA 

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 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-emisiji-snovi-in-toplote-pri-odvajanju-odpadnih-voda-v-vode-in-javno-kanalizacijo.docx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-emisiji-snovi-in-toplote-pri-odvajanju-odpadnih-voda-v-vode-in-javno-kanalizacijo.docx
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-okoljski-dajatvi-za-onesnazevanje-okolja-zaradi-odvajanja-odpadnih-voda-3.7.2015.docx
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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. 

OSNUTEK OCENE TVEGANJA ZARADI ŽLEDA  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Oceno tveganja zaradi žleda. Uprava RS za zaščito in 

reševanje jo je pripravila na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne 

zaščite. Vljudno vas prosimo, da morebitna mnenja in predloge v zvezi s vsebino osnutka Ocene 

tveganja zaradi žleda posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 5. avgusta. 

NAČRT NAMAKANJA DO LETA 2020  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. 7. 2015 na spletni strani ministrstva objavilo 

osnutek besedila Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 (v 

nadaljevanju: Načrt) in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za 

namakanje v kmetijstvu do leta 2020. Dokument je sestavljen iz dveh delov, in sicer Načrta in 

Programa. 

Pripombe in predloge s pripisom "Načrt namakanja do leta 2020" na osnutek Načrta in Programa 

posredujte do 8. 8. 2015 na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ROMSKI SKUPNOSTI V RS (ZROMS-1A) 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Državni zbor oddal Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v mnenje občinskim svetom ter 

županjam in županom občin in mestnih občin. 

Predlog poslancev vključuje spremembe 1. člena (dodaja se pojem sintska skupnost), 6. člena (uvaja 

tripartitno, po številu članov neomejeno sestavo vladnega posebnega delovnega telesa), 10. in 11. 

člena (sestava, naloge, statut in poslovnik Sveta romske skupnosti) ter 5. člena. Spreminja se dikcija 5. 

člena, ki jasneje določa pristojnosti občin in države pri zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer 

pripadnikom romske skupnosti.Predlaga se uvedbo novega člena 5. a, ki ureja nadomestno ukrepanje 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/ocena-tveganja-zled-2015.docx
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12981/8134/7772a9c158dadc251c895e148c3b1241/
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf
mailto:gp.mkgp@gov.si
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države v primeru neizvajanja izvirne pristojnosti občin, na območju katerih so naselja oziroma deli 

naselij z večinsko romskih prebivalstvom. 

Ker so spremembe in dopolnitve zakona manj zahtevne, so vlagatelji predlagali skrajšan postopek 

obravnave. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe posredujete do vključno petka, 10. 

avgusta 2015 na naslov info@skupnostobcin.si. 

RESOLUCIJA NACIONALNEGA PLANA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

2015 DO 2025 (RESNPZV) 

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlogResolucije nacionalnega plana 

zdravstvenega varstva 2015 do 2025 (ResNPZV). Dokument predstavlja za razvoj zdravstva v 

Sloveniji v naslednjih desetih letih in ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega 

zdravstva. V središče postavlja uporabnika in izvajalca ter si v predvidenih ukrepih prizadeva za: 

boljše zdravje in blagostanje za vse; zmanjšanje neenakosti v zdravju; optimizacijo zdravstvene oskrbe 

v smislu dostopnosti do enako kakovostne in varne  oskrbe; uspešnost zdravstvenega sistema ob večji 

pravičnosti ter ohranjanju solidarnosti; finančno vzdržnost zdravstvenega sistema. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenja na predlog resolucije posredujete 

najkasneje do petka, 14.8.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona 

o dimnikarskih storitvah. S sprejemom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) se sedanja ureditev 

izvajanja dimnikarskih storitev ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo prenehala izvajati kot obvezna 

državna gospodarska javna služba. Mnenje MOP je, da je za zagotovitev javnega interesa na področju 

izvajanja dimnikarskih storitev tudi v prihodnje potrebna regulacija tega področja, zaradi česar je 

potrebno sprejeti nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki bo urejal to vsebino. 

MOP je na svoji spletni strani objavilo, da cilji izvajanja storitev ostajajo javni interes, ki je izražen v 

skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarni varnosti, kot tudi energetski učinkovitosti 

malih kurilnih naprav. Predlagana ureditev temelji na licenčnem sistemu, tako da je njena 

najpomembnejša novost možnost proste izbire izvajalca dimnikarskih storitev. Uporabnik bo z 

dimnikarsko družbo podpisal izjavo o izbiri izvajalca, ki bo pripomogla k večji preglednosti in 

varnosti obeh. Licenco bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za okolje in prostor. 

Licenca ne bo krajevno (veljala bo za celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna), cena 

izvajanja storitev pa bo maksimirana. 

Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na predlog zakona 

najkasneje do četrtka, 20.8.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si zaradi uskladitve pripomb 

občin članic SOS. 

 

 

mailto:info@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/resolucija_jr.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/resolucija_jr.doc
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/predlog-zakona-o-dimnikarskih-storitvah-17.7.2015.docx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/predlog-zakona-o-dimnikarskih-storitvah-17.7.2015.docx
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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DOGODKI SOS 

28.7./ POSVET - ZAKON O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA 

DOLGOV  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (MDDSZ), organizira informativni posvet v zvezi z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa 

odpusta dolgov (ZPIUOD). Posvet bo potekal v torek, 28. julija 2015 s pričetkom ob 11.00 uri v 

konferenčni dvorani ( 1. nadstropje) Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, 1000 Ljubljana. 

Udeležba na posvetu je brezplačna! 

Vabilo na posvet in prijavnica. 

Vljudno vas naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete do ponedeljka, 27.7.2015, skenirane na 

naslov info@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin 

Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

Obveščamo vas tudi, da je, v kolikor se bo posveta udeležila županja/župan občine, možen podpis 

sporazuma tudi na samem dogodku, kjer bodo imeli s strani ministrstva pripravljene anekse. Za 

veljavno sklenitev sporazuma je potrebna matična številka, davčna številka in žig. 

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. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/vabilo-zpioud.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/07/prijavnica-zpiuod.pdf
mailto:info@skupnostobcin.si
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
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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. 

22.9./ BREZPLAČNO USPOSABLJANJE O ZEJN  

22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno 

usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb 

naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih 

vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega 

javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.  

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice. 

Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to, 

ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov 

info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program. 

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://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/
https://docs.google.com/forms/d/1dkR49v0AodXBslB_cLseJfpuzRqgdbtm1QMDdc3dJco/viewform?usp=send_form
mailto:info@umanotera.org
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. 

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).  

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/.  

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/
mailto:prostor.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/
http://unhabitat.org/events-3/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/06/europcom-2015-no-slogans.jpg


 

17.7.2015 - 24.7.2015  TN št. 28 

47. SEJA VLADE 

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU  

Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o javnem naročanju in ga bo posredovala v obravnavo 

Državnemu zboru. Predlog novega zakona v slovenski pravni red v celoti prenaša novi evropski 

direktivi s področja javnega naročanja, njegove rešitve pa bodo omogočile bolj transparentne, krajše in 

učinkovitejše postopke. Nov sistem spodbuja inovativnost in izbor izvajalcev na podlagi najboljšega 

razmerja med ceno in kakovostjo, pri čemer za določene specifične storitve eksplicitno prepoveduje 

zgolj ceno kot edino merilo za izbor (npr. inženirske ali arhitekturne storitve).  

Vlada RS je sprejem predloga zakona pospremila že z dvema pomembnima odločitvama, na podlagi 

katerih bo jeseni sledila prenova sistema zelenega javnega naročanja in priprava smernic za 

učinkovitejšo izvajanje javnih naročil na pomembnejših vsebinskih in procesnih področjih. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

NOVELA ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB      

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od 

dohodkov pravnih oseb. Predlog zakona prenaša EU direktivi o obdavčitvi matičnih in odvisnih 

družb ter ureja oziroma nadgrajuje institut zakona zaradi sprememb v nedavčnem pravnem okviru, ki 

je pomemben za obdavčenje po zakonu. 

Ocenjuje se, da bo skupni učinek vseh sprememb zakona prinesel okoli 1 mio evrov višje prihodke 

proračuna na letni ravni. Zaradi načina obračunavanja davka (obračun za preteklo leto) se bo ta 

učinek prvič pokazal kot višji prihodki državnega proračuna za leto 2017. (Vir: Vlada RS, ab) 

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI 

ŽENSK IN MOŠKIH 2015–2020 

Vlada RS je določila besedilo Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 

2015–2020. 

Resolucija je strateški dokument, ki za obdobje od 2015 do 2020 določa cilje in ukrepe na posameznih 

področjih, zlasti tistih, ki so z vidika enakosti spolov najpomembnejša. Temeljni namen Resolucije o 

nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 je določiti splošne prioritete za 

izboljšanje položaja žensk oziroma za zagotavljanje trajnostnega razvoja enakosti spolov na 

posameznih področjih.  

Področja, na katera se nanaša, so: trg dela in zaposlovanje, družina in partnerstvo, izobraževanje, 

kultura, šport, znanost in visoko šolstvo, zmanjšanje revščine in socialne izključenosti, položaji 

odločanja v politiki, gospodarstvu in na drugih področjih družbenega življenja, fizično, psihično, 

spolno in ekonomsko nasilje nad ženskami ter mednarodne dejavnosti Republike Slovenije za 

opolnomočenje žensk in udejanjanje ciljev enakosti spolov. (Vir: Vlada RS, ab) 
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POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA POMOČ SOCIALNO 

NAJŠIBKEJŠIM DRŽAVLJANOM RS 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvedenih aktivnostih za pomoč socialno najšibkejšim 

državljanom Republike Slovenije. 

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 12200-3/2015/10 z dne 2. 6. 2015, je Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) posredovalo informacijo v zvezi z 

izvedenimi aktivnostmi glede priprave ukrepov pomoči za socialno najšibkejše državljane (odpis 

dolgov - Sporazum o odpustu dolgov, ukrep začasne pomoči (dodelitve stanovanj) družinam, ki so 

bile deložirane na območju RS in predplačniške kartice za prejemnike sredstev iz naslova pravic iz 

javnih sredstev). (Vir: Vlada RS, ab) 

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE IZ PRP RS ZA 

OBDOBJE 2014-2020 

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Namen podpore po tej uredbi 

je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi 

kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje 

in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo.    

Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, 

pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije.  (Vir: Vlada 

RS, ab) 

UREDBA O STROKOVNEM USPOSABLJANJU IN PREVERJANJU ZNANJA 

NARAVOVARSTVENIH IN PROSTOVOLJNIH NADZORNIKOV 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Uredbo o strokovnem usposabljanju in preverjanju 

znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, saj je v času po sprejemu do sedaj veljavne 

Uredbe o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi, prišlo do 

spremembe predpisov na področju ohranjanja narave in področju prekrškov. Poleg tega se odpravlja 

tudi nekaj pomanjkljivosti. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI UREDBE O PREDELAVI 

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV IN UPORABI KOMPOSTA ALI 

DIGESTATA 

S predlogom uredbe se odpravljajo nekatere redakcijske napake in vsebinske spremembe. Bistvena 

sprememba uredbe je pri določitvi uporabe komposta ali digestata 2. kakovostnega razreda. Za to 

uporabo je potrebna strokovna ocena in ne gnojilni načrt, kot je bilo pomotoma določeno. Za uporabo 

komposta ali digestata 2. kakovostnega razreda prav tako zadostuje analiza tal o vsebnosti kemijskih 

onesnaževal in ni potrebna analiza hranil. 
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Ta uredba se uporablja za biološko razgradljive odpadke, ne uporablja pa se za rastlinske odpadke, ki 

nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali 

kompost ali digestat uporabi pri kmetovanju izključno na tem kraju. Ker imamo kmetije, ki svojo 

gnojevko uporabljajo za gnojenje lastnih površin ali jo predelujejo v lastni bioplinski napravi in tak 

digestat, pridobljen izključno iz lastne predelane gnojevke, uporabijo na lastnih kmetijskih površinah, 

se je moral urediti status teh zavezancev, ki jasno določa, da niso zavezanci te uredbe. Ta jasna 

določitev pa se lahko vzpostavi ob spremembi tega odstavka, ki ne bo zgolj določal, da se ta uredba ne 

uporablja samo za rastlinske odpadke, ampak tudi, da se ne bo uporabila za živinska gnojila. 

UREDBA O NAČINU IZPLAČEVANJA IN MERILIH ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE 

DEJAVNOSTI ZARADI PRILAGODITVE UKREPOM 

VODOVARSTVENEGA REŽIMA  

Uredba se usklajuje zaradi novih predpisov o pomoči de minimis v kmetijskem sektorju. Nadomestila 

se podelijo kot državna pomoč v skladu s smernicami Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju 2007–2013 in EU uredbo o podrobnih pravilih glede uporabe EU uredbe o 

podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter kot 

pomoč de minimis. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V 

ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih 

uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe o omejitvah 

in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril vsebujejo:  

 spremembe zneskov vrednosti daril v evre,  

 dopolnitev člena z določbo glede ravnanja javnih uslužbencev v primerih daril, kot so darilni 

boni, vrednostni boni, darilni žetoni, dragocene kovine in podobno.  

 črtanje odstavka, ki določa, da darila, ki jih javni uslužbenec ne sme sprejeti, ne morejo postati 

last organa ali osebe javnega prava.  

 dopolnitev, da se v seznam daril vpisuje ocenjena vrednost daril; 

 določbo, da se darila, ki postanejo last delodajalca in se ne morejo uporabljati v skladu z 

namenom ustanovitve tega delodajalca, prodajo v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno 

premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. (Vir: Vlada RS, ab) 

DOPOLNITEV NAČRTA VAJ V OBRAMBNEM SISTEMU IN SISTEMU 

VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2015  

Vlada RS je na svoji 25. redni seji 5. marca 2015 sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015. Zaradi dodatnih potreb, ki so se pojavile po 

sprejemu načrta, je Ministrstvo za obrambo pripravilo dopolnitev načrta, in sicer s sodelovanjem 

Slovenske vojske na treh usposabljanjih v tujini in z organizacijo mednarodnega vojaškega 
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usposabljanja v Republiki Sloveniji, ki je neposredno povezan z začetkom delovanja Natovega centra 

odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. Predlagane dopolnitve načrta ne bodo povzročile dodatnih 

finančnih stroškov, saj bodo nekatere vaje, na katerih je predvideno sodelovanje Slovenske vojske ter 

sil za zaščito, reševanje in pomoč, organizatorji odpovedali in se bodo načrtovana sredstva namenila 

za sodelovanje na aktivnostih, s katerimi se dopolnjuje načrt. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROBLEMATIKA KATEGORIZACIJE JAVNIH CEST  

Varuh človekovih pravic je na Vlado RS naslovil poziv za opredelitev v zvezi s problematiko 

kategorizacije javnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Vlada ugotavlja, da je problematika 

neurejenosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z javnimi cestami izjemno pereč problem v Republiki 

Sloveniji in da predstavlja dolgotrajno kršitev pravice do zasebne lastnine, kar v svojih številnih 

odločbah ugotavlja tudi Ustavno sodišče.  

Vlada je preučila sistemske možnosti, ki bi jih bilo mogoče uveljaviti za rešitev problematike, zato 

meni, da je na normativni ravni treba sprejeti ukrepe, ki bodo zagotavljali varstvo pravic 

posameznikov (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

2007–2013 ZA OBDOBJE JANUAR–JUNIJ 2015  

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za 

obdobje januar–junij 2015, ki navaja presek stanja na področju črpanja EU skladov na dan 30. junij 

2015.  

Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. junija 2015 od 4,1 milijarde evrov 

razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del) dodelila za 4,42 milijarde oz. 107,72 

odstotkov; za 4,25 milijarde evrov (EU del) ali 103,66 odstotkov sredstev je podpisanih pogodb; iz 

državnega proračuna je bilo izplačanih 3,63 milijarde evrov (EU del) ali 88,56 odstotkov razpoložljivih 

sredstev, certificirani izdatki pa znašajo 3,32 milijarde EUR (EU del) kar predstavlja 80,88 odstotka 

razpoložljivih sredstev. 

Slovenija se je do konca junija 2015 po koriščenju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 

2007-2013 uvrstila na 9. mesto med 28 državami članicami EU. (Vir: Vlada RS, ab) 

HORIZONTALNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO PRIPRAVE 

STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE 

Vlada RS je ustanovila horizontalno skupino za koordinacijo priprave strategije razvoja Slovenije. Za 

pripravo predloga nove strategije razvoja Slovenije (SRS) je skladno z Uredbo o dokumentih 

razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo Predloga državnega proračuna in Odlokom o 

ustanovitvi in nalog Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zadolžena 

SVRK v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF) in Uradom Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR).  
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Za potrebe priprave dokumenta je vlada ustanovila horizontalno skupino za koordinacijo, ki jo 

sestavljajo predstavniki SVRK, UMAR, MF, Generalnega sekretariata Vlade RS in Urada predsednika 

vlade. Delovna skupina je zadolžena za pripravo procesnega načrta priprave strategije razvoja 

Slovenije in časovnico, koordinacijo razvojnega načrtovanja in priprave predloga strategije, pripravo 

analitičnih podlag in izhodišč za razprave ter organizacijo in vodenje delavnic. (vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

OBČINA IŠČE PARTNERJA  

 Občina Trevico iz Italije išče občino iz Slovenije za pobratenje. Italijanska občina išče občino, 

ki ima od 1.000 do 5.000 prebivalcev, s katero bi sodelovala na področju javnih storitev, 

umetnosti in kulturne dediščine, na področju kmetijstva oziroma razvoja podeželja. Več 

informacij o občini si lahko pogledate na tej povezavi.  

 Občina Nikosia iz Cipra išče občino za prijavo projekta na razpis Intereg 2014-2020. V okviru 

projekta se želijo osredotočiti na nič energetske javne zgradbe ter s tem povezane energetske 

načrte in uporabo obnovljivih virov energije. Rok za oddajo projekta je 31.7.2015.  

Za dodatne informacije se lahko obrnete na miha.mohor@skupnostobcin.si. 

POVPRAŠEVANJE O POBRATENJU S SLOVENSKO OBČINO  

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo odbora za pobratenje mest nemške občine Korntal-

Münchingen. Ker gre pri pobratenju za idejno zamisel dolgotrajnega prijateljstva dveh ali več mest 

oziroma občin, izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč ter deljenje dobrih praks med njimi, za kar si 

prizadeva tudi Skupnost občin Slovenije, zainteresirane občine članice vabimo, da si: 

- ogledate uradno spletno stran mesta ali 

- se s konkretnimi vprašanji neposredno obrnete na elektronski naslov pascal.boudinet@de.bosch.com. 

Nemško mestece leži v okrožju Ludwigsburg, severozahodno od Stuttgarta, glavnega mesta 

južnonemške zvezne dežele Baden-Würtemberg, oddaljenega le pol ure vožnje z avtomobilom. 

Ustanovljeno je bilo 1. 1. 1975, z združitvijo mesta Korntal in skupnosti Münchingen. Danes v njem 

prebiva približno 19.000 ljudi. Zaradi ugodne geografske lege mesto živi za naravo in urejeno okolje, s 

čimer nudi tako svojim prebivalcem kot obiskovalcem različne možnosti za zdravo in aktivno 

preživljanje prostega časa. Neposredna bližina Stuttgarta je tudi razlog za dobre prometne povezave, 

ki omogočajo dodaten razvoj ter pridobitve na različnih področjih. Korntal-Münchingen že ima 

izkušnje s pobratenji, in sicer v lanskem letu so obeležili 50. obletnico pobratenja s francoskim mestom 

Mirande in belgijskim mestom Tubize. 

Pri tem vas želimo opomniti, da EU spodbuja takšno sodelovanje tudi s sofinanciranjem v okviru 

programa Evropa za državljane. S programom Evropska komisija spodbuja večjo vključitev 

državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri 

izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko 

državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko 

zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. Za obdobje 

http://www.twinning.org/en/entity/show/id/2389/user/21.html#.VZ-vGEaxWUk
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.korntal-muenchingen.de/start
mailto:pascal.boudinet@de.bosch.com
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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2014–2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov sredstev. Več o tem 

lahko najdete pri slovenski podporni točki. 

NAPOVED POZIVA ZVEZE ALPE JADRAN 

Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za 

sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 

2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 

2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni! 

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, 

društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah: 

1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€) 

2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali 

največ 4.000€) 

3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€). 

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. 

oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej 

povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: 

http://www.alps-adriatic-alliance.org/ 

MOŽNOST ZA SODELOVANJE NA KONFERENCI ECOVATION V 

GRADCU S POVRAČILOM STROŠKOV  

Pri evropskem projektu Public Procurement of Innovation Platform Regionalni okoljski center (REC) 

vodi modul o izmenjavi izkušenj. Modul je namenjen javnim naročnikom, da odpotujejo k 

naprednejšim organizacijam, kjer pridobijo bolj poglobljeno razumevanje inovativnih pristopov pri 

javnem naročanju (PPI). Z učenjem od drugih udeleženci razvijajo sposobnosti za izvajanje PPI ter 

izkusijo tudi nove načine razmišljanja o problemih in rešitvah. 

Po doseženem dogovoru z organizatorjem (Avstrijski center PPPI) se je projektna skupina PPI 

platforme odločila financirati udeležbo na konferenci v okviru programa izmenjave izkušenj. Projekt 

lahko krije potne in nastanitvene stroške, vendar le za omejeno število prosilcev. 

Jezik konference je nemščina, kar pomeni, da morajo prijavljeni govoriti zadovoljivo nemščino. Več 

informacij o konferenci 30. septembra 2015 je na voljo tukaj.  

Iščejo predvsem udeležence iz novih držav članic. Če bi se želeli udeležiti tega srečanja, prosijo da 

izpolnite obrazec (application form) in ga pošljete projektnemu timu (send it to the PPI Platform 

team). Za več informacij kliknite tukaj. 

 

 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/alpeadria.png
http://www.cmepius.si/o-nas/programi/evropa-za-drzavljane/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/aaa-application-for-funding-2015.dotx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/aaa-application-for-funding-2015.dotx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/tcps.pdf
http://www.alps-adriatic-alliance.org/
http://www.ioeb.at/leistungen/vernetzung-und-veranstaltungen/news-detail/ecovation-3009-01102015/
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/experience_exchange/Application_form_participant_Final_24April.doc
mailto:info@innovation-procurement.org
mailto:info@innovation-procurement.org
http://www.innovation-procurement.org/exchange/experience-exchange/
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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/. 

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. 

PREGLED RAZPISOV TRANSNACIONALNIH PROGRAMOV IN 

PROGRAMA INTERREG EUROPE 

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte 

na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. 

http://www.kultur.steiermark.at/cms/ziel/116320405/DE/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1221
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Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente 

na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična 

družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.  

  • Območje Alp: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 25. 2. in 10. 4. 2015, prispelo je 219 

prijav, od tega 201 veljavna. Na seji nadzornega odbora v Lyonu 23. 6. 2015 je bilo pogojno odobrenih 

30 predlogov, ki bodo povabljeni k sodelovanju na drugi stopnji razpisa. V 29 predlogih sodeluje 50 

slovenskih partnerjev. Informacije o rezultatih 1. stopnje razpisa daje skupni sekretariat programa. 

Druga stopnja razpisa bo odprta 7.7. 2015 in bo trajala do 25. 9. Več informacij je na voljo na domači 

strani programa in pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs@gov.si. 

• Srednja Evropa: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 12. 2. in 13. 4. 2015. Prispelo je 620 

prijav, od tega 611 veljavnih. Predlogi so trenutno v fazi ocenjevanja; odločitev o prijavah, uvrščenih 

na drugo stopnjo bo predvidoma sprejeta konec septembra letos. Druga stopnja razpisa bo 

predvidoma potekala od 28. 9. do 27. 11. letos. Več informacij je na voljo na domači strani programa in 

pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs@gov.si. 

 • Interreg Europe: informativna faza razpisa je potekala spomladi 2015, prvi razpis pa je odprt med 

23. 6. in 31. 7. 2015. Več informacij je na voljo na domači strani programa in pri kontaktni točki – Duša 

Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si ter Urška Trojar, 01 400 3475, urska.trojar@gov.si. 

• Mediteran: 23. 6. 2015 je v Marseillu potekala otvoritvena konferenca programa, na kateri je 

sodelovalo 750 udeležencev. Predstavitve so na voljo na tej povezavi. Program objavlja prvi razpis z 

informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in 

objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih 

področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene 

konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni 

na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za 

modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo 

enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta 

med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za 

horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 

potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 

20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi 

domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si. 

• Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, 

druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran 

predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa 

in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si. 

• Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni 

strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 

dusa.sodnik@gov.si.  

 

http://www.alpine-space.eu/
http://www.alpine-space.eu/
mailto:janez.berdavs@gov.si
http://www.interreg-central.eu/
mailto:janez.berdavs@gov.si
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
mailto:dusa.sodnik@gov.si
mailto:urska.trojar@gov.si
http://interreg-med.eu/en/kick-off-2015/
http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/
http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/
http://interreg-med.eu/en/kick-off-2015/
http://interreg-med.eu/en/kick-off-2015/
http://www.svrk.gov.si/
http://www.programmemed.eu/en/
http://interreg-med.eu/en/home/
mailto:dusa.sodnik@gov.si
http://interreg-med.eu/en/home/
mailto:miran.vatovec@gov.si
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/
mailto:dusa.sodnik@gov.si
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NOVICE DRUGIH 

PRIROČNIK - ORODJA ZA UPRAVLJANJE PREMOŽENJA  

Nabor orodij za upravljanje premoženja je namenjen lokalnim nosilcem odločanja v občinah in javnih 

gospodarskih službah. Namen priročnika je seznanitev odločevalcev s sistematičnim pristopom k 

upravljanju javnih komunalnih sredstev (vode in odpadnih voda), kot tudi zagotavljanje smernic o 

izvajanju praks upravljanja premoženja. 

Uporaba orodij v priročniku naj bi odločevalcem pomagala pri prepoznavanju prednosti integriranega 

sistematičnega pristopa k upravljanju komunalnih sredstev, vzpostavitvi boljše organizacijske 

strukture in razmejitve odgovornosti pri upravljanju premoženja ter pri postopnem uvajanju praks 

upravljanja premoženja kot del vsakdanjih aktivnosti. Orodja naj bi bralcem omogočila, da ugotovijo 

vrzeli ali izzive, in na podlagi tega pripravijo strategijo za reševanje teh izzivov. Nabor orodij za 

upravljanje premoženja je pripravljen v okviru projekta "Upravljanje premoženja za sektor vode in 

javne higiene v jugovzhodni Evropi". Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za 

gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ 

(ORF MMS) ter mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS). 

Priročnik je dostopen v angleščini in balkanskih jezikih s klikom TUKAJ. (bh) 

REGIONALNO POROČILO O PRAKSAH NA PODROČJU UPRAVLJANJA 

S PREMOŽENJEM OBČIN JV EVROPE  

Obveščamo vas, da je odslej javno dostopno Regionalno poročilo predstavlja stanje upravljanja 

premoženja v sedmih sodelujočih državah iz jugovzhodne Evrope. Temelji na ugotovitvah 

nacionalnih strokovnjakov iz sodelujočih držav JV Evrope in opisuje obstoječe prakse na področju 

upravljanja premoženja v vsaki izmed sodelujočih držav ter nudi poglobljene študije primerov javnih 

služb v Albaniji, BiH, Hrvaški, Kosovu, Črni Gori in Makedoniji. Regionalno Poročilo o upravljanju 

premoženja je bilo pripravljeno v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne 

higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski 

razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) 

ter Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS). 

Do poročila lahko dostopate s klikom TUKAJ. (bh) 

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN AKTIVNOSTI SLOVENSKIH OBČIN  

Od točke A do točke B sicer želimo priti hitreje, pogosteje in pod lastnimi pogoji, a hkrati bolj 

kakovostno ter okoljsko in socialno sprejemljivo. Trajnostna mobilnost poskuša učinkovito združiti na 

prvi pogled nasprotujoče si želje. Projekti s področja trajnostne mobilnosti se lotevajo: izdelave 

celostnih prometnih strategij, urejanja varnih dostopov (pločnikov, kolesarskih stez) do postajališč 

javnega potniškega prometa (JPP), parkirišč za kolesa, ukrepe trajnostne parkirne politike, izdelave 

mobilnostnih načrtov, vpeljevanje sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti, vzpostavljanja 

okoljskih con, vpeljevanje sistema ''park&ride'', postavitve polnilnih postaj na zemeljski plin in elektro 

polnilnic in seveda izobraževalno ozaveščevalne aktivnosti. Evropska platforma za trajnostno 

http://www.nalas.eu/Publications/Books/Municipal_Asset_Management_Toolkit
http://skupnostobcin.si/publikacija/regionalno-porocilo-o-praksah-na-podrocju-upravljanja-s-premozenjem-obcin-jv-evrope/
http://www.eltis.org/sl/mobility_plans/evropska-platforma
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mobilnost v mestih ponuja preverjen model Celostne prometne strategije (CPS; angleško: SUMP). 

Tudi slovenske občine se zavedajo nujnosti spreminjana navad v prometu. Več o posamezni 

dejavnosti občin si lahko preberete na tej povezavi. 

POROČILO O MEDNARODNIH PRAKSAH NA PODROČJU 

UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM  

Mreža NALAS je izdala  Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem. 

Publikacija nudi strnjen pregled najbolj relevantne literature na področju upravljanja premoženja 

občin ter podaja različne pristope k temu vprašanju in predstavlja mednarodne prakse na osnovi 

študij primerov. Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem je bilo 

pripravljeno v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni 

Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje 

(BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter Mreže združenj 

lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS). Dokument je dostopen s klikom TUKAJ. (bh)  

ZNIŽEVANJE ŠTEVILA REGISTRIRANIH BREZPOSELNIH OSEB V 

SLOVENIJI SE NADALJUJE 

Število registriranih brezposelnih oseb pada. V prvi polovici leta 2015 je bilo na Zavodu RS za 

zaposlovanje v povprečju prijavljenih 117.081 oseb (6 odstotkov manj kot v prvi polovici leta 2014). 

Konec junija 2015 je bilo registriranih 110.245 brezposelnih oseb, kar je 1,9 % manj kot maja.  

Graf prikazuje stanje 

po območnih enotah 

Zavoda. 

Delež na novo 

prijavljenih 

brezposelnih oseb je 

prav tako manjši. 

Razlogi za prijavo ter 

strukturo le-teh si 

lahko ogledate na tej 

povezavi. (Vir: ZRSZ) 

 

NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O 

AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ PRP 2014-20207-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Navodila za informiranje in 

obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020 (podaljšan do 31. 8. 2015). 

Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega 

http://www.eltis.org/sl/mobility_plans/evropska-platforma
https://skupnostobcin.si/2015/07/trajnostna-mobilnost-in-aktivnosti-slovenskih-obcin/
http://skupnostobcin.si/publikacija/porocilo-o-mednarodnih-praksah-na-podrocju-upravljanja-s-premozenjem/
https://skupnostobcin.si/2015/07/znizevanje-stevila-registriranih-brezposelnih-oseb-v-sloveniji-se-nadaljuje/
https://skupnostobcin.si/2015/07/znizevanje-stevila-registriranih-brezposelnih-oseb-v-sloveniji-se-nadaljuje/
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kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, so obvezani informiranja 

in obveščanja javnosti oz. označevanja aktivnosti z navajanjem vira sofinanciranja. 

V navodilih so opredeljene odgovornosti upravičencev glede informiranja in obveščanja javnosti o 

dejavnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014–2020, tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti ter označevanje informacijskega in 

komunikacijskega gradiva. 

Dostop do navodil najdete tu. (Vir: MKGP) 

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA IZVAJANJE OPERACIJE VODNI VIRI  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja Tehnološka navodila za izvajanje operacije 

Vodni viri, ki so sestavni del ukrepa KOPOP. Zahteve v okviru te operacije so namenjene ohranjanju 

oziroma izboljšanju kakovosti vodnih virov, ohranjanju ter izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal ter 

pomenijo spremembe obstoječih kmetijskih praks. (Vir: MKGP) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/oznacevanje-aktivnosti
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/5_Knji%C5%BEnica/Tehnolo%C5%A1ka_navodila_KOPOP_Vodni_viri_20_7_2015_splet.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/5_Knji%C5%BEnica/Tehnolo%C5%A1ka_navodila_KOPOP_Vodni_viri_20_7_2015_splet.pdf

