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NOVIČKE SOS  

SOS OGORČEN ZARADI IZKLJUČEVALNEGA DELOVANJA ODBORA 

DRŽAVNEGA ZBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO  

V Skupnosti občin Slovenije smo preko medijev zasledili, da je v četrtek, 13.11.2014, potekala 7. nujna 

seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in se nemudoma odzvali. V 

protestnem dopisu odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo smo izpostavili, 

da bi v skladu s temeljnimi demokratičnimi standardi morali na sestanek, na katerem se je obravnaval 

Proračun RS oz. rebalans tega proračuna, povabiti oz. dati možnost reprezentativnim združenjem 

občin, da predstavijo svoja stališča in predloge. Obenem smo opozorili na to, da je Državni zbor RS 

leta 2009 sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti in zahtevali, da nas v bodoče vabijo na vse seje 

odbora, kjer bodo obravnavane teme, povezane z delovanjem občin, kar je bila tudi dosedanja praksa 

delovanja tega odbora. (bh) 

RAZPRAVA V ZVEZI Z ZAKONOM O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH -

DOLOČITEV TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ  

V petek, 7.11.2014 je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala razprava v zvezi z 

Zakonom o kmetijskih zemljiščih na temo določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč, katere se je 

udeležil tudi član Komisije Skupnosti občin Slovenije za prostor, Izidor Jerala. 

Minister Dejan Židan je uvodoma izpostavil, da mora ministrstvo sprejeti odločitev glede nadaljevanja 

dela na Zakonu o kmetijskih zemljiščih, predvsem glede določitve TVKZ. Ob tem se jim postavlja 

vprašanje ali začeti izvajati veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih ali nadaljevati postopek sprememb 

in dopolnitev ZKZ, ki predvideva nov koncept določitve trajno varovanjih kmetijskih zemljišč (kvote). 

Leon Ravnikar je navedel bistvene razlike med veljavnim ZKZ in predlogom ZKZ-E, ki je bil poslan v 

medresorsko obravnavo 20.1.2014. Ministrstvo želi v zakonu urediti tudi področje gradnje kmetijskih 

objektov na kmetijskih zemljiščih, kot je to urejal prehodni člen ZKZ-C, 39. Člen). 

Uvodni predstavitvi je sledila razprava na osnovi katere so se izoblikovale naslednje smernice za delo 

na zakonu: 

- nadaljuje se naj delo na veljavnem ZKZ 

- določitev TVKZ po postopku kot ga določa veljavni ZKZ je ustreznejši in za občine ugodnejši, režim 

varovanja kmetijskih zemljišč je vzpostavljen skozi proces načrtovanja 

- določitev kvot TVKZ in na način določitve TVKZ po postopku kot ga predvideva novela ZKZ-E je 

manj primerna rešitev, bi pa bilo koristno razmisliti, ali bi bilo po takšnem principu mogoče določiti 

okvirne cilje glede obsega trajno varovanih kmetijskih zemljišč 

- glede možnosti načrtovanja kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih z OPPN je MOP prepričan v 

ustreznost rešitve, medtem ko je predstavnica skupine Odgovorno do Prostora ostala kritična do 
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predlagane rešitve. Prevladalo je splošno mnenje, da bi bilo to dopustno urediti z ZKZ, dokler MOP 

tega ne uredi sistemsko za vse sektorje. 

Minister in državna sekretarka sta na koncu razprave udeležence pozvala, da posredujejo pisne 

predloge glede potrebnih sprememb veljavnega ZKZ v delu, ki se nanaša na določitev kvot TVKZ in 

načrtovanje na kmetijskih zemljiščih. Za oddajo predlogov je čas do 14.11.2014 zaradi nujnosti 

nadaljevanja postopkov, Skupnost občin Slovenije pa je že pozvala občine članice SOS in članice in 

člane Komisije SOS za prostor k oddaji predlogov. (bh) 

DELOVNA SKUPINA NALAS ZA TRAJNOSTNI TURIZEM 

Najnovejša delovna skupina NALAS, ki se osredotoča na trajnostni turizem, 

se je sestala 11. in 12. novembra 2014 v Sarajevu, v Bosni in Hercegovini in 

razpravljala o ključnih izzivih in rešitvah turizma v jugovzhodni Evropi. 

Srečanje se je osredotočalo na izmenjavo izkušenj asociacij lokalnih skupnosti 

v trajnostnem turizmu in na dokončanje priročnika za načrtovanje 

trajnostnega turizma na lokalni ravni. Člani projektne skupine, ki prihajajo iz turističnih oddelkov 

občin JVE ali asociacij občin držav NALAS, so predstavili kako je urejena turistična taksa v vsaki od 

držav in kakšno vlogo imajo asociacije občin na področju trajnostnega razvoja turizma na lokalni 

ravni. Prav tako so razpravljali o konkretnih projektnih idejah na področju trajnostnega turizma, ki jih 

je treba izvajati v mreži. V obliki delavnice je delovna skupina delala na dokončanju enega od svojih 

izdelkov, orodju za načrtovanje trajnostnega turizma na lokalni ravni. Ta »Toolkit« bo pomagal 

občinam pri ocenjevanju in organiziranju vsega 

potenciala turizma na lokalni ravni ter 

vključevanju v uradno načrtovanje lokalnih 

skupnosti. Delovni proces za dokončanje 

orodja za načrtovanje trajnostnega turizma na 

lokalni ravni je iz strokovnega vidika podprla 

in moderirala Jana Apih iz Slovenije. Dogodek 

je vključeval tudi obisk eko-vasi EcoFutura, v 

bližini Sarajeva. Vasica v gorah, ki jo je zgradila 

skupina navdušencev iz nevladne organizacije 

v popolni harmoniji z naravo, ponuja domačo 

vegetarijansko hrano, nastanitev, team building 

objekte, adrenalinski park in otroška igrišča. (SK) 

IMENOVANJE 

IMENOVANJE ČLANA V NO OP RR IN ROPI  

Skupnost občin Slovenije je na podlagi poziva za potrditev oziroma imenovanje članov v NO OP RR 

in ROPI, ki ga je prejela s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na novo 

imenovala članico in predstavnico SOS v No OP RR in ROPI. V korespondenčni seji predsedstva SOS 

je bila predlagana in imenovana mag. Monika Kirbiš Rojs. Nespremenjeno ostaja poleg na novo 

predlagane in imenovane članice, član mag. Marko Diaci.  

https://www.facebook.com/Ecofutura
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O TRGOVINI 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog 

Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki spreminja tudi določbo 6. člena ZT-1, ki se nanaša na 

soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln. V predlagani spremembi 6. člena ZT-1 je dan poudarek na 

soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega akta ter določa 

prehodni rok, do katerega ga morajo pristojni organi lokalni skupnosti sprejeti. Do izdaje akta mora 

lokalna skupnost pred izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah in s potujočo 

prodajalno, ki se opravlja v varovalnem pasu javne ceste, pridobiti soglasje pristojnega upravljalca 

javne ceste. 

Vaše pripombe, stališča in mnenja nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 20. novembra 2014 

na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI 

OBJEKTOV 

Sporočamo vam, da je v obravnavi Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-

1F), ki ga je DZ predložila poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček. Vljudno vas prosimo, da nam vaše 

pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 

21.11.2014. 

PREDLOG ZLV IN ZLS POSLANSKE SKUPINE 

Obveščamo vas, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – skrajšani postopek. Poleg predvidene 

spremembe razloga za prenehanje mandata občinskih funkcionarjev, predvideva predlog možnost 

odpoklica župana. V priponki vam posredujemo predložen predlog sprememb ZLS. 

Skupina poslank in poslancev je predložila tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o lokalnih volitvah, v katerem se spreminjajo pogoji, ki zaostrujejo pasivno volilno pravico. 

Hkrati vas obveščamo, da so v Državni zbor vloženi tudi Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi 

Zakona o Državnem svetu, Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih, Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike, ki prav tako zaostrujejo pogoje 

za opravljanje funkcije oziroma razloge za prenehanje mandata. 

Vaše predloge, stališča in mnenja nam posredujete najkasneje do ponedeljka, 8. decembra 2014 na 

info@skupnostobcin.si.  

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Trgovina/Predlog_Sprememb_Zakona_o_trgovini-12.11.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Trgovina/Predlog_Sprememb_Zakona_o_trgovini-12.11.2014.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/predlog_ZGO_DZ.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/predlog_ZGO_DZ.PDF
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://imss.dz-rs.si/imis/e2269463d1ba150c92f3.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/e2269463d1ba150c92f3.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/76538b9e12f29a37112d.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/76538b9e12f29a37112d.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/f6062b644854eeab3ec8.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/f6062b644854eeab3ec8.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/7d193f4db6cf8e17690f.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/26e125f38ad482f7bd80.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/26e125f38ad482f7bd80.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
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OSNUTEK PRAVILNIKA O PRVIH MERITVAH IN OBRATOVALNEM 

MONITORINGU ODPADNIH VODA TER O POGOJIH ZA NJEGOVO 

IZVAJANJE 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje. 

V besedilu se podrobneje opredeli uporaba pravilnika, in sicer se pravilnik uporablja za prve meritve 

in obratovalni monitoring odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, odpadnih in izcednih voda v skladu s 

predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, in tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki 

se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega 

dioksida, odstranjujejo z izpuščanjem v vode. Pri tem se zahteve, ki se nanašajo na industrijske 

odpadne vode, uporabljajo tudi glede izcednih voda iz odlagališč in glede tekočih odpadkov iz 

proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje 

odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, odstranjujejo z izpuščanjem v vode. V obseg prvih 

meritev in obratovalnega monitoringa se vključi merjenje pretoka in temperature vodotoka, če so te 

meritve za napravo predpisane, ter izračun letne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda. Jasneje se opredeli merila za 

določitev dodatnih parametrov za komunalno ali industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih 

voda, ki ne izhajajo iz posebnih predpisov. V obseg prvih meritev se vključi meritev pretoka in 

temperature vodotoka, v katerega se odvajajo odpadne vode. Obveznost prvih meritev in meritev 

obratovalnega monitoringa na vtoku na malo komunalno čistilno napravo, ki jih je treba izvesti zaradi 

izračuna letnega povprečnega učinka čiščenja odpadne vode, se omeji na parameter KPK, idr. 

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge pošljete na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2014. 

DOGODKI SOS 

17.11./ SESTANEK KOMISIJE ZA TURIZEM PRI SOS 

Komisija za turizem se bo udeležila srečanja z mag. Marjanom Hribarjem, Direktorat za turizem in 

internacionalizacijo (MGRT) k temi turističnih taks in sprememb ZSRT. Sestanek bo potekal v 

ponedeljek 17.11.2014 v popoldanskih urah.  

19.11./ SKUPNA SEJA KOMISIJ SOS 

Sestanek predsednic/predsednikov in zainteresiranih članic in članov komisij in delovnih skupin pri 

Skupnosti občin Slovenije bo potekal v sredo, 19. novembra 2014 v prostorih MO Ljubljana. Sestanek 

je namenjen izdelavi stališč strokovnih komisij do predloga interventnega zakona za zniževanje 

stroškov občin. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Komunalne_storitve/Prve_meritve_monitoring_odpadne_vode-11.11.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Komunalne_storitve/Prve_meritve_monitoring_odpadne_vode-11.11.2014.docx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
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20.11./ SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V četrtek, 20.11.2014 bo od 9.00 ure dalje v prostorih Hotela Atrij v Termah Zreče potekala seja 

Predsedstva SOS, ki bo posvečena oblikovanju stališč do vladnega predloga varčevalnih ukrepov na 

področju lokalne samouprave oz. pogajanjem za povprečnino in interventnim ukrepom za znižanje 

stroškov ob Sestanek glede Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin 

20.11. / SESTANEK GLEDE UREDBE O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV 

RAZVITOSTI OBČIN  

V prostorih Ministrstva za finance bo v četrtek, 2011.2014 ob 10.00 uri potekal sestanek na temo 

Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin. Na podlagi ZFO je namreč potrebno določiti 

metodologijo za določitev razvitosti občin. trenutna Uredba velja za leti 2013 in 2014. Uredbo je 

potrebno dopolniti in določiti obdobje veljavnosti. UMAR je tako že pripravil predlog izračuna 

razvitosti občin na podlagi dopolnjenih podatkov pristojnih služb, zato pred izvedbo nadaljnjih 

aktivnosti želijo še mnenje predstavnikov občin. Sestanka na ministrstvu se bo udeležil član Glavnega 

odbora SOS in predstavnik sekretariata.  

21.11./ VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV  

V luči napovedanih ukrepov Vlade RS, ki predvideva zmanjšanje sredstev povprečnine za 67,6 

milijonov evrov ter ukinitev sofinanciranja investicijskih projektov občin v višini 2% primerne porabe 

občin v skupni višini 23 milijonov evrov menimo, da takšno izjemno zmanjšanje stroškov sredstev za 

številne občine pomeni izjemno težko situacijo, zato vas SOS, ZOS in ZMOS vabimo, da se udeležite 

VSESLOVENSKEGA SREČANJA ŽUPANJ IN ŽUPANOV, ki bo potekalo 21. novembra 2014 ob 12.00 

uri v Ipavčevem kulturnem centru, Ulica Dušana Kvedra 46, 3230 Šentjur. 

Zaradi izredne pomembnosti prosimo, da se dogodka udeležite osebno županje in župani, vašo 

prisotnost pa javite na info@zdruzenjeobcin.si, kjer tokrat zbirajo prijave. 

24.11./ ZMANJŠANJE OBREMENITVE OKOLJA S KOMUNALNIMI 

ODPADNIMI VODAMI  

Skupnost občin Slovenije, Slovensko društvo za zaščito voda, Društvo vodarjev in Zbornica 

Komunalnega gospodarstva vabijo na srečanje »Zmanjšanje obremenitve okolja s komunalnimi 

odpadnimi vodami na območju razpršene poselitve - Kakšne so naše prioritete delovanja glede 

mKČN«, ki bo v dvorani A na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana v ponedeljek, 24.11.2014 s pričetkom ob 

9:00 uri.  

Problematika malih komunalnih čistilnih naprav je vse bolj aktualna, saj rok za zamenjavo obstoječih 

greznic poteče najkasneje do konca leta 2017. Na temo malih komunalnih čistilnih naprav je sprejetih 

kar nekaj uredb od kateri je najbolj pomembna Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz malih 

komunalnih čistilnih naprav, ki pa je ne glede na dopolnitve povzročila kar nekaj nejasnosti in 

nerazumevanje, ki bi jih bilo smiselno čim preje tudi odpraviti. Namen srečanja na katerem bodo svoj 

pogled na stanje mKČN prikazale različne udeležene strani (izvajalci javnih služb, državni organi, 
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inšpektorji, ….) je izpostaviti poglavitne nejasnosti v zvezi z mKČN do 50 PE s ciljem poenotiti 

delovanje vseh izvajalcev javnih služb, spodbuditi delovanje državnih organov in občinskih služb ter 

zbrati mnenja zainteresirane javnosti… 

Na srečanju bo se tako predstavilo preko 10 udeleženih strani, mnenje strokovnjaka za čiščenje 

odpadnih voda in mnenje strokovnjaka za varstvo okolja. Na koncu srečanja se bo odprla odprta 

vodena diskusija. Tukaj kliknite za ogled vabila. 

 

 

DOGODKI DRUGIH 

15.11./ KONFERENCA INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA 

BOLJŠI SVET  

V Biotehniškem centru Naklo pri Kranju potekala 2. mednarodna konferenca Integralno zeleno 

gospodarstvo za boljši svet, ki se je začela danes, poteka še 15. novembra.  

Konferenca je namenjena krepitvi razumevanja integralne zelene ekonomije na dobrih praksah, ki bo 

razložena s pomočjo osnovnega teoretskega okvira, kakršnega sta postavila Lessem in Schieffer. V 

okviru te šole socialnega inoviranja se že uveljavlja slovenska in evropska pot, v kateri je poudarjeno 

socialno, na znanju temelječe gospodarstvo, in s tem so tudi utemeljeni različni modeli privatizacije, 

kot sta notranji odkup in ustanovitev zadruge. Postavile de bodo tudi koncept pametne integracije EU 

politik za trajnostni razvoj kot nujno dopolnitev pametni specializaciji; delovanje (prednosti) tega 

koncepta bodo prikazane pri praktičnih primerih in na ravni politik (relevanca za črpanje evropskih 

sredstev). Za praktično uporabo bo predstavljeno integralno zeleno gospodarstvo in družba s pomočjo 

paradigme trajnostnega razvoja, v katerem so uravnotežene štiri razsežnosti (okolje, gospodarstvo, 

družba in kultura), posebej pa bodo poudarjene vrednote trajnostnosti in družbene odgovornosti. 

Konferenca bo potekala v slovenščini, s tem da bo za tuje goste zagotovljeno šepetalno tolmačenje, 

njihovi prispevki pa bodo konsekutivno prevajani, kar je zaradi kompleksnosti integralne teorije tudi 

dobrodošlo. Vabilo s programom  

20.11./ UČNA DELAVNICA - POT DO ZNANJA, IZKUŠENJ IN 

ZAPOSLITVE 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS-Soča skupaj s partnerji organizira zaključno konferenco "Učna 

delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve" "ZELENA DOLINA", ki bo potekala v četrtek, 20. 

novembra 2014, med 10.00 - 15.00 uro, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 

Ljubljana, Dvorana A – Triglav. Udeležba je brezplačna. 

Vabilo, program zaključne konference, osnovne informacije o projektu in prijavnica 

Prosimo vas, da udeležbo potrdite najkasneje do 18. novembra 2014 na elektronski naslov: 

andreja.kitek@ir-rs.si. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_Zmanjsanje_obremenitve_okolja_s_komunalnimi_odpadnimi_vodami_24.11.2014.pdf
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2525
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_prva_stran-URI_SOCA.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_program-URI_SOCA.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_opis_projekta-URI_SOCA.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica_zakljucna_konferenca-URI_SOCA.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cpftglc0mkvgmBkt/tu0uk');
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24. – 25.11. / REGIONALNI KONTAKTNI SEMINAR PROGRAMA 

EVROPA ZA DRŽAVLJANE  

24. in 25. novembra 2014 bo v M-hotelu v Ljubljani potekal Regionalni kontaktni seminar programa 

Evropa za državljane, ki bo povezal organizacije civilne družbe in javne organizacije, tudi občine. 

Zaradi mednarodnih udeležencev bo seminar potekal v angleškem jeziku. Vabilo s programom 

Prosimo, da potrdite svojo udeležbo na elektronski povezavi: PRIJAVA, najkasneje do ponedeljka, 

17.11.2014. 

26.11. / WEBINAR- O PRILOŽNOSTIH ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ V 

ENERGETSKO UČINKOVITOST  

26. novembra 2014 bo od 15.00 ure dalje potekal webinar v organizaciji Konvencije županov na temo 

priložnosti za financiranje investicij v energetsko učinkovitost na lokalnem nivoju. Spletni seminar bo 

vodil Roman Doubrava, Evropska komisija, Generalni direktorat za energetiko, ki se bo osredotočil na 

pregled sedanjega večletnega finančnega okvira (MFF) za možnosti financiranja za ukrepe energetske 

učinkovitosti na lokalni ravni, uvedbo novih finančnih instrumentov za energetsko učinkovitost, kot 

so Obzorje 2020, praktične rešitve, da bi našli naložbe, kot so pogodbe o energetski učinkovitosti 

(EPC). Webinar je brezplačen, vse, kar potrebujete je nemoten dostop do interneta, slušalke in 

predhodno prijavo na seminar (virtualna sejna soba ima kapaciteto 100 udeležencev).  

27.11. / WEBINAR- TRAJNOSTNI TOVORNI PROMET: KAKO NAREDITI 

MESTNI PROMET BOLJ ZELEN? 

Približno polovico motoriziranih prevozov v evropskih 

mestih, ki vključujejo prevoz blaga je mogoče opraviti s 

kolesi ali tovornimi kolesi. Tak premik bi zmanjšal cestne 

zastoje, hrup in emisije CO2, hkrati pa povečal javni 

prostor za državljane. Hkrati pa bi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, naložbami 

v vozila z nizkimi emisijami, ustvarjanjem zelenih logističnih centrov ter ureditvijo dostopa do 

urbanih območij lahko pomagali optimizirati logistične verige v mestih. Dne 27.11.2014, vam bo ta 

webinar  predstavil celostne strategije za trajnostni tovorni promet v dveh mestih podpisnicah 

Konvencije županov, razvitem Berlinu in Bologni, in poudaril kolesarske alternative za mestno 

logistiko. Udeleženci bodo imeli na voljo okrog 30 minut za vprašanja in odgovore. 

Govorniki: 

- Randy Rzewnicki, vodja projekta, Evropska federacija kolesarjev 

- Julius Menge, Enota prometne politike, Mesto Berlin 

- Antonio Pio Morra, Oddelek za trajnostno mobilnost, Mesto Bologna 

Ta webinar vam omogoča, da: 

- poslušate in si ogledate predstavitve strokovnjakov in kolegov Konvencije županov 

zainteresiranih strani iz udobja vaše pisarne 

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Invitation_and_programme_EfC_contact_seminar.pdf
http://sova.cmepius.si/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/393633/lang/sl
https://www.eventbrite.com/e/new-opportunities-to-finance-energy-efficiency-investments-at-the-local-level-registration-14014893925
http://www.covenantofmayors.eu/agenda_en.html?id_event=1057
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- sodelujete na seji z vprašanji in odgovori, kjer boste dobili odgovore na vaša vprašanja preko 

javnega klepeta v angleščini in 

- prejmete avdio posnetek webinara in diapozitive v naslednjih dneh. 

Vse kar morate storiti je: uporabiti kabelsko internetno povezavo, si nadenete slušalke in registrirate 

vnaprej (virtualna sejna soba sprejme največ 100 udeležencev). Prejeli boste potrdilo o registraciji, 

skupaj s povezavo za dostop do tega spletnega seminarja, ki bo potekal v angleščini. Registrirajte se 

zdaj! 

Če imate kakršnakoli vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na sandra.ramos@eumayors.eu. 

11.12./ KORUPCIJA IN TRANSPARENTNOST PRI KADROVANJU: ALI  JE 

SPOL POMEMBEN 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Komisija za preprečevanje korupcije 

ter Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani soorganizirajo mednarodno konferenco na 

temo Korupcija in transparentnost pri kadrovanju: ali je spol pomemben? Konferenca bo potekala v 

četrtek, 11. decembra 2014 (10:00 - 14.30, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani). Prevajanje bo 

zagotovljeno, kotizacije ni, prijave so obvezne do 5.12.2014 na naslov dogodek@enakemoznosti.si ali 

po faksu 01/3697918.  

Vabilo, prijavnica 

9. SEJA VLADE 

OPERATIVNI PROGRAM IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

V OBDOBJU 2014-2020 

Vlada RS je sprejela Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 

2020. 

Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je 

izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega 

sklada (KS) v obdobju 2014-2020. Sredstva bodo tako prednostno usmerjena v štiri ključna področja za 

gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest: 

 raziskave in inovacije 

 informacijske in komunikacijske tehnologije  

 povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij  

 podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 

Dokument vsebuje 11 tematskih ciljev, ki jih je opredelila Evropska komisija, znotraj katerih lahko 

države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu 

doseganju ciljev Strategije EU 2020. 

Na podlagi enotne EU metodologije bodo sredstva ESRR in ESS razdeljena med dve kohezijski regiji – 

Vzhodno in Zahodno. Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike v njuni razvitosti, 

https://www.eventbrite.com/e/webinar-sustainable-freight-transport-how-to-make-city-logistics-greener-tickets-14045427251
https://www.eventbrite.com/e/webinar-sustainable-freight-transport-how-to-make-city-logistics-greener-tickets-14045427251
mailto:sandra.ramos@eumayors.eu
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,fqiqfgmBgpcmgoqbpquvk0uk');
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekti_iz_sredstev_eu/vkljucivse/mednarodna_konferenca_korupcija_in_transparentnost_pri_kadrovanju_ali_je_spol_pomemben/
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/VkljuciVsePrijavnica.docx
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potrebah in stanju na trgu dela ter napovedmi povečevanja stopnje tveganja revščine. Kohezijski regiji 

zahodna Slovenija bo tako namenjenih 40 odstotkov ESS sredstev in 60 odstotkov ESRR sredstev – 

skupno 847 milijonov evrov, kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 70 odstotkov ESRR sredstev in 30 

odstotkov ESS sredstev – skupno 1,260 milijarde evrov. Obema skupaj bo na voljo še 1,055 milijarde 

evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama.  

SVRK bo Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

posredovala v potrditev Evropski komisiji, ki jo Slovenija pričakuje do konca letošnjega leta. Tako 

bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila prve javne razpise, upravičenci 

pa kandidirali za sredstva. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

2007-2013  

Vlada RS se je seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, ki 

navaja presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 30. septembra 2014. Republika 

Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2014 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih 

sredstev evropske kohezijske politike (EU del) dodelila za 4,36 milijarde oz. 106,32 odstotkov; za 4,19 

milijarde evrov (EU  del) ali 102,32 odstotkov sredstev je podpisanih pogodb; iz državnega proračuna 

je bilo izplačanih 3,05 milijarde evrov (EU del) ali 74,51 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni 

proračun je bilo iz bruseljske blagajne povrnjenih 2,78 milijarde evrov (EU del), certificirani izdatki pa 

znašajo 2,63 milijarde EUR (EU del) kar predstavlja 64,29 odstotka razpoložljivih sredstev. 

Kot izhaja iz poročila, je bil v mesecu septembru narejen napredek na področju realizacije izplačil, ki v 

primerjavi z avgustom 2014 znaša 70.425.865 EUR. Po dolgem obdobju naraščanja, je v mesecu 

septembru viden tudi padec v razkoraku med vsemi izplačili iz državnega proračuna in predloženimi 

zahtevki za povračilo na Ministrstvo za finance.  

Skupna višina ogroženih stroškov zaradi ugotovljenih tveganj znaša 2.078.732,00 EUR. Pri ogroženih 

projektih gre predvsem za vprašanje nepravočasne izvedbe, zaradi česar obstaja verjetnost, da bodo 

občine prisiljene zaključiti njihovo izvedbo v letu 2016 z lastnimi sredstvi. (Vir: Vlada RS, ab) 

OCENA USTAVNOSTI DRUGEGA ODSTAVKA 23. ČLENA ZUOPŽ  

Vlada RS je na seji sprejela mnenje vlade o pobudi Občine Loška dolina za oceno ustavnosti drugega 

odstavka 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 

2014 (ZUOPŽ).  

Občina Loška dolina je na Ustavno sodišče RS vložila pobudo za oceno ustavnosti drugega odstavka 

23. člena ZUOPŽ, ki je določil, da morajo občine sredstva, ki občinam pripadajo iz naslova 

gospodarjenja z državnimi gozdovi na območju občine, ki so v koncesiji, za leto 2013, 2014 in 2015, in 

sicer sorazmeren delež glede na realiziran posek lesa v teh gozdovih v posamezni občini, nameniti 

izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov. Pred uveljavitvijo tega člena so občine v 

skladu s šestim odstavkom 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 

Slovenije (ZSKZ,) navedena sredstva lahko namenile za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v 

skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.   
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Vlada je podala mnenje, da so bili za sprejem določbe drugega odstavka 23. člena ZUOPŽ podani 

utemeljeni razlogi v javnem interesu. Takojšnja namenitev vseh razpoložljivih sredstev v obnovo 

gozdne infrastrukture in druge ukrepe varstva gozdov bi preprečila nastanek še hujših škodljivih 

posledic. Ker se z zakonsko rešitvijo ne zmanjšuje obsega sredstev, do katerih so upravičene občine, 

temveč se razporeja samo način njihove porabe z zasledovanjem cilja javne koristi, poleg tega pa je 

takšna ureditev začasne narave, saj se nanaša na obdobje sanacije po žledu, je vlada mnenja, da je tak 

poseg v pravico do razpolaganja s sredstvi ustavno dopusten. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V 

LETU 2013 

Vlada RS je sprejela stališče do Mnenja Državnega sveta k Poročilu o stanju na področju energetike v 

Sloveniji v letu 2013. 

Med drugim je vlada RS v zvezi z  Južnim tokom odgovorila, da je Slovenija leta 2009 z Rusko 

federacijo podpisala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacijo o 

sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije. Slovenija izpolnjuje 

svoj del obveznosti iz sporazuma, vendar pa glede na spremenjena razmerja in pogoje na evropskem 

plinskem trgu ostaja nedorečeno, katera trasa plinovoda Južni tok bo za ključnega ruskega investitorja 

bolj zanimiva. Nadaljnja usoda projekta je v veliki meri odvisna od dogajanja na regionalnem 

plinskem trgu, razvoja dogodkov v Ukrajini in iskanja rešitev za projekt na ravni Evropska komisija-

Ruska federacija. (Vira: Vlada RS, ab) 

POROČILOM O MEDNARODNEM RAZVOJNEM SODELOVANJU 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2013 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za 

leto 2013. 

V letu 2013 so sredstva Slovenije za uradno razvojno pomoč znašala 46.215.763 EUR ali 0,13 odstotka 

bruto nacionalnega dohodka (BND), kar zajema: (1) bilateralno pomoč, ki je znašala 15.345.679 EUR ali 

33 odstotkov vseh sredstev, in (2) multilateralno pomoč, za katero je bilo namenjenih 30.870.084 EUR 

ali 67 odstotkov vseh sredstev. Raven izpolnjevanja zaveze s področja uradne razvojne pomoči je v 

letu 2013 padla na 51 odstotkov, do leta 2015 pa naj bi se znižala že na 41 odstotkov. To nakazuje, da 

bo Slovenija težko dosegla svojo mednarodno zavezo, po kateri naj bi za uradno razvojno pomoč do 

leta 2015 namenila že 0,33 odstotka BND ali približno 115 milijonov EUR. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

POZIV ZA PRIJAVO NA RAZPIS AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE ZA PODROČJE 

UMETNOSTI IN KULTURE 

Obveščamo vas, da je Deželna vlada avstrijske Štajerske objavila poziv za prijavo na razpis za 

področje umetnosti in kulture pod nazivom »Sledovi prijateljstva«. Rok za prijavo na poziv je 1. 

december 2014. Prijavijo se lahko kulturne iniciative iz regije, kulturniki/umetniki ter znanstveni 
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raziskovalci na področju kulture. Več o odprtem razpisu se nahaja na spletni strani oddelka deželne 

vlade za kulturo. Za več informacij je pristojna Mag. Christiane Kada (Tel:+43 (0)316 877 5832, 

christiane.kada@stmk.gv.at) z Deželne vlade Štajerske.  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGETSKO UNČIKOVITOST V JAVNEM SEKTORJU  

Energija plus že tretje leto zapored izvaja razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrepe, ki 

povečujejo energetsko učinkovitost. Z razširjenim naborom ukrepov letos ponujajo še več možnosti 

in načinov za povečanje energetske učinkovitosti individualnim kupcem. Razpis za pridobitev 

nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti je bil objavljen dne 29.08.2014 v Uradnem 

listu RS št. 64/2014 in namenja 682.614 EUR nepovratnih sredstev javnemu sektorju za sofinanciranje 

naslednjih ukrepov: vgradnja sprejemnikov sončne energije,toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz OVE; vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; programi 

izvajanja energetskih pregledov, sistemi za izkoriščanje odpadne toplote, vgradnja energetsko 

učinkovitih elektromotornih pogonov, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso 

ali zemeljski plin; oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih; obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavbe. Razpis je odprt do 

01.12.2014 oziroma do objave zaključka zaradi porabe sredstev. Več o razpisu na spletni strani 

www.energijaplus.si, za vsa vprašanja pa se lahko obrnete tudi na elektronski naslov 

pure@energijaplus.si ali na tel.št. 02 22 000 668.  

NOVICE DRUGIH 

DRUGI ROK ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA 

PRP UKREPE 1. IN 3. OSI ZA LETO 2014 

V tem tednu je MKGP obveščalo vlagatelje, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in 

imajo v izreku odločbe predvideno dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2014, da lahko s 6. 

decembrom pričnejo ponovno vlagati zahtevke za izplačilo. Zahtevki za izplačilo se v letu 2014 

vlagajo do 31. decembra. V primeru, da investicija, ki je predmet zahtevka za izplačilo, ne bo 

zaključena in zahtevek za izplačilo ne bo vložen do 31. decembra 2014, mora vlagatelj na Agencijo 

(najkasneje do 31. decembra 2014) vložiti prošnjo za podaljšanje roka za vložitev zahtevka za izplačilo 

v letu 2015. V letu 2015 je zadnji rok za vložitev zahtevkov 30. 6. 2015. Podaljšanje tega roka ni možno 

v nobenem primeru. Več o tem tukaj. 

PREDHODNO USPOSABLJANJE ZA VKLJUČITEV V UKREP KMETIJSKO 

OKOLJSKO PODNEBNIH PLAČIL IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 

2014-2020 

Vsak, ki se namerava vključiti v ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja 

podeželja 2014-2020 (ukrep KOPOP) mora obvezno opraviti predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur. 

Predhodna usposabljanja bodo potekala na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih, na usposabljanje 

pa se je potrebno predhodno prijaviti. 

http://www.kultur.steiermark.at/cms/beitrag/12104237/113069363/
http://www.kultur.steiermark.at/cms/beitrag/12104237/113069363/
tel:+43
mailto:christiane.kada@stmk.gv.at
http://www.energijaplus.si/
mailto:pure@energijaplus.si
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Novice/2014/14_11_12_Vlaganje_zahtevkov_obvestilo.doc
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Z letom 2015 se bo začel izvajati nov koncept ukrepa KOPOP. Vsak, ki se namerava vključiti v ta 

ukrep, mora obvezno opraviti predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur. Namen teh usposabljanj je, 

da bodo udeleženci spoznali in razumeli namen ukrepa KOPOP in posameznih zahtev, ki so 

zasnovane tako, da pripomorejo k zmanjševanju vplivov kmetijstva na okolje, prispevajo k ohranjanju 

biotske raznovrstnosti in krajine ter blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe, istočasno pa 

zagotavljajo tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. 

Teme predavanj so: 

 Predstavitev ukrepa KOPOP. 

 Odvzem vzorcev tal za analizo (Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko 

analizo). 

 Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP. 

 Varovanje voda in ukrep KOPOP. 

 Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. 

Predhodna usposabljanja bodo potekala na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih, na usposabljanje 

pa se je potrebno predhodno prijaviti. Več informacij je na spletni strani KGZS. (Vir: MKO) 

ELTIS PRENOVLJEN PORTAL ZA MOBILNOST V MESTIH 

Evropska komisija je uradno odprla novo in izboljšano spletno stran 

ELTIS, glavni evropski spletni portal za mobilnost v mestih za evropske 

strokovnjake s področja prometa in mobilnosti v mestih. ELTIS spodbuja 

izmenjavo informacij, znanj in izkušenj na področju urbane mobilnosti v Evropi. Namenjen je 

posameznikom, ki delajo na področju transporta, kot tudi sorodnim področjem, kot so urbani in 

regionalni razvoj, zdravje, energija in okoljske znanosti. ELTIS, ki je bil ustanovljen pred več kot 10 

leti, je sedaj glavni evropski portal na področju mobilnosti v mestih. Financiran je s strani Evropske 

unije v okviru programa Inteligentna Energija Evropa. Eltis v skladu s tremi ključnimi temami 

(ODKRIJTE, DELUJTE, DELITE) 

nudi podatke, dobre prakse, 

orodja in komunikacijske poti, ki 

jih potrebujete, da vaše mesto 

spremenite v modele trajnostnega 

mestnega prometa. Namenski 

razdelek PROMETNI NAČRTI 

vam ponuja vrsto informacij o 

tem, kako oblikovati in uresničiti 

trajnostne mestne prometne 

načrte (TMPN), ko iz dneva v dan 

narašča potreba po bolj 

trajnostnih in celovitih postopkih 

načrtovanja v Evropi. Nekaj 

vsebin je na portalu dostopnih 

tudi v slovenščini: 

http://www.eltis.org/sl.  

 

 

http://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/PRP/PRP_2013-2020/Navodila-odvzem-vzorcev-tal-analiza_2014-2020.doc
http://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/PRP/PRP_2013-2020/Navodila-odvzem-vzorcev-tal-analiza_2014-2020.doc
http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/izobrazevanja/Predhodna%20usposabljanja%20za%20ukrep%20KOPOP.pdf
http://www.eltis.org/sl
http://www.eltis.org/sl
http://www.eltis.org/sl
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KAM Z EVROPO? 

V ponedeljek, 17. novembra, bo potekala v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana javna razprava 

Perspektive Evrope. Dogodek Perspektive Evrope pripravlja Predstavništvo Evropske komisije v 

Sloveniji v partnerstvu z zavodoma Divja misel in Bunker ter Znanstvenim inštitutom Filozofske 

fakultete (v okviru Jean Monnet Module).  

Dogodek bo simultano prevajan v angleški jezik, prenos celotnega dogodka pa bo v živo potekal na 

spletni strani www.perspektiveEvrope.si. Na isti strani so možne tudi rezervacije brezplačnih 

vstopnic. Za več informacij pišite na tina.popovic@divjamisel.org. 

AMERIŠKA NEENAKOST  

Leta 2012 je delež zgornjega 0.1% prebivalstva v ZDA znašal 22% celotnega premoženja, natanko 

toliko kot delež spodnjih 90% prebivalstva. Pred tem so imele ZDA podobno stopnjo neenakosti le še 

pred WW1 in med obema vojnama. (Vir: Jože P. Damijan, The Economist)  
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