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21. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je 

sestalo na seji, ki je potekala dne 20.11.2014 v 

prostorih Hotela Atrij v Zrečah. V ospredju 21. 

seje predsedstva SOS so bili predlogi 

varčevalnih ukrepov Vlade RS na področju 

lokalne samouprave, torej predlog višine 

povprečnine in predlog Interventnega zakona 

za nižanje stroškov občinam. V sklopu 

usklajevanj s strokovnim kadrom znotraj 

komisij in delovnih skupin SOS kot tudi 

občinami članicami SOS, smo Predsedstvu v 

mnenje in odločanje posredovali nabor možnih ukrepov, s katerimi bi dolgoročno zmanjšali stroške 

občin pri izvajanju njihovih izvirnih in prenesenih nalog in pripombe na predlog interventnih 

ukrepov. V skladu z razpravo med članicami in člani predsedstva SOS so bili sprejeti naslednji sklepi 

in stališča: 

 Predsedstvo SOS je ugotovilo, da je predlog Vlade RS v katerem določa znižanje povprečnine za 

občine na globalni ravni za 67,6 mio eurov in ukinitev sofinanciranja investicij v skladu z 21. 

členom Zakona o lokalni samoupravi, nesprejemljiv.  Predsedstvo je nadalje ugotovilo, da se 

sredstva namenjena financiranju zakonskih nalog, ki jih je na občine prenesla država vseskozi 

znižujejo. Ob tem pa država ne samo, da ni naredila nobenega resnega koraka k  znižanju 

obremenitev občin, temveč je te celo povečevala. (Širitev obveznosti občin iz naslova obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje,…). Podatki kažejo, da se delež pokritosti tekočih stroškov občin s primerno porabo občine 

vseskozi znižuje od leta 2009, ko je te delež znašal 90% do 83% iz leta 2013. 

 Skupnost občin Slovenije zahteva, da država izpolni svoje obveznosti do občin, ki izhajajo iz 23. 

člena Zakona o financiranju občin še v letošnjem letu. Država je s svojim ravnanjem povzročila 

kršenje načela enakosti pred zakonom, kar je povsem nedopustno. 

 Predsedstvo SOS je prav tako opozorilo, da se občine zavedajo težke ekonomske in socialne 

situacije v Sloveniji in v okviru svojih pristojnosti vodijo politike zniževanja stroškov v občinah. 

Vendar pa so številne obremenitve občin vezane na sistemske zakonodaje, ki jih je pripravljala in 

sprejemala državna raven. Na te pa občine nimajo vpliva.  

 Prisotni so prav tako poudarili, da se zavedajo nujnosti varčevanja na različnih področjih, vendar 

pa pričakujejo, da bodo predlogi varčevalnih ukrepov  takšni, da bodo zamejili in uokvirili  

obstoječe standarde, normative in številne pravice v okvire, ki jih zmoreta tako država kot tudi 

občine. Nikakor pa ne tako, da bi pod krinko varčevanja te prenašali iz ene ravni na drugo (npr. 

skupni šolski okoliši nižajo predvsem stroške državi, istočasno pa višajo stroške prevozov, za 
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katere so pristojne občine).  Ali pa, da se jih prevali na ramena občank in občanov. Učinke 

interventnih ukrepov je potrebno pogledati širše in ne samo s strani kratkoročnega učinka.  

 Predsedstvo je prav tako opozorilo, da je predlog interventnih ukrepov, ki jih je pripravilo 

Ministrstvo za javno upravo usmerjen predvsem v način organiziranja občin, v avtonomno  

delovanje občin (ukinitev pravne subjektivitete ožjih delov občin, združevanje in ukinitev 

zavodov) in ne v zmanjševanja nalog občin.  

Predsedstvo je zato predlagalo:  

 Da se sistematično pristopi k pregledu nalog občin ob tem pa tudi  različnih standardov in 

normativov (predšolska vzgoja, šolstvo, kultura, sociala, okolje in prostor, ….) in se jih uokviri z 

zmožnostmi občin in občank in občanov. 

 Da je Zakon o zavodih eden starejših še veljavnih zakonov (1991) in zato je smiselno, da se prične 

z nujno novelacijo zakona, ta pa naj omogoči nove razmisleke in pristope na področju zavodskega 

organiziranja tako na državni kot lokalni ravni. Predlagamo rok uveljavitve novega zakona 

1.1.2016.  

 Da je potrebno pristopiti k analizi in nato reformi organiziranja različnih področij na lokalni in 

tudi državni ravni (agencije, skladi, enote…), saj bi z njihovim povezovanjem in združevanjem 

omogočili učinkovitejšo skrb za posamezna področja in boljše učinke.  

Na seji smo sicer pogrešali tudi predstavnike s strani ministrstva, saj bi na ta način lahko celostno 

pristopili k reševanju problematike zniževanja stroškov občinam. Ministrstvu za javno upravo in vodji 

službe za lokalno samoupravo smo že posredovali omenjene sklepe, skupaj s predlogi ukrepov. (bh, 

ab) 

NOVIČKE SOS  

SKUPNA SEJA KOMISIJ SOS OBLIKOVALA PREDLOGE ZA ZNIŽANJE 

STROŠKOV OBČINAM  

V sredo, 19.11.2014 je v prostorih Mestne občine Ljubljana potekala skupna seja komisij SOS. Vilma 

Milunovič, predsednica komisije za proračun in finance pri SOS je uvodoma predstavila predlog 

Vlade RS o znižanju povprečnine in črtanju soinvesticijskih sredstev ter povedala, da je predpostavka 

za pogajanje s strani SOS, da se znižajo stroški občin, kakor je bilo že zapisano v dogovoru o 

povprečnini za leta 2013 in 2014. Članice in člani komisij SOS so temeljito prečesali prispele predloge 

občin članic ter na podlagi predloga Ministrstva za javno upravo za interventne ukrepe pripravile 

pripombe na predlog ZUJF-O ter nabor dodatnih predlogov interventnih ukrepov in nabor sistemske 

zakonodaje, katero bi bilo potrebno spremeniti za finančno razbremenitev občin. Nabor predlogov je 

bil posredovan v obravnavo Predsedstvu SOS za obravnavo na 21. seji Predsedstva. (bh, ab) 

ZAKLJUČKI SESTANKA GLEDE UREDBE O METODOLOGIJI ZA 

DOLOČANJE RAZVITOSTI OBČIN  

Dne 20. novembra, je na Ministrstvu za finance potekal sestanek na temo Uredbe o metodologiji za 

določanje razvitosti občin. Na sestanku so predstavnice Ministrstva za finance izpostavile, da so 
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kazalniki razvitosti občin že določeni v Zakonu o financiranju občin, kar pomeni, da je tema sestanka 

samo obdobje kazalnikov in veljavnost uredbe. 

Predstavnik Skupnosti občin Slovenije, župan Darko Fras, je poudaril pomen tega, da se podatki 

zajemajo za več let ter, da so ti podatki točni. Pri trenutnem predlogu Uredbe je sporno dejstvo, da so 

podatki za priključitev števila prebivalstva na kanalizacijsko omrežje iz leta 2011, kar zagotovo ne 

odraža dejanskega stanja. Prav tako je predstavnik SOS predlagal, da se podatki zajemajo iz registra 

gospodarske javne infrastrukture, kjer so podatki ažurirani. V nadaljevanju je predstavnik SOS še 

izpostavil, da je nelogično, da se pogovarjamo o vsebini Uredbe za določitev razvitosti občin, na drugi 

strani pa se nameravajo sredstva za sofinanciranje investicij, ki bi zmanjšale razlike med občinami 

ukiniti. 

Na sestanku je prav tako bilo izpostavljeno, da se govori o popravku Zakona o financiranju občin, v 

katerem bi lahko popravili tudi kazalnike za razvitost občin. Na tem mestu je podpredsednik SOS 

izpostavil pripombo občine, ki ima industrijsko središče, ki v skladu z Uredbo umetno poveča 

razvitost v občini, saj ima občina večje število delovnih mest kot prebivalcev. Ker so v industrijskem 

središču zaposleni občani drugih občin, kjer tudi plačujejo dohodnino, navedena občina od teh 

delovnih mest nima razvojnega učinka. Prav tako je bilo izpostavljena reliefna sestava občin, ki ni 

ustrezno ovrednoteno v predlagani Uredbi. 

Na koncu so se prisotni strinjali, da v roku enega tedna predstavnica SURS-a ter MF preverita, ali se v 

predlagano uredbo lahko vključijo ažurirani podatki glede priključitve števila prebivalcev na 

kanalizacijsko omrežje. V kolikor bodo na voljo dovolj kvalitetni podatki, se bodo novi podatki 

vključili v izračun v Uredbi v nasprotnem primeru pa se bo upoštevala formula iz predloga Uredbe. 

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin se bo sprejela za obdobje enega leta. V kolikor se 

bo pristopilo k spremembi Zakona o financiranju občin, se bo opravila razprava tudi o spremembi 

kazalnikov razvitosti občin. (mm) 

»POPLAVE SO DOKAZ, DA SE DRŽAVA POTAPLJA«  

je bila metafora v uvodu prispevka Bogomirja Kovača z Ekonomske fakultete na včerajšnji javni 

razpravi o poplavah in upravljanju voda, ki ga je organiziralo 

Društvo vodarjev Slovenije in se ga je udeležila tudi predstavnica 

SOS. Profesor je opozoril, da je voda izjemna konkurenčna prednost 

Slovenije, vendar jo spreminjamo v eno temeljnih blokad. Z 

ekonomskega vidika je izpostavil, da stroški škode po poplavah daleč 

presegajo potencialne stroške investicije v protipoplavno varnost. To 

je problem in je politične narave, je ocenil. Dokler ne bo jasne 

politične odgovornosti in razvojne prioritete, problem poplavne 

varnosti ne bo rešen. Luka Štravs z MOP se je strinjal, da bo državna 

uprava morala prioritete spremeniti tudi v luči financiranja 

protipoplavnih ukrepov. Zbranim je obljubil, da bo s sklepi razprave 

seznanil tako vodstvo ministrstva kot države. Andrej Čas, župan MO 

Slovenj Gradec in Janez Koželj, podžupan MO Ljubljana sta 

predstavila poglede na sodelovanje občin in države. Slikovito opisano, 
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od države vsiljeno pasivno držanje, nemoč ukrepanja, čakanje, pričakovanje, razočaranje in 

presedajoče pokroviteljsko obnašanje države do občin. Župan Čas je povedal, da je sedaj čas za 

pripravo projektov in da pri tem potrebujejo pomoč in podporo strokovnjakov, ki se v številnih 

specializiranih institucijah ukvarjajo z različnimi segmenti voda, pri vzpostavitvi interdisciplinarnega 

pristopa. Ta je nujen za načrtovanje preventivnih ukrepov in načrtovanja rešitev se je treba lotiti, kot je 

poudaril Koželj, povezano, multidisciplinarno, celovito, prilagojeno, raznovrstno, večnamensko, 

strateško in sistemsko. Gregor Vertačnik iz Slovenskega meteorološkega društva je pojasnil, da je 

močnejši hidrološki cikel tudi posledica toplejšega ozračja. Za eno stopinjo toplejši zrak namreč lahko 

nosi za osem odstotkov več vodne pare, obenem pa povzroča povečano izhlapevanje vode iz oceanov. 

V prihodnosti gre torej še pričakovati obilne padavinske dogodke, ki botrujejo poplavam. Opozoril je 

tudi, da ne smemo pozabiti na suše, ki bodo posledica višjih temperatur. Na suše je opozoril tudi 

Ervin Debevec. Suše je pri načrtovanju preventivnih ukrepov proti poplavam nujno potrebno vzeti v 

obzir, da v sušnem obdobju ne bi povzročili škode v kmetijstvu. Razpravljala sta tudi bivša ministra, 

Pavel Gantar in Andrej Vizjak. Iz filozofskega vidika je na poplave pogledal v Luka Omladič in jih 

predstavil v luči načel pravičnosti pri rabi in varstvu naravnih virov. O podzemnih poplavah je 

spregovoril Mihael Brenčič in o hudournikih Jože Papež. O odgovornosti do prostora in voda je 

razpravljala Maja Simoneti in poudarila pomen lokalnega zadrževanja prvega vala, večnamenske 

rabe prostora, preventivnega pristopa in regionalizacije. Lidija Globevnik, predsednica Društva 

vodarjev Slovenije se je več kot dvesto zbranim predstavnikom strokovne in druge zainteresirane 

javnosti, zahvalila za številčno udeležbo in napovedala, da bodo prispevke razpravljavcev, ki jih za 

Tedenske novice SOS nismo mogli vseh omeniti, objavili v reviji Slovenski vodar. Novica o dogodku 

je objavljena tudi na spletni strani MOP. (SK) 

 

E-SEMINAR: SPODBUJAMO ZELENA DELOVNA MESTA 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je v 

sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v sklopu projekta 

Spodbujamo zelena delovna mesta od aprila do septembra letos v 

vseh slovenskih regijah izvedla 24 seminarjev, na katerih smo 

iskali naravne in človeške vire ter potenciale za razvoj zelenih delovnih mest v okolici vsakogar izmed 

vas. Svoje delo v živo smo opravili; zapuščino našega skupnega truda pa vam sedaj predajamo v 

obliki e-seminarjev, da lahko nadaljujete naše skupno poslanstvo razvoja zelenih delovnih mest tudi 

vi.  

Na spletni strani http://zelenadelovnamesta.si/index.php/seminarji-menu najdete posamezne dele e-

seminarja, ki vam bodo v pomoč ob izvedbi: 

1. Uvod v projekt Spodbujamo zelena delovna mesta 

2. Kaj so zelena delovna mesta 

http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=5753&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://mandrillapp.com/track/click/30296807/zelenadelovnamesta.si?p=eyJzIjoiOEpIRVNvbExaTXpaSVBlS3ZqRktvS1JvQWNFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvemVsZW5hZGVsb3ZuYW1lc3RhLnNpXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjNiYjQ5ODUxZDhlYzRkNTc5MDUwM2NkMDgzOGE1Mzk0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNzRhMzQ4NzY3NjEyNzRkNzc4ZDM2ODUxMGYzYjA4MmUxZjRjOTRhZFwiXX0ifQ
http://mandrillapp.com/track/click/30296807/zelenadelovnamesta.si?p=eyJzIjoiOFFGLWQxeDBGN2FBT0R5MDlqXzNLOElNRm9VIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvemVsZW5hZGVsb3ZuYW1lc3RhLnNpXFxcL2luZGV4LnBocFxcXC9zZW1pbmFyamktbWVudVwiLFwiaWRcIjpcIjNiYjQ5ODUxZDhlYzRkNTc5MDUwM2NkMDgzOGE1Mzk0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYzQzZGQ1OWU1ZGEyZThlYmUxNThhZDVjNDZmYzZkZDA1Y2RkM2FiYlwiXX0ifQ
https://www.youtube.com/watch?v=vwJHREjhrq4
https://www.youtube.com/watch?v=Yen1-1IqlxM
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3. Uvod v dobre prakse  

o Ekološko kmetijstvo 

o Gozdno-lesna veriga 

o Ravnanje z odpadki 

o Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije 

o Trajnostni turizem 

4. Delo v skupini 

Seminar je namenjen predstavnikom vaše občine, ki se ukvarjajo s strateškimi in razvojnimi vprašanji 

(od vodstva, kadrovnikov, odgovornih za razvoj, kot tudi za gospodarstvo, okolje, komuniciranje itn.). 

Vabljeni tudi na spletno stran projekta, kjer lahko najdete zanimive stvari, ki smo jih že pripravili v 

okviru projekta: Analiza stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v 

Sloveniji, seminarji in e-seminarji za podjetja in občine, dobre prakse, nagradni natečaj Partnerstva za 

zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti in še mnogo zanimivih povezav ter 

dokumentov.  

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta se torej počasi zaključuje, razširjanje duha o razvoju zelenih 

delovnih mest pa nikakor. Želimo vam, da tudi vi prispevate k nadaljnjemu širjenju zavesti o tej 

razvojni priložnosti. (sk) 

POPISOVANJE ŠKODE V OBČINAH  

Uprava za zaščito in reševanje se je obrnila na Skupnost občin Slovenije s prošnjo, da občine 

pozovemo k čim hitrejšemu poročanju o škodah zaradi poplav v mesecu oktobru. Uprava za zaščito in 

reševanje nujno potrebuje podatke o škodi nastali v oktobrskih poplavah, da lahko Vlado RS seznani z 

njeno višino škode in tako v pogajanjih zagotovi del sredstev za intervencijske ukrepe občin. Tako 

URSZR kot SOS se zavedamo, da občine vsako leto težje zagotavljajo sredstva v proračunih za 

intervencijske stroške, kot tudi za stroške sanacije po naravnih nesrečah. (MM) 

UKINITEV PRIPRAVE DELNIH PREMOŽENJSKIH BILANC  

Skupnost občin Slovenije je občine članice skladno z zaprosilom Ministrstva za finance seznanila, da 

pri zbiranju podatkov na MF ugotavljajo, da imajo posredni proračunski uporabniki občin težave pri 

pravi delnih premoženjskih bilanc kot jih opredeljuje drugi odstavek 8. člena Pravilnika o pripravi 

konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13). Na MF so pristopili k 

ukinitvi omenjene določbe. Proračunski uporabniki, ki imajo več ustanoviteljev, bodo po novem 

pripravljali eno samo premoženjsko bilanco, ki bo v celoti vključena v skupno premoženjsko bilanco 

sedežne občine. Sprememba bo vplivala že na oddajo premoženjskih bilanc na dan 31.12.2014. (ur) 

URSZR OBJAVIL DRŽAVNI NAČRT ZIR OB UPORABI OROŽJA ALI 

SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE NAMENE 

OZIROMA TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI  

https://www.youtube.com/watch?v=2APDYXDWiyE
https://www.youtube.com/watch?v=KtU8-_y7AK4
https://www.youtube.com/watch?v=E3z6q907Ofo
https://www.youtube.com/watch?v=pNx_T-bYwqQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJEcFauk1jI
https://www.youtube.com/watch?v=FcAh_45cmFA
https://www.youtube.com/watch?v=iPbqgdpgpS8
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URSZR je na svoji spletni strani objavil novo verzijo Državnega načrta zaščite in reševanja ob uporabi 

orožja ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s 

klasičnimi sredstvi, verzija 4.0, ki si ga lahko preberete na tej povezavi.  

URSZR tako poziva vse nosilce načrtovanja, ki imajo obveznosti pri izdelavi prilog in dodatkov, da v 

najkrajšem možnem času URSZR dostavijo ažurirane dokumente.(MM) 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O OBMOČJIH 

OMEJENE RABE PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA IN O 

POGOJIH GRADNJE OBJEKTOV NA TEH OBMOČJIH  

V usklajevanje smo občinam članicam posredovali Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh 

območjih, ki se nahaja v medresorskem usklajevanju. 

Predlagane spremembe uredbe zasledujejo cilj usklajenosti uredbe z drugo zakonodajo na območju 

gradenj in posegov v prostor ter s terminologijo, ki jo uporablja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 

sevanji in jedrski varnosti. Z uredbo se spreminja tudi širše območje nadzorovane rabe za obstoječi 

raziskovalni reaktor v občini Dol pri Ljubljani. Predlagana je tudi sprememba priloge 2, ki določa 

seznam parcel.  

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

petka, 28.11.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

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.sos112.si/slo/tdocs/terorizem_novo.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/VG_Uredba_UV3.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/VG_Uredba_UV3.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/VG_Uredba_UV3.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
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
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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 

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, 

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
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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. 

 

25.11. / SESTANEK S PREDSEDNIKOM VLADE RS 

Skupnost občin Slovenije in druga združenja občin se bodo sestala s predsednikom Vlade RS in 

njegovo ekipo, Ministrom za finance ter ministrom za javno upravo v torek, 25.11.2014. Sestanek je 

namenjen pogovoru o predlaganih ukrepih Vlade RS za zniževanje povprečnine in ukinjanje 

sofinancerskega deleža za investicije občin ter predstavitvi protipredlogov, mnenj in stališč. 

26.11./ PRVO STROKOVNO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV  

Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju s partnerjema Inštitutom za javno finančno pravo in 

Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila vljudno vabi na Prvo strokovno srečanje županj in 

županov, ki bo potekalo v sredo, 26. novembra 2014, s pričetkom ob 9.00 uri, v dvorani kavarna I (1. 

nadstropje), Hotel Slon Ljubljana, Slovenska cesta 34, Ljubljana. 

Na dogodku bodo sodelovali Predsednik Računskega sodišča RS, Tomaž Vesel, Državna sekretarka 

Ministrstva za javno upravo, mag. Renata Zatler in drugi predstavniki državnih institucij ter 

strokovnjaki s področja delovanja lokalnih skupnosti. Na celodnevnem srečanju bodo predstavljene 

ključne vsebine za dobro delovanje lokalnih skupnosti, in sicer s področja organiziranja, delovanja in 

financiranja občin. Tukaj najdete vabilo s programom in prijavnico.  

Vašo udeležbo na celodnevnem dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 24. novembra 2014. 

Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 

03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.  

Vljudno vabljeni! 

27.11. / SESTANEK S PREDSTAVNIKI MOP  

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije se bodo sestali s predstavniki MOP in generalno direktorico 

Direktorata za okolje, mag. Tanjo Bolte na temo komunalnih čistilnih naprav. Sestanek bo potekal v 

četrtek, 27.11.2014 v prostorih ministrstva. 

3.12./ SREČANJE ŽUPANJ  

Županja Občine Ljutomer Olga Karba in Skupnost občin Slovenije skupaj organizirata 1. srečanje 

županj, ki bo v sredo, 3. decembra 2014, v mestni hiši Občine Ljutomer. Srečanje bo namenjeno 

izmenjavi izkušenj med županjami in ženskami na položajih ter oblikovanju podpornega okolja. 

DOGODKI DRUGIH 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_Zmanjsanje_obremenitve_okolja_s_komunalnimi_odpadnimi_vodami_24.11.2014.pdf
mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si
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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: 

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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- poslušate in si ogledate predstavitve strokovnjakov in kolegov Konvencije županov 

zainteresiranih strani iz udobja vaše pisarne 

- 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. 

28.11./ KONFERENCA »ODPADEK JE ZAČETEK NOVEGA«  

Ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov pripravljata Mestna občina Maribor in Društvo 

gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, predstavitveno konferenco projekta ReBirth z naslovom 

»Odpadek je začetek novega«, ki bo v petek 28.11.2014, s pričetkom ob 9.30 uri.  

Konferenca je namenjena povzročiteljem industrijskih in gradbenih odpadkov, uporabnikom 

gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, komunalnim 

podjetjem, projektantom, občinam, upravnim enotam in drugim, ki jih ta tematika zanima. 

Organizirana bo v okviru projekta »Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in 

njihove uporabe v gradbeništvu« – ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ 

in Ministrstvo za okolje in prostor. 

Kotizacije za udeležbo ni. Predhodna prijava je obvezna na:  

http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/varstvo_okolja/66240 

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 

10. SEJA VLADE 

ZAKON O DRŽAVNI UPRAVI 

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

upravi. Predlagala je, da se predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi 

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
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/varstvo_okolja/66240
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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zaradi nujne uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike 

Slovenije (ZVRS – H), ki je začel veljati 6.9.2014, obravnava po nujnem postopku.  

Vlada Republike Slovenije je ocenila, da je zaradi boljše operativnosti in uspešnejšega izvajanja nalog 

državne uprave nujna čimprejšnja ureditev delovnih področij ministrstev in ureditev vprašanja 

prenosa pravic proračunske porabe hkrati z obravnavo rebalansa oziroma sprememb proračuna 

države. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SEZNAMIH NAROČNIKOV, PODROČNI ZAKONODAJI 

SKUPNOSTI, SEZNAMIH GRADENJ IN STORITEV, OBVEZNIH 

INFORMACIJAH V OBJAVAH, OPISIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ IN 

ZAHTEVAH, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OPREMA ZA ELEKTRONSKO 

NAROČANJE  

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih 

naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v 

objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko 

naročanje. 

S predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih naročnikov, področni 

zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih 

specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (EVA 2009-1611-

0175), se spreminja in opredeljuje nabor obveznih podatkov v objavah v zvezi z javnimi naročili. 

Hkrati pa se posodablja seznam zakonodaje EU, ki ureja dejavnosti iz 5. do 9. člena ZJNVETPS, 

Uredba pa ga opredeljuje v Prilogi 11. (Vir: Vlada RS, ab) 

INFORMACIJA O POSLEDICAH OBILNEGA DEŽEVJA IN POPLAV  

Vlada se je seznanila z informacijo o posledicah obilnega deževja in poplav v Republiki Sloveniji med 

6. in 16. novembrom 2014 

Po do zdaj zbranih poročilih je bilo poplavljenih 1.114 stanovanjskih objektov, 26 blokov, 6 šol 

oziroma vrtcev, 194 gospodarskih in drugih objektov, 29 industrijskih objektov, 140 drugih objektov 

(garaže, drvarnice …), 110,57 km cest, 5 mostov ter obsežne kmetijske in druge površine. Razmočena 

tla in večdnevno deževje so sprožili 44 zemeljskih plazov, usadov in podorov, ki so v posameznih 

primerih poškodovali ali neposredno ogrožajo stanovanjske in infrastrukturne (ceste, električno 

omrežje …) objekte. Evakuiranih je bilo 31 oseb. (Vira: Vlada RS, ab) 

INFORMACIJA O ŠKODI NA KMETIJSKIH PRIDELKIH  

Vlada Republike Slovenije se je na seji 20. novembra seznanila z Informacijo o izdelavi predhodne 

ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic obilnih padavin in poplav v obdobju od 15. junija 

do 15. septembra 2014. 

Obilno deževje in poplave so povzročili škodo v tekoči kmetijski proizvodnji na prizadetem območju 

Slovenije. Na podlagi ogledov kmetijske svetovalne službe, ocene posledic škode na kmetijskih 
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kulturah s strani kmetijske svetovalne službe in Karte prizadetih območij zaradi poplav in obilnega 

deževja v letu 2014, ki jo je pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje, so bila dokumentirana 

prizadeta območja, vrste poškodovanih kmetijskih kultur in poškodovanost po posameznih kulturah. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI 

OBJEKTOV 

Vlada RS je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F). 

S strani poslanke je bil v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku vložen predlog Zakona o 

dopolnitvah Zakona o graditvi objektov. Temeljni cilj predlaganih sprememb zakona je časovno 

skrajšanje postopka za izdajo gradbenega dovoljenja in sicer na način, da se v postopku izdajanja 

gradbenega dovoljenja onemogoči sodelovanje posameznikov in drugih oseb kot stranskih 

udeležencev, če so ali bi lahko sodelovali v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali 

okoljevarstvenega dovoljenja. Generalni sekretariat vlade RS je za mnenje o tem zaprosil MOP, ki pa 

nasprotuje predlaganim spremembam Zakona o graditvi objektov. Odklonilno mnenje do predlaganih 

sprememb so utemeljili s tem, da gre za protiustavno poseganje v pravice stranskih udeležencev v 

postopku izdaje gradbenega dovoljenja. (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 

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 

file:///C:/Users/barbara/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WSHYVCS5/oddelka%20deželne%20vlade%20za%20kulturo
file:///C:/Users/barbara/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WSHYVCS5/oddelka%20deželne%20vlade%20za%20kulturo
tel:+43
mailto:christiane.kada@stmk.gv.at
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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 

POZIV - POZOR! ŽABE NA CESTI  

V organizaciji Herpetološkega društva - Societas herpetologica slovenica so 4. oktobra 2014 v Ljubljani 

organizirali prvi posvet in delavnico o pobudah in akcijah reševanja dvoživk na cestah, imenovano 

Žabohod. Na posvetu so se zbrali strokovnjaki in prostovoljci, vključeni v akcije prenašanja dvoživk 

po Sloveniji in druga zainteresirana javnost. Osnovni namen je bil vzpostavitev sodelovanja med 

skupinami prostovoljcev in ugotavljanja dobrih praks in pomanjkljivosti sistema v Republiki Sloveniji. 

Rezultat posveta je pripravljen dokument, ki so ga poimenovali Pozor! Žabe na cesti!. Pozivajo, da se 

čim prej vzpostavijo ustrezni ukrepi za varstvo dvoživk na najbolj problematičnih odsekih cest, ter da 

se v upravljanje in redno vzdrževanje javnih cest vključi varstvo dvoživk. 

Za več informacij so vam na voljo vsebine na spletni strani: http://www.herpetolosko-drustvo.si/. 

NOVA SPLETNA STRAN ZA PETICIJE EU 

Državljani EU lahko Evropskemu Parlamentu pošljejo peticije v zvezi z izvajanjem evropske 

zakonodaje, poslance lahko tudi zaprosijo, da zavzamejo stališče do določenega vprašanja. Peticije 

lahko državljani vložijo tudi preko spleta. Sedaj je na voljo nova spletna stran, ki bo jim to še olajšala. 

Gre za interaktivno spletno stran, na kateri je mogoče podpisati peticijo in se pozanimati, kako daleč je 

v postopkih Parlamenta. Obiščite novo stran za peticije. (vir: EP) 

V ZAČETKU LETA 2015 RAZPISI ZA URBACT III  

Generalna komisija za regionalno enakopravnost (General Commission for Territorial Equality – 

CGET), Urbactov organ upravljanja, je novi Evropski komisiji v imenu 28 držav članic EU, Švice in 

Norveške posredovala program za URBACT III (2014–2020). Za enkrat torej vse poteka po 

predvidenem časovnem planu, po katerem naj bi komisija program potrdila do konca tega leta, prvi 

razpisi za URBACT III pa naj bi se odprli februarja ali marca 2015. Ponovno bodo glavni 

upravičenci programa URBACT III mesta, kar pomeni: 

 mesta, občine in kraji (ne glede na število prebivalcev), 

 organi ožjih delov občin, kot so četrtne, krajevne in vaške skupnosti, 

 medobčinske uprave na urbanih območji. 

Poleg tega so lahko upravičenci: 

 lokalne agencije, tj. organizacije, ki jih je ustanovilo mesto in so v delni ali popolni lasti mesta 

ter se ukvarjajo z urbanimi vprašanji, 

http://www.energijaplus.si/
mailto:pure@energijaplus.si
http://www.herpetolosko-drustvo.si/
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/sl/main
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20141119STO79618/html/Nova-spletna-stran-za-peticije
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5360
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 pokrajinske, regionalne in nacionalne uprave, 

 univerze in raziskovalni centri. 

Informativni dogodki o programu URBACT III v nacionalnih jezikih potekajo v skoraj vseh državah 

EU, na Norveškem in v Švici, s tesnim sodelovanjem pristojnih ministrstev. Informacije o 

informativnem dogodku v Sloveniji bomo objavili tudi na tej spletni strani. 

Če imate vprašanja v zvezi s programom URBACT III lahko izpolnite formular na uradni spletni 

strani urbact.eu. O razpisih in drugem aktualnem dogajanju pa redno poročamo tudi na spletni strani 

urbact.si. Ne pozabite, da je sodelovanje v programu edinstvena priložnost. Strokovnjaki, odločevalci 

in izvoljeni predstavniki lahko v evropskem okolju pridete do praktičnih rešitev za izzive, s katerimi 

se soočajo vaša mesta, občine in kraji! (Vir: Inštitut za politike prostora, nacionalna točka obveščanja za 

program URBACT) 
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