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NOVIČKE SOS  

ZAKLJUČKI SESTANKA S PREDSEDNIKOM VLADE RS IN NJEGOVO 

EKIPO 

V torek, 25.11.2014 je prišlo do uresničitve sestanka med predstavniki Skupnosti občin Slovenije, 

Združenja občin in Združenja mestnih občin s Predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem, 

ministrom za javno upravo, ministrom za finance, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko, državnima sekretarkama Renato Zatler in Matejo Vraničar ter strokovnimi sodelavci 

ministrstev. Sestanek je bil namenjen pogovoru o predlaganih ukrepih Vlade RS za zniževanje 

povprečnine in ukinjanje sofinancerskega deleža za investicije občin ter predstavitvi protipredlogov, 

mnenj in stališč predstavnikov občin. Posebna pozornost je bila namenjena dogovoru o znižanju 

stroškov dela občinam. 

Predstavniki občin so izpostavili, da na zniževanje povprečnine nikakor ni moč pristati, saj že sedaj 

izračuni jasno kažejo, da višina primerne porabe občin že nekaj let več ne pokriva tekoče stroške 

občin. Nasprotovali pa smo tudi ukinitvi sredstev za sofinanciranje investicij, saj bi ta ukrep občutno 

vplival na zmožnost občin, da črpajo kohezijska sredstva. Predstavniki Skupnosti občin so izpostavili, 

da so razlogi v večanju obveznosti in nalog občin, torej v z zakoni in podzakonskimi predpisi na 

občine prenesenimi novimi ali povečanimi nalogami, čemur pa ni sledilo povečano financiranje. Zato 

so predstavniki SOS ponovno opozorili na nujnost znižanja obveznosti občin, oz. nujnost, da se ta 

uokvirijo z razpoložljivimi sredstvi. 

Na sestanku sicer do dokončnega dogovora glede predlaganih ukrepov vlade za uravnoteženje javnih 

financ države ni prišlo. Sklenjen pa je bil dogovor, da se nemudoma in prvenstveno prične z iskanjem 

rešitev za znižanje stroškov delovanja občin v smislu uravnoteženja javnih financ občin. Vse tri 

skupnosti občin so svoje predloge za uravnoteženje, tako interventne kot sistemske že posredovale na 

ministrstvo za javno upravo, kjer so iz vseh predlogov sestavili zbir predlaganih ukrepov, ki bodo 

predmet nadaljnjih usklajevanj. 

Na sestanku je bilo tako dogovorjeno, da se bo zaradi bolj tesnega in konstruktivnega sodelovanja 

med obema ravnema oblasti, tako državno kot lokalno, ustanovila ožja koordinacijska skupina 

zastopnikov občin in vladne strani, ki jo bo vodil minister Koprivnikar, posvetila pa se bo ključnim 

ukrepom, vezanim na proračun za prihodnje leto. Prva usklajevanja se bodo pričela že v petek, 

28.11.2014 in nadaljevala v več krogih. Ukrepi, ki se lahko uveljavijo s 1. januarjem 2015 in bodo imeli 

neposredni vpliv na znižanje stroškov občinam in racionalizacijo njihovega dela, naj bi se vključili v 

novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ostali ukrepi pa se 

bi naj sprejeli naknadno.  
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PRVI KROG POGAJANJ ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM  

Danes, 28.11.2014, je potekal prvi krog pogajanj glede znižanja stroškov občinam. Na dveh zaporednih 

sestankih so se predstavniki vseh treh skupnosti občin srečali z državnima sekretarkama Renato 

Zatler in Matejo Vraničar, ministrico za izobraževanje, znanost in šport Stanislavo Setnikar Cankar, 

ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen ter direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, 

Ireno Šinko. Pogovor je tekel o naboru predlogov za znižanje stroškov na področju delovanja občin ter 

o racionalizaciji dela in poenostavitvi postopkov, ki smo jih skupnosti posredovale v preteklem tednu. 

Na samem sestanku pa so bili predstavljeni še nekateri dodatni predlogi s strani občin, katere 

ministrstva še niso prejela predhodno.   

Na sestanku so prisotni nabor predlogov razdelili na tri osnovne skupine: predloge, ki jih je možno 

uresničiti interventno do konca prihodnjega tedna, predloge, ki so uresničljivi do sprejetja proračuna 

2015 ter tiste predloge, ki so sistemske narave in se bo na njih intenzivneje delalo v letu 2015. Pri 

mnogih predlogih občin je bila ugotovljena prav potreba po globljih posegih.  

Dogovorjeni so bili tudi dodatni sestanki, izven sklopa krogov pogajanj. Tako se bodo predstavniki 

občin sestali posebej s predstavniki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov glede prenosov kmetijskih 

zemljišč, s strani predstavnikov sektorja predšolske vzgoje pa je bilo izpostavljeno, da so že sami 

pristopili k pregledu obveznosti občin v zvezi z različnimi (pogostimi) obveznimi kontrolami in 

meritvami, ki bremenijo občinske proračune. Tudi na to temo bo potekal poseben, ločen sestanek, 

občine pa vljudno naprošamo, da na info@skupnostobcin.si do konca naslednjega tedna posredujete 

vaše predloge.  

Na sestanku o višini povprečnine in sofinancerskih sredstvih za investicijske projekte prisotni niso 

govorili, saj je bilo s Predsednikom Vlade RS dogovorjeno, da se najprej poišče možnosti varčevanja 

skozi racionalizacijo stroškov občin, šele nato bodo ponovni sestanki s predstavniki vodstev vseh treh 

skupnosti občin oz. pogajanja za povprečnino. (bh) 

PRVO STROKOVNO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV  

Dne 26. novembra 2014 je v Hotelu Slon Ljubljana 

potekalo prvo strokovno srečanje županj in županov, 

ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v 

sodelovanju s partnerjema Inštitutom za javno 

finančno pravo in Inštitutom za lokalno samoupravo 

in javna naročila. Županjam in županom ter drugim 

predstavnikom občin so predstavniki državnih 

institucij ter strokovnjaki s področja delovanja 

samouprave predstavili ključne vsebine za dobro 

delovanje lokalnih skupnosti, in sicer s področja 

organiziranja, delovanja in financiranja občin. 

Po pozdravnem nagovoru predsednika SOS, mag. Aleksandra Jevška, je predsednik Računskega 

sodišča, Tomaž Vesel, predstavil vlogo in naloge ter delo Računskega sodišča RS in pri tem opozoril 

na najpogostejša odkritja, ki jih pri svojem delu opaža Računsko sodišče ter predstavil temeljne 

mailto:info@skupnostobcin.si
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usmeritve pri revidiranju lokalne samouprave. V nadaljevanju je državna sekretarka Ministrstva za 

javno upravo, mag. Renata Zatler, spregovorila o razvoju in delovanju lokalne samouprave ter o 

tesnejšem sodelovanju državnih institucij z občinami v prihodnosti. Udeležencem so bile 

predstavljene še sledeče vsebine: 

- Statutarna ureditev občine, pristojnost županov, občinskih svetov 

- Skupne občinske uprave 

- Ravnanje s stvarnim premoženjem občin in nove usmeritve na področju javnega naročanja 

- Delo nadzornih odborov ter pomen notranje revizije poslovanja 

- Priprava občinskih proračunov in razvojnih načrtov 

- Občinske javne službe in javno-zasebno partnerstvo 

- Nadzor nad GJP in oblikovanje cen komunalnih storitev 

- Projektno financiranje izgradnje infrastrukture 

- Praktične izkušnje pridobivanja EU sredstev in priložnosti v obdobju 2014 – 2020 

- Načrtovanje razvoja lokalnih skupnosti v luči naravnih nesreč 

Vsem udeležencem in predavateljem se zahvaljujemo za sodelovanje. 

 

IZVAJANJE 6. ODSTAVKA 37. ČLENA ZUPJS  

Po sestanku med predstavniki vseh treh skupnosti občin in predstavniki ministrstev, je ministrstvo za 

delo družino in socialne zadeve centrom za socialno delo posredovalo okrožnico, da so bili na 

sestanku opozorjeni na nedosledno izvajanje določb 37. člena ZUPJS nekaterih centrov za socialno 

delo, na podlagi katerega morajo vsi centri od občin pridobiti predhodno mnenje o pomembnih 

okoliščinah (v postopkih pravic, ki se financirajo iz občinskih proračunov), če področni zakon ne 

določa drugače. Posebej so centre za socialno delo opozorili, da pri primerih nekaterih plačil morajo 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/statutarna_ureditev_VJG.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/SKUPNE_OBCINSKE_UPRAVE_FZohar.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/SOS_STVARNO_PREMOZENJE_nov_2014-MZeleznik.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PPT_-_Metka_Cerar_-_SOS_26112014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/priprava_proracuna-VMilunovic.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/SoS_javno-zasebno_partnerstvo_BBrezovnik.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Posvet_AKupljenik.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/SOS_infrastruktura_nov2014_ZJOplotnik.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/47._Euroservis_Predstavitev_DEF_26.11.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Naravne_Nesrece-JStritih.pdf
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centri v vsakem postopku posebej pridobiti predhodno mnenje občine, razen, če je dogovor med 

občino in CSD drugačen. (bh) 

SESTANEK GLEDE SPREMEMBE 6. ČLENA ZT -1 

Dne 25.11 2014 je na MGRT potekal sestanek glede predlagane spremembe 6. člena Zakona o trgovini. 

SOS je na ministrstvo naslovila mnenje, da sprememba člena ni primerna kot tudi ne potrebna.  

MGRT pripravlja spremembe Zakon o trgovini, ki se sicer nanašajo na deregulacijo poklicev, na 

podlagi opozoril Direkcije za ceste in Tržnega inšpektorata RS pa želijo poseči tudi v 6. člen veljavnega 

zakona, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln. In sicer glede prodaje blaga na 

premičnih stojnicah ob javnih cestah. Navedene veljavni člen določa, da mora za prodajo blaga na 

premičnih stojnicah trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, 

na katerem se prodaja blago, lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko 

prodaja na tak način.  

Težava je predvsem v tem, kadar občina nima določenih prostorov, kjer se podaja lahko vrši, zasebni 

lastnik pa da soglasje za prodajo na svojem zemljišču.  

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da je potrebno spremeniti 6. člen ZT-1 tako, da lastnik zemljišča ne 

bo mogel dati soglasja za prodajo na svojem zemljišču, v kolikor način rabe določenega zemljišča 

(prodaja blaga) ne bo opredeljen v prostorskem aktu občine. Na podlagi navedenega, bo MGRT na 

novo oblikoval predlog sprememb 6. člena Zakona o trgovini.(ur) 

SESTANEK Z MOP NA TEMO HRUPA 

S ponovnim opomnikom naslovljenim na MOP v zvezi s hrupom na prireditvah so se odzvali iz 

Direktorata za okolje in povedali, da se bodo tej problematiki posvetili. Odzval se je tudi državni 

sekretar iz Kabineta predsednika Vlade, Tadej Slapnik, ki je sklical sestanek in povabil Uroša Vajgla, 

vodjo sektorja za podnebne spremembe in predstavnika SOS. Sestanka, ki je bil v ponedeljek, 

24.11.2014 se je udeležila Saša Kek iz SOS, z Urošem Vajglom pa je bila tudi sodelavka Jana Miklavčič, 

ki je od meseca maja zadolžena za področje hrupa. Sestanek je bil sklican z namenom, da poiščemo 

način reševanja tega dolgoletnega problema občin.  

Dogovorili smo se, da se do predloga SOS pisno opredelijo. (SK) 

KOMISIJA SOS ZA TURIZEM O TURISTIČNIH TAKSAH Z DTI/MGRT  

Na pobudo SOS, so se dne 24.11.2014 v Ljubljani, sestali mag. Marjan Hribar, generalni direktor 

Direktorata za turizem in internacionalizacijo s sodelavci ter predstavniki Komisije SOS za turizem. V 

medijih je bilo namreč zaznati pobudo gospodarskega sektorja in namero zakonodajalca, da bi 

spremenili določila v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma tako, da bi iz naslova turističnih taks 

delno financirali tudi promocijo turizma na nacionalni ravni. Komisija je po usklajevanju in 

upoštevanju znanih dejstev na sestanku zavzela naslednje stališče:  
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Komisija SOS za turizem podpira predlog, da se v primeru povišanja vrednosti točke turistične takse 

po 1.1.2015, del turistične takse, ki je sicer lokalni in namenski vir občin, nameni za sofinanciranje 

nacionalne promocije turizma ob izpolnjenih pogojih: 

1. da s sredstvi upravlja služba, ki se ukvarja izključno s turizmom na nacionalni ravni in da 

imajo občine možnost vpliva pri odločanju o načinu porabe teh sredstev; 

2. da se občinam, kot namenski vir za spodbujanje razvoja in promocijo turizma obseg sredstev iz 

naslova turističnih taks ne zmanjša (1,265 € za 11 točk), 

3. da enako višino sredstev, kot bi jih prispevale lokalne skupnosti za nacionalno promocijo 

turizma prispeva sredstva tudi gospodarski sektor. 

Predstavniki Direktorata za turizem so se s stališčem seznanili. Mag. Hribar je povedal, da pripravljajo 

zakonodajne rešitve v smeri osamosvajanja turistične organizacije iz agencije Spirit, kar gre v smeri 

prvega pogoja. Glede druge točke je mag. Hribar jasno poudaril, da se obseg sredstev, kot jih bodo na 

podlagi sklepa Vlade o povišanju vrednosti točke turistične takse od 1.1.2015 prejemale občine ne bo 

spremenil in da se o sofinanciranju nacionalne promocije iz naslova turističnih taks pogovarjamo le za 

sredstva iz naslova ponovnega povišanja. Glede tretje točke so predstavniki Direktorata povedali, da 

na sestanku manjka sogovornik iz gospodarskega sektorja, vabljen je bil gospod Zdravko Počivalšek, 

predsednik Turistično gostinske zbornice, vendar se iz nam neznanih razlogov sestanka ni udeležil. 

Mag. Hribar je povedal, da bo sklical še en sestanek in povabil predstavnike GZS, OZS in SOS, kjer bi 

se pogovorili o možnostih zagotavljanja sredstev za nacionalno promocijo tudi s strani gospodarskega 

sektorja. (SK) 

109. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ  

V času od 2. do 4. decembra bo v prostorih Evropskega parlamenta potekalo 109. plenarno zasedanje 

Odbora regij. Zadnjega plenarnega zasedanja v letošnjem letu se bo udeležila komisarka za regionalni 

razvoj Corina Cretu, ki bo članicam in članom predstavila svoje prioritete. Prisotni se bodo seznanili z 

načrti Evropske komisije za vzpodbudo investicij vrednih 315 milijard evrov. V nadaljevanju bodo  

članice in člani razpravljali o migracijski politiki, kako naj ta postane solidarna, hkrati pa njena 

odgovornost za izvajanje pošteno porazdeli. (MM) 

EVIDENTIRANJE 

ODPRTO EVIDENTIRANJE KANDIDATOV V ODBOR REGIJ, V KONGRES 

LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU EVROPE TER V 

SVETU EVROPSKIH REGIJ IN MEST 

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije odprla postopek evidentiranja članice/člana ter 

nadomestnih članic/članov v slovenski delegaciji v Odboru regij, članice/člana v slovenski delegaciji v 

Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope ter članici/člana in nadomestno 

članico/člana v Svetu Evropskih regij in mest. Izmed kandidatk/kandidatov bodo imenovani in 

predlagani za članice/člane in nadomestne članice/člane tisti, ki bodo prejeli najvišje število glasov 

predsedstva SOS. Zato vljudno naprošamo, da predlagani kandidati izpolnjujejo predpisana merila in 
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pogoje. Kandidate je možno predlagati s pravočasno oddanim in pravilno izpolnjenim obrazcem za 

evidentiranje. 

 - obrazec za evidentiranje z obrazložitvijo 

Evidentiranje je odprto do srede, 8.12.2014. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte 

pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in 

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

POJASNILA MINISTRSTVA 

UPRAVIČENOST DO PRIZNANJA TRŽNIH SUBVENCIJ  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli mnenje Ministrstva za okolje in prostor, ali so prosilci za 

subvencije tržnih najemnin, ki so bili pred časom najemniki občinskih neprofitnih stanovanj, zoper 

katere je občina zaradi neplačevanja najemnin vložila tožbe, upravičeni do priznanja tržnih subvencij. 

Pojasnilo ministrstva najdete tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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.  

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 
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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. 

DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽJA ALI 

SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE NAMENE  

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. 

DOGODKI SOS 

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. 

4.- 5.12./ ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PLATFORMA ZA MREŽENJE - 

PROJEKTI EVROPA ZA DRŽAVLJANE  

Skupnost občin Slovenije je kot partnerica v projektu CAP-ABC v letu 2014 za Slovenijo izvajala 

program za večaje zmogljivosti za prijavo na programe Evropa za državljane 2014 - 2020 v Jadransko - 

Balkanski regiji. Ker smo pred zaključkom projektnih aktivnosti, organiziramo zaključno konferenco 

projekta. Ta bo potekala 4. in 5. decembra v avstrijskem Grazu. 

Na konferenci, ki bo potekala v nemščini in angleščini bodo strokovnjaki spregovorili o evropski 

prihodnosti Jugovzhodne Evrope, o priložnostih in tveganjih, o zvezi Alpe-Jadran in možnostih 

sodelovanja, predstavljene bodo dobre prakse pobratenja med občinami, projektni partnerji bodo 

predstavili svoje izkušnje, drugi dan konference pa je zamišljen kot platforma za mreženje, iskanje 
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partnerstev in izmenjavo projektnih idej, s posebnim poudarkom na okolju in trajnosti, turizmu in 

razvoju turizma, zdravju in sociali ter izobraževanju, evropskem državljanstvu in participaciji. 

DOGODKI DRUGIH 

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 

15. – 16.12. / LETNA KONFERENCA CEMR O DRŽAVLJANSTVU  

Obveščamo vas, da CEMR organizira konferenco o evropskem državljanstvu in pobratenjih, ki bo 

potekala 15. in 16. decembra v Rimu. Na konferenci se boste lahko srečali z več sto župani iz vse 

Evrope, s katerimi boste imeli priložnost govoriti o aktivnem državljanstvu, ciljem, vizijam in oviram 

na poti, o participaciji, enakosti spolov, tudi kot orodji za podkrepitev aktivnega evropskega 

državljanstva. Več informacij je dosegljivih v angleškem, francoskem in italijanskem jeziku na spletni 

strani tukaj. Stroške krije prijavitelj.  

16.12./ SEMINAR POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN 

IZPLAČILA DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V 

JAVNEM SEKTORJU 

Upravna akademija v torek, 16. 12. 2014 organizira seminar Povračila stroškov v zvezi z delom in 

izplačila drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju. Izvajalka je Štefka Korade 

Purg. Seminar je namenjen zaposlenim v občinah, ki opravljajo naloge v zvezi z urejanjem delovnih 

razmerij javnih uslužbencev ter pravic in obveznosti funkcionarjev. 

Cilj je seznanitev z ureditvijo povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja v ZUJF in v kolektivnih pogodbah, predstavitev posameznih povračil stroškov in drugih 

prejemkov s pojasnili za izvedbo v praksi. 

Vsebina: 

 pravna ureditev področja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in 

kolektivno pogodbo, 

 pregled ureditve povračil stroškov in drugih prejemkov za funkcionarje in javne uslužbence, 
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 pregled ureditve posameznih povračil stroškov in drugih prejemkov v aneksu h KPND, pojasnila 

glede drugačne in dodatne ureditve povračil stroškov in drugih prejemkov v posameznih 

dejavnostih javnega sektorja. 

Seminar obsega 6 pedagoških ur in je brez kotizacije. Kontaktna oseba za izvedbo seminarja je Irena 

Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna@gov.si. Vsaka občina lahko prijavi največ dva 

uslužbenca. Število mest je omejeno; upoštevali bodo vrstni red prijav. 

Prijave sprejemajo do 9. 12. 2014 na e-naslov gp.mnz@gov.si; obrazec za prijavo 

11. SEJA VLADE 

ZAKON O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV 

PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA 

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

evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  

S predlogom zakona bo zagotovljeno podaljšanje roka za uskladitev statusov posameznim 

zavarovancem, ki morajo svoje statuse uskladiti z določbami novega ZPIZ-2. Brez spremembe 

zakonodaje bi te osebe morale uskladiti svoj status do 31.12.2014, tako pa bodo lahko še eno leto 

opravljale dejavnost in zanje ne bo veljala obvezna vključitev v zavarovanje, upokojenci pa bodo lahko 

še naprej prejemali pokojnino. 

S predlaganim zakonom bodo zagotovili odpravo posledic, ki so nastale pri ugotavljanju lastnosti 

zavarovancev, skladno z izvajanjem določbe 406. člena ZPIZ-2, ki je določala uskladitev dvojnih 

statusov. Za vse osebe, ki so na dan 31.12.2012 hkrati opravljale dejavnost in niso bile vključene v 

zavarovanje oziroma so imele nedovoljeno prekrivanje statusa upokojenca s statusom zavarovanca, 

predlog zakona predvideva, da jim ni potrebno vračati izplačanih pokojnin in plačati polnih 

prispevkov za socialno varnost. ( Vir: Vlada RS, ab) 

AKCIJSKI NAČRT INTERVENTNIH AKTIVNOSTI ZARADI POPLAV V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

Akcijski načrt, ki ga je potrdila Vlada RS, vsebuje nabor potrebnih interventnih ukrepov, za katere bo 

vlada namenila skupaj dobrih 37 milijonov evrov. Ukrepi se bodo izvajali do sredine prihodnjega leta. 

Cilj ukrepov je zagotoviti večjo pretočnost slovenskih vodotokov ter znižati poplavno ogroženost. 

Ministrstvo za okolje in prostor bo do konca leta pripravilo tudi Predlog celovitih ukrepov za izvedbo 

reorganizacije področja urejanja voda in zmanjševanja poplavne ogroženosti, skupaj z Ministrstvom 

za javno upravo pa, z namenom zmanjšanja zaostankov in kadrovskega primanjkljaja na področju 

urejanja voda, predlog ustreznih kadrovskih prerazporeditev. MOP bo tudi preučil veljavne predpise 

in pripravil predlog normativnih sprememb, s katerimi se bodo odpravile nepotrebne administrativne 

ovire pri umeščanju vodne infrastrukture v prostor, pri upravljanju voda in izvedbi protipoplavnih 

investicij. (Vir: Vlada RS, ab) 
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ZAKON O FISKALNEM PRAVILU 

Vlada RS je začela obravnavo predloga Zakona o fiskalnem pravilu, katerega osnovni cilj je zagotoviti 

vzdržno javnofinančno politiko. Vlada RS mora v skladu z usmeritvami EU sprejemati takšne rešitve, 

ki srednjeročno zagotavljajo makroekonomsko stabilnost in ravnovesje. 

S predlaganim zakonom se želi prav tako zagotoviti redno spremljanje javnih financ, ki omogoča hitro 

ukrepanje v primeru nepričakovanih javnofinančnih gibanj. Ključni cilj zakonskih določil o delovanju 

ekonomskih politik je večja blaginja ljudi, ki je nujno povezana z makroekonomsko stabilnostjo. S 

predlaganim zakonom se določajo pravila s katerimi se krepi proračunska disciplina, omejuje se 

srednjeročno zadolževanje države za tekočo porabo in s tem zagotavlja dolgoročna vzdržnost javnih 

financ. (Vir: Vlada RS, ab) 

UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA ZA LETO 

2015 

Na zadnji seji pogajalske komisije, dne 19.11.2014, je sindikalna stran predstavila predlog, ki v 

primerjavi z zadnjim predlogom vladne strani pomeni razhajanje v višini cca 165 mio €. Največji 

finančni učinek sindikalnega predloga povzroča predlog, da se sprostijo vsa napredovanja in pa 

predlog glede drugačne ureditve stroškov prevoza na delo in z dela. 

Prvotni predlog vladne strani je bilo znižanje obsega sredstev za stroške dela glede na leto 2014 za 3%. 

Če do sklenitve nobenega dogovora s sindikalno stranjo ne bo prišlo, bi se brez enostranskega posega 

v stroške dela, sedaj veljavni ukrepi sprostili, kar bi pomenilo povečanje javno finančnih odhodkov v 

letu 2015 za cca 313 mio €. (Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV  

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.  

Predlagana sprememba zakona se ne nanaša na zaposlene invalide. Za invalide bodo invalidska 

podjetja še naprej oproščena plačila prispevkov. Bodo pa po novem zakonu  invalidska podjetja za 

zaposlene neinvalide delavce oproščena plačila prispevkov za socialno varnost le do višine 3 kratnika 

minimalne plače, to je 2.367,45 EUR. Za vse zaposlene neinvalide, katerih plača je višja, bodo 

invalidska podjetja od razlike 3 kratnika minimalne plače do dejanske plače neinvalida morala plačati 

prispevke za socialno varnost v višini razlike med 2.367,45 EUR do dejanske plače delavca neinvalida. 

Plačati bo potrebno tako prispevke delodajalca kot tudi delojemalca. 

UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA Z 

EMISIJO OGLJIKOVEGA DIOKSIDA 

Vlada RS se je seznanila z informacijo v zvezi s spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za 

obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, katero ji je posredovalo Ministrstvo za okolje in 
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prostor (MOP). Seznanili so se tudi, da MOP nadaljuje s pripravami sprememb Uredbe o okoljski 

dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida in priglasitvijo sheme državnih 

pomoči z namenom izvrševanja sklepa vlade. (Vir: Vlada RS, ab) 

RAZVOJ SLOVENSKE JAVNE UPRAVE 2014-2020 IN POROČILO O 

IZVEDENIH AKTIVNOSTIH 

Vlada RS je sprejela sklep, da Ministrstvo za javno upravo pripravi končni predlog Strategije 

nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 –2020. Obenem se je Vlada RS seznanila s poročilom 

o izvedenih aktivnostih v okviru priprave Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 

2020 in določila nov terminski načrt aktivnosti za njeno pripravo. 

Sprejem strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave je nujen, da bi izboljšali in modernizirali 

delovanje uprave, pripomogli k boljšemu okolju za državljane in razvoj gospodarstva, kakor tudi 

dvigu družbene blaginje in konkurenčnosti celotne države. Obstoj strategije javne uprave pa pomeni 

tudi enega izmed predhodnih pogojev za izpolnjevanje 11. tematskega cilja v okviru programiranja za 

novo finančno obdobje, ki jih mora Slovenija izpolniti (ex–ante conditionalities) v okviru zahtev  

Evropske komisije. 

Strategija bo v javni in tudi medresorski obravnavi predvidoma decembra 2014, okvirno pa je za 

februar ali marec 2015 predvidena potrditev končnega predloga Strategije na seji Vlade. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ  

Vlada RS je sprejela Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja (ZDIJZ) za leto 2013. Poročila o izvajanju postopkov na podlagi zahtev za dostop in/ali zahtev 

za ponovno uporabo podatkov javnega sektorja za leto 2013 so oddali vsi državni organi in organi 

lokalnih skupnosti. ( Vir: Vlada RS, ab) 

ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE SVETA EVROPE O 

PREPREČEVANJU NASILJA NAD ŽENSKAMI IN NASILJA V DRUŽ INI 

TER O BOJU PROTI NJIMA 

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. 

Konvencija obvezuje k celostnemu pristopu obravnave nasilja nad ženskami in deklicami, vključno z 

nasiljem v družini, ki vključuje preprečevanje nasilja, zaščito in podporo žrtev, pregon storilcev in 

celovito ter koordinirano ukrepanje. Kot pravni instrument o človekovih pravicah krepi odgovornost 

držav za spodbujanje enakosti spolov in varstvo človekovih pravic žrtev tovrstnega nasilja, saj prav 

nasilje, ki izhaja iz razmerij med spoloma ohranja in ustvarja neenakost žensk in moških. (Vir: Vlada 

RS, ab) 
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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 

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.  

DOBRE PRAKSE OBČIN 

Zlati kamen vas vabi, da prijavite najboljše prakse v vaši občini za Zlati kamen 2015, najkasneje do 15. 

decembra 2014. 

Na podlagi prejetih dobrih praks bo: 

 programski svet konference Zlati kamen izmed prispelih izbral 3 dobre prakse, ki bodo 

predstavljene na konferenci Zlati kamen – 7. Dnevi občin in srečanje županov, ki bo 10. 

marca 2015;  

 organizator vse dobre prakse, ki jih bo prepozna kot razvojno naravnane in družbeno 

odgovorne, objavil v e-zborniku dobrih praks in na portalu www.zlatikamen.si 

 strokovni svet Zlati kamen znotraj celovite metodologije vrednotil tudi informacije, 

pridobljene preko izbora dobrih praks slovenskih občin. 

Prijavnico najdete na spletni strani: http://www.zlatikamen.si. 

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
http://www.energijaplus.si/
mailto:pure@energijaplus.si
http://www.zlatikamen.si/
http://www.zlatikamen.si/clanki/dobre-prakse/isemo-dobre-prakse/
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RAZPIS ZA NAJBOLJŠE PRAKSE NA PODROČJU MLADINSKIH POLITIK 

IN ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH V LOKALNEM ŽIVLJENJU  

Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope vabi vse lokalne skupnosti k prijavi za pridobitev nagrade 

na področju dobrih praks v okviru uresničevanja mladinskih politik in enakosti žensk in moških . 

Prijavite se lahko v elektronski obliki na naslov 

geniyouth@nalas.eu, najkasneje do 19.12.2014 v 

angleškem jeziku.  

 

Lokalne skupnosti vabimo k oddaji iniciativ, izkušenj, uspehov in zaključkov, ki izkazujejo dobro 

prakso na področju mladinskih politik in enakosti žensk in moških v vaši lokalno skupnosti. Prijavite 

se lahko s predstavitvijo že izvedenih aktivnosti , metodologij, ukrepov ali orodij, ki ste jih že 

uporabljali in so izkazali oprijemljive rezultate. 

Pet (5) najboljših praks bo nagrajenih z nagrado imenovano GENiYOUTH Municipal Initiatives 

Awards. Dobitniki bodo nagrado prejeli na podelitvi, ki bo potekala v sklopu Skupščine NALAS, 15. 

Maja 2015 v Plovdivu, Bolgarija. Namen izbire in promocije dobrih praks je širitev le-teh po JV Evropi. 

Prijave potekajo preko navedbe in opisa dobre prakse na obrazcih, ki jo je izvedla vaša občina, 

nevladna organizacija v vaši občini ali Skupnost občin. Dokumenti so v angleškem jeziku: 

- Razpis “GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards” 

- Prijavni obrazec “GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards” 

- Izjava 

 

Aktivnosti bodo potekale po sledečem razporedu: 

1. zbiranje prijav ( do 19.12. 2014) 

2. Ustanovitev evalvacijske komisije ( do 19.12.2014) 

3. Evalvacija in izbor (08.01 – 18.02. 2015): 

- izbor dobrih praks za objavo v publikaciji 

- izbor 5 prejemnikov nagrade za najboljše prakse 

4. Priprava publikacije “GENiYOUTH Municipal Initiatives - Menu of good practices” (18.02 – 30.04. 

2015) 

5. Organizacija slovesnosti za podelitev nagrad (18.02. - 14.05. 2015) 

6. Slovesna podelitev nagrad (14.05.2015) 

7. Razširjanje dobrih praks (od 1.6.2015 naprej) 

8. Iskanje možnosti in priložnosti za repliciranje dobrih praks (od 01.06.2015 naprej) 

NOVICE DRUGIH 

OBČINE PO MERI INVALIDOV  

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru svojega projekta »občina po meri invalidov« spodbuja 

občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in njihovo socialno vključevanje, sožitje in 

večjo kvaliteto življenja. V letošnjem letu sta strogim merilom za izbor zadostili občina Dravograd in 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,igpkaqwvjBpcncu0gw');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/GENiYOUTH/Open_Call_for_GENiYOUTH_Municipal_Inititives_FINAL_proposal_03.11.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/GENiYOUTH/Application_Form_for_GENiYOUTH_Municipal_Initiatives_FINAL_03.11.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/GENiYOUTH/Applicant_Declaration_for_GENiYOUTH_Municipal_Initiatives_FINAL_03.11.2014.docx
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občina Slovenska Bistrica, ki bosta prejeli naziv in slavnostno listino. Obema prejemnicama čestitamo 

tudi v Skupnosti občin Slovenije! 

OTROCI NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO  

V šestih letih (2008 – 2013) se je število 

malčkov v Sloveniji povečalo za več kot 

18.000 ali za skoraj 20 odstotkov. Število 

otrok, vključenih v vrtce, se je povečalo za 

17.700 ali za 27 odstotkov. To pomeni, da se 

delež vključenih otrok povečuje. Število 

oddelkov se je povečalo za 1.042: to je 

povsem v skladu s številom otrok, saj je 

povprečna velikost oddelka ostala 

nespremenjena (17,01 otroka na oddelek). 

V celoti so občine lani za vzgojo predšolskih otrok namenile 321 milijonov evrov ali v povprečju 15 

odstotkov celotnega proračuna. Če odštejemo vrednost naložb, se ta znesek zmanjša na 278 milijonov. 

To je za slabih 15 odstotkov več kot leta 2008. 

Lani so za vsakega malčka občine porabile 2.508 evrov (sem ne štejemo naložb v infrastrukturo). To pa 

je za 114 evrov manj kot leta 2008.  

Za 133 naložb v vrtce, financiranih v celoti ali delno s sredstvi Evropske unije, so občine med leti 2007 

in 2013 pridobile 73 milijonov evrov. Za projekte, povezane s kulturo, so prejele več kot 106 milijonov. 

Največ tega denarja je bilo povezanega z energetsko sanacijo. Skupaj je denar za vrtce uspelo pridobiti 

92 občinam. 

V 65 zasebnih vrtcih je skupaj 3.074 otrok ali 4 odstotke. Te vrtce poznajo le v 33 občinah. Standardi v 

zasebnih vrtcih so višji. V javnih vrtcih pride v povprečju na zaposlenega osem otrok, v zasebnih 

vrtcih 6,9. Če bi uveljavili normative, ki jih je predlagala vlada kot del varčevalnih ukrepov, bi se 

povprečna obremenjenost v javnih vrtcih še povečala in sicer na 8,3 otroka na zaposlenega.(Vir: Zlati 

kamen) 

NAJINOVATIVNEJŠA MESTA SVETA  

Podjetje iz Melbourna 2thinknow je razvilo Indeks Innovation Cities, ki vključuje kar 162 kazalnikov s 

treh področij, to so tržne mreže, človeška infrastruktura in kulturni kapital. Na podlagi teh kazalnikov 

so primerjali kakovost inovativnih okolij, torej okolij, ki omogočajo in spodbujajo proces nastajanja 

novih idej ter njihov prenos v na trgu uspešne inovacije.  

Širša raziskava je zajemala kar 1540 mest na vseh celinah. Natančnejša analiza z izračunom indeksa je 

bila pripravljena za 445 mest: edino slovensko mesto na seznamu je Ljubljana, ki se je uvrstila na 199. 

mesto na svetu, oziroma 81. mesto v Evropi. Na prvem mestu je sicer območje med mesti San 

Francisco in San Jose, ki ga poznamo po imenu Silicijeva dolina. Na drugem mestu je New York in na 

tretjem London, inovacijam najbolj prijazno mesto v Evropi. 



 

21.11.2014 – 28.11.2014  TN št. 47 

Med mesti »nove Evrope« izstopata Praga na 62. in Bukarešta na 64. mestu, medtem ko Beograd sodi 

med kraje, ki so v zadnjih letih naredili največji skok na seznamu. Srbska prestolnica je uvrščena na 

104. mesto (47. v Evropi), torej precej bolje od Ljubljane ali Zagreba (233. mesto). Sicer so mesta, kjer 

vrednost indeksa narašča najbolj, izraelska prestolnica Tel Aviv, Helsinki in Singapur. (Vir: Zlati 

kamen) 

 

KOHEZIJSKE NOVIČKE  

Obveščamo vas, da je izšla novembrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o 

projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Dostopna je s klikom tukaj. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/INFORMIRANJE/KOHEZIJSKE_E-NOVICE/2014/Kohezijske_novicke_-_november__2014.pdf

