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NOVIČKE SOS  

OMAJANA FINANČNA STABILNOST OBČIN?  

Vlada RS je izdala nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 

proračunov republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Predlog zakona vsebuje določbe, ki imajo 

neposreden vpliv na zmanjšanje sredstev za občine, hkrati pa jih ne razbremenjuje pri izvajanju 

njihovih zakonsko predpisanih nalog. S predlaganim zakonom se dopušča možnost dodatnega 

deficita državnega proračuna do višine zahtevkov za povračilo sredstev evropske kohezijske politike, 

ki so ob koncu leta 2014 že posredovani Evropski komisiji. Prav tako se določa višina povprečnine za 

leto 2015 za občine – 494,02 eur (po sedaj veljavnem ZIPRS je predvidena za proračunsko leto 2015: 

525,00 eura). Predlog določa tudi, da občinam, katerih prihodki presegajo primerno porabo, pripadajo 

prihodki le do višine primerne porabe in da se iz državnega proračuna občinam v letu 2015 ne 

zagotavlja sredstev za investicije razen v primeru, če so projekti, ki se financirajo iz sredstev 

državnega proračuna že v teku in za katere bodo na dan uveljavitve tega zakona pogodbe z izvajalci 

že sklenjene. 

Skupnost občin Slovenije bo že na današnjem sestanku z MF ostro odreagirala na predlagane 

spremembe, katere krepko posegajo v finančno avtonomijo občin, s čimer se kršijo določila za lokalne 

skupnosti temeljnih evropskih in nacionalnih predpisov.  

ŠE VEČ KLJUČEV  DRŽAVI? 

Zaradi neizpolnjevanja obveznosti države je Rajko Janžekovič, župan Občine Dornava ključe 

tamkajšnjega dvorca vrnil ministrstvu za kulturo, ki mu tako do preklica prepuščajo skrb za dvorec. 

Ministrstvo za kulturo dolguje približno 30 tisoč evrov za vzdrževanje dvorca, ki nima stalne vsebine 

že več kot deset let. Redno vzdrževanje je kljub temu nujno, za to je do zdaj skrbela občina, plačevati 

pa bi moralo ministrstvo za kulturo. Glede na višino predlagane povprečnine za leto 2015 s 

predlogom ZIPRS, se zna zgoditi, da bo država prejela še več ključev, saj s temi sredstvi občine pač ne 

bodo mogle izvesti vseh nalog. Ali bodo to ključi tudi drugih dvorcev, knjižnic, muzejev, vrtcev, šol, 

komunalnih služb, kamionov za odvoz smeti ali za pluženje, avtobusov mestnega prometa, morda kar 

občin? (SK) 

1. SREČANJE ŽUPANJ SLOVENIJE 

V sredo, 3. decembra 2014 sta županja občine Ljutomer, Olga Karba in Skupnost občin Slovenije 

organizirali 1. srečanje županj Slovenije. 

Število žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki se povečuje, s svojim delovanjem, s 

pristopi k oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju različnih politik, pomembnih za občanke in 

občane, pa tlakujejo poti tudi za vse naslednje generacije aktivnih žensk. Prvo srečanje županj je bilo 

namenjeno izmenjavi izkušenj med županjami in ženskami na položajih ter oblikovanju podpornega 

okolja za večjo udeležbo žensk v lokalni politiki. 
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NA MOP O MOŽNIH SPREMEMBAH GLEDE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNIH VODA 

Dne 3.12.2014 je na pobudo SOS v prostorih MOP potekal sestanek s predstavnicami in predstavniki 

MOP glede možnosti določil o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode z območij poselitve s 

skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. 

V imenu SOS sta se sestanka udeležila podpredsednik SOS Leo Kremžar in član Predsedstva SOS Uroš 

Brežan. Pogovori so potekali konstruktivno, prepoznana je bila tudi resnost bojazni, da občine ne 

bodo uspele zadostiti določilom predpisov, ki so deloma strožji kot to zahteva evropska direktiva.  

Zato je bilo na sestanku ugotovljeno, da se najprej s skupnimi močmi pristopi k zbiranju podatkov o 

stanju na terenu od leta 2000 naprej, ki so jih sicer na državnem nivoju skozi obvezno poročanje 

izvajalcev javnih služb že zbirali, vendar podatki za nekatere občine niso bili posredovani ali pa so 

nepopolni. Pri pridobivanju podatkov in informacij s strani občin za potrebe priprave sprememb in 

dopolnitev predpisov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in novelacijo 

Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (OP) se bo aktivno vključila 

SOS ter k sodelovanju povabila ZOS, ZMOS in Zbornico komunalnega gospodarstva. V ta namen bo 

MOP pripravil seznam podatkov in opis informacij, ki bi jih potrebovali za presojo možnih sprememb 

ter oceno posledic predlaganih sprememb, skupaj z obrazložitvami; seznam potrebnih podatkov v 

obliki Excel tabele in opisni obliki bo MOP posredoval na SOS. Prav tako so na MOP zaprosili, da tisti, 

ki posedujejo strokovne podlage, ki se nanašajo na problematiko predpisanih zahtev glede odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode, te posredujejo ministrstvu z namenom, da se pri pripravi 

sprememba in dopolnitev predpisov in OP. Smiselno namreč je, da se v največji možni meri uporabi 

znanja in rešitve, ki so prepoznane kot ustrezne oziroma kot primeri dobre prakse. 

Prav tako je bilo dogovorjeno, da se v tednu med 15. in 19. decembrom organizira sestanek na delovni 

ravni, da se zadevna problematika in način nadaljnjega sodelovanja podrobneje prediskutira.(bh) 

POSVET O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH Z 

ZMOGLJIVOSTJO DO 50 PE 

V ponedeljek, 24.11.2014, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Slovenskim društvom za zaščito 

voda, Gospodarsko zbornico Slovenije in Društvom vodarjev Slovenije organizirala posvet o malih 

komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo do 50 pe.  

Na posvetu so sodelovali predstavniki občin in komunalnih podjetij, predstavniki ministrstva, 

ponudniki MKČN in strokovnjaki. Posvet je potekal v obliki kratkih predstavitev različnih udeleženih 

strani, kjer je svoj pogled na obravnavano tematiko predstavil tudi podpredsednik SOS, Leo Kremžar.  

Govorci so predstavili njihov pogled na stanje MKČN, izpostavili težave ter predlagali sklepe. 

Predstavitvam je sledila vodena konstruktivna diskusija. (ab) 

9. SEJA STATISTIČNEGA SOSVETA ZA STATISTIKO NEPREMIČNIN  

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije, ki je bila imenovana za članico v Statističnem sosvetu za 

statistiko nepremičnin, se je 1. decembra udeležila 9. seje sosveta, na kateri se je sosvet seznanil z 
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novostmi pri delu SURS-a ter obstoječimi in predvidenimi statističnimi raziskovanji na področju 

nepremičnin v prihodnje. Na dan 1.1.2015 bo izveden registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in 

stanovanj. Pomembnejša novost je izdaja STATOPISA v mesecu decembru. Predstavljene so bile 

novosti indeksov cen nepremičnin ter projekt vrednotenja zemljišč v nacionalnih računih. 

Predstavnica GURS-a je v številkah pokomentirala statistiko podatkov, ki so zbrani v Registru 

nepremičnin. Vsi navzoči (ki so uporabniki baze REN-a na svojih delovnih področjih) so izrazili 

zadovoljstvo glede uporabnosti podatkov, ki so zbrani v tej bazi. Ne glede na splošno mnenje javnosti, 

da so v bazi tudi podatki, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju, je bilo na posvetu ugotovljeno, da je 

glede na količino zbranih podatkov v bazi, število takšnih primerov zanemarljivo. Člani sosveta so 

izrazili željo po ustanovitvi skupine uporabnikov REN-a, ki bi se na skupnih sestankih seznanjali z 

novostmi in s svojimi predlogi pripomogli k še boljši uporabi baze. S predsedovanjem v sosvetu je 

mandat zaključil gospod Tomaž Banovec, ki je s svojim dolgoletnim sodelovanjem in idejami vsekakor 

pripomogel k izboljšanju statističnih raziskovanj.  

Gradivo, ki je bilo obravnavano je dostopno na spodnji povezavi: 

http://www.stat.si/drz_stat_sosveti_seznam1.asp?id=308 

SESTANEK PROJEKTNIH VODIJ PRI MREŽI NALAS  

V času od 2. do 3. decembra se je v Skopju sestala delovna skupina projektnih vodij pri mreži NALAS 

(mreža združenj občin JV Evrope). Na sestanku, na katerem so se predstavniki združenj občin iz 

Hrvaške, BIH, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Albanije, Romunije, Bolgarije, Moldavije in Slovenije, s 

predstavniki Evropske Unije razpravljali o možnih virih za financiranje skupnih projektov, kot tudi o 

potrebah in ciljih udeležencev. V okviru sestanka, so bili predstavljeni programi Podonavske regije, 

Program Jadransko-Ionske regije, kot tudi program IPA 2. (MM) 

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA CAP-ABC IN PLATFORMA ZA 

MREŽENJE  

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, smo v avstrijskem Grazu 4. in 5. 

decembra organizirali zaključno konferenco projekta in obenem platformo za mreženje, kjer je možno 

najti konkretnega partnerja v projektih.  

Na konferenci, ki je potekala v nemščini in angleščini so strokovnjaki spregovorili o evropski 

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

sodelovanja, predstavljene so bile dobre prakse pobratenja med občinami, projektni partnerji smo 

predstavili svoje izkušnje, drugi dan konference pa je potekala platforma za mreženje, iskanje 

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. 

Sodelovala je tudi slovenska delegacija iz Murske Sobote, Apač, Maribora, Velenja, Trbovelj, Zagorja  

in Kranja. (bh) 

http://www.stat.si/drz_stat_sosveti_seznam1.asp?id=308
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OBČINI KAMNIK PRIZNANJE ZN ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA 

NESREČ  

Župan Marjan Šarec je iz rok predstavnice Urada 

združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč Biljane 

Markove, kot župan prvega slovenskega mesta in občine, 

prejel priznanje Združenih narodov »Mesto in občina, 

odporna na nesreče.« Kamnik se s prejemom certifikata 

pridružuje več kot 2.200 mestom na svetu, ki so 

prejemniki priznanj in postavlja Slovenijo na zemljevid 

držav, katere se zavedajo pomembnosti zmanjševanja 

tveganj nesreč tudi na lokalnem nivoju. V okviru 

Organizacije združenih narodov, Urada združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč, že od leta 

2010 poteka kampanja »Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja.«, o kateri smo občine obveščali 

tudi na SOS in predvideli aktivnosti za pomoč občinam pri vključevanju v kampanjo v projektnem 

predlogu LIFE SOS ADAPT, ki čaka na oceno in odločitev o sofinanciranju programa LIFE. Namen 

kampanje je večja vključitev lokalne ravni v prizadevanja za zmanjševanje tveganj za naravne in druge 

nesreče. Pobuda temelji na Hjoškem okvirnem akcijskem načrtu za obdobje 2005-2015: Krepitev 

odpornosti držav in skupnosti proti naravnim nesrečam, ki ga je leta 2005 sprejelo 168 držav, med 

njimi tudi Slovenija. Tudi na URSZR se zavedajo, da je lokalna raven ključna nosilka dejavnosti 

zmanjšanja tveganja nesreč, zato so se v letošnjem letu v pobudo tudi aktivno vključili in spodbudili 

Kamnik pri sodelovanju v kampanji. Kamnik je tako postal prvo mesto in občina s certifikatom »Mesto 

in občina, odporna na nesreče.« Predstavnica Urada združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč 

Biljana Markova je ob podelitvi certifikata poudarila prizadevanja Občine Kamnik, ki je z vsemi 

aktivnostmi na področju zmanjševanja za tveganje nesreč vzor in spodbuda 

drugim slovenskim mestom in občinam ter primer dobre prakse, kako 

strokovno in organizirano pristopiti k izgradnji družbe, bolj odporne na 

nesreče. 

Župani lahko s pooblastilom občinskega sveta pristopijo tudi k EU pobudi 

Konvencije županov za prilagajanje podnebnim spremembam Mayors 

Adapt, kot je to storil župan občine Odranci, prve občine iz Slovenije na 

seznamu Mayors Adapt. (SK in vir: Občina Kamnik). 

PRIMERJALNA ANALIZA O KLJUČNIH OSKRBOVALNIH POGOJIH IN 

STROŠKIH IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GJS  

Zbornica komunalnega gospodarstva je pristopila k izdelavi primerjalne analize, katere namen je 

pridobiti in analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev obveznih 

občinskih javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce za leto 2013, s ciljem, da se občinam 

zagotovi ustrezno strokovno podlago za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa identifikacijo razlogov 

za odstopanje in možnosti za izboljšanje poslovanja. Projektno nalogo izvaja Inštitut za javne službe. 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/vabilo-za-prikljucitev-kampanji-odporni-na-nesrece-moje/2/index.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2011&tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2014&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=8&cH
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/
http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://www.kamnik.si/novice/Obcina-Kamnik-prejemnica-priznanja-Urada-Zdruzenih-narodov-za-zmanjsanje-tveganja-nesrec-04-12-2014
http://www.kamnik.si/resources/files/pic/JANJA_2014/DECEMBER/CERTIFIKAT/IMG_1269-001.JPG
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Zbornica komunalnega gospodarstva, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in 

Združenje mestnih občin Slovenije so podpisale protokol o sodelovanju pri izdelavi primerjalne 

analize in oblikovale skupno spremljevalno skupino. Inštitut za javne službe je v okviru delovne 

skupine oblikoval vprašalnik o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo, katerega so poslali izvajalcem javne 

službe, članom ZKG v izpolnitev. Vprašalniki o izvajanju ostalih GJS so še v pripravi. 

Na osnovi prejetih podatkov bo Inštitut izdelal primerjalno analizo in nas seznanili z rezultati, ki bodo 

občinam v pomoč pri odločanju o cenah komunalnih storitev. Občine članice SOS naprošamo, da 

spodbudite svoje izvajalce javnih služb k sodelovanju v projektu in tako pripomorejo k 

reprezentativnosti primerjalne analize. (bh) 

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 

pogoje. Kandidate je možno predlagati s pravočasno oddanim in pravilno izpolnjenim obrazcem za 

evidentiranje. 

 - obrazec za evidentiranje z obrazložitvijo 

Evidentiranje je odprto do ponedeljka, 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 

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA RS GLEDE 29. ČLENA ZPNAČRT -B 

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-43/13-19 odločilo, da je 29. člen Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt-B) v neskladju z 

ustavo, ter prepovedalo izpeljavo postopkov za pripravo in sprejem sklepov o manjši širitvi območja 

stavbnih zemljišč po tem členu do 01.01.2015, ko možnost izpeljave teh postopkov ugasne po samem 

zakonu. 

Na podlagi te odločbe ministrstvo poziva občine, da dokončno ustavijo tiste postopke za pripravo, 

sprejem in objavo sklepov o manjši širitvi območij stavbnih zemljišč, ki so bili začeti s sklepom 

Ustavnega sodišča RS o začasnem zadržanju izvajanja 29. člena ZPNačrt-B (sklep št. U-I-43/13-8, 

Uradni list RS, št. 35/13, z začetkom učinkovanja  27.04.2013) in o tem pisno obvestijo investitorje, ki so 
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podali vlogo za manjšo širitev območja stavbnih zemljišč. Predlagamo, da postopke dokončno ustavite 

s sklepom občinskega sveta, saj so po drugem odstavku 29. člena ZPNačrt zainteresirani investitorji 

pobude naslavljali nanj. 

Celotno pojasnilo najdete tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

NOVI PREDLOG BESEDILA 6. ČLENA ZAKONA O TRGOVINI  

Skupnost občin Slovenije vam je dne 12.11.2014 posredovala predlog sprememb Zakona o trgovini. V 

predlagani prvotni spremembi 6. člena ZT-1 je bil 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 upravljavca javne ceste. 

MGRT je na podlagi mnenj skupnosti občin, ki so na predlagano spremembo podale negativno 

mnenje, pripravilo nov predlog besedila 6. člena Zakona o trgovini, ki se glasi: 

PREDLOG BESEDILA 6. ČLENA  

(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno 

mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se 

prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. 

Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, v katerem se blago prodaja na način iz prejšnjega 

odstavka.  

(2) Za prodajo blaga v varovalnem pasu javne ceste, predpisanem v zakonu, ki ureja ceste, mora 

trgovec poleg soglasja iz prejšnjega odstavka pridobiti tudi pisno soglasje upravljavca javne ceste.   

(3) Za prodajo blaga na način, določen v prvem odstavku, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah 

(sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve 

pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.  

IZVAJANJE NADZORA  

10. člen (pristojni inšpekcijski organ) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja tržni inšpekcijski organ.  

Nadzor nad 2. odstavkom 6. člena tega zakona opravlja tudi inšpekcijski organ pristojen za ceste. 

OBRAZLOŽITEV:  

Predlog spremembe 6. člena, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln,  vključuje 

zahtevo po pridobitvi soglasja upravljavca javne ceste v primerih, ko se prodaja blaga izvaja v 

varovalnem pasu javne ceste. Zaradi povečanega obsega prodaja blaga na premičnih stojnicah v 

varovalnih pasovih javnih cest, ki pomeni vedno večji prometno varnostni problem ne samo za 

udeležence cestnega prometa, temveč tudi za same prodajalce in kupce, je potrebno zagotoviti 

ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti. Predlagana sprememba daje tudi osnovo za nadzor 

inšpekcijskega organa, pristojnega za ceste.   
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Vljudno vas naprošamo, da nam stališče do predlaganega posredujete v najkrajšem možnem času, in 

sicer najkasneje do ponedeljka, 8. decembra 2014 na naslov ursa.rupar@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.  

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

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2014. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LET I 2014 IN 

2015 

Skupnost občin Slovenije je prejela na Vladi RS določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. S predlaganim 

zakonom se: 

 pripozna vodni in podnebni sklad; 

 natančno določa v katerem letu je potrebno zagotoviti pravice porabe za plačilo obveznosti po 

pravnomočnih sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar le-te nalagajo plačila 

obveznosti v prihodnjih letih; 

 določa v katerih primerih kapitalskih naložb in terjatev ni potrebno vključiti v letni program 

prodaje finančnega premoženja; 

 dopušča možnost dodatnega deficita državnega proračuna do višine zahtevkov za povračilo 

sredstev evropske kohezijske politike, ki so ob koncu leta 2014 že posredovani Evropski komisiji; 

 določa višina povprečnine za leto 2015 za občine – 494,02 eur 

 določa, da občinam, katerih prihodki presegajo primerno porabo, pripadajo prihodki le do višine 

primerne porabe; 

 določa, da se iz državnega proračuna občinam v letu 2015 ne zagotavlja sredstev za investicije 

razen v primeru, če so projekti, ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna že v teku in za 

katere bodo na dan uveljavitve tega zakona pogodbe z izvajalci že sklenjene; 

 določa se možnost dodatnega zadolževanja za občine za namen zagotavljanja lastne udeležbe pri 

EU projektih; 

 spreminja 49. in 51. člen ZIPRS1415 na način, da bo posrednim uporabnikom soglasje k 

finančnemu načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu vedno izdal organ, ki izvršuje 

ustanoviteljske pravice. Hkrati se določa izrecna pravna podlaga, da se posredni uporabniki 

državnega ali občinskih proračunov v letu 2015 začasno financirajo do sprejema rebalansa 

proračuna države oziroma do sprejema občinskega proračuna; 

 izrecno določa, da morajo tudi občine posredovati premoženjsko bilanco Agenciji za javnopravne 

evidence in storitve; 

 določa višina letnega dodatka za upokojence ob upoštevanju, da bo Kapitalska družba 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., za ta namen zagotovila  19.000.000 eurov; 

 znižuje višina nagrade članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.  

Vaša stališča, pripombe in mnenja nam posredujte do četrtka, 11. decembra 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si


 

28.11.2014 – 5.12.2014  TN št. 48 

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, 

 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. 
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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 

28.1.-31.1. / SEJEM ALPE ADRIA-TURIZEM IN PROSTI ČAS 2015  

Gospodarsko razstavišče, organizator sejma Alpe-Adria: Turizem in 

prosti čas, ki bo tokrat potekal od srede, 28. januarja, do sobote, 31. 

januarja 2015, vas obvešča, da so prijave na sejem v letu 2015 možne 

najkasneje do 20. decembra letos. 

 

Tudi v letu 2015 bodo poseben poudarek namenili aktivnemu turizmu, aktivnostim, kot so 

pohodništvo, planinarjenje, kolesarstvo, tek in ribolov. Sejem ponuja možnost navezovanja poslovnih 

stikov, možnost prodaje storitev in izdelkov ter omogoča druženje turističnih akterjev z območja regije 

Alpe-Jadran pa tudi širše. 

Kot vsako leto bodo na uradni otvoritvi sejma podelili nagrado Jakob, tema letošnjega razpisa je 

»Nove interpretacije lokalnih in regionalnih jedi«. 

Za več informacij se obrnite na Matjaža Kovačiča, vodje sejma; tel: 01/300 26 64, e-pošta: 

matjaz.kovacic@gr-sejem.si  

12. SEJA VLADE 

VLADA POTRDILA BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O FISKALNEM 

PRAVILU  

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona fiskalnem 

pravilu in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po rednem zakonodajnem 

postopku. 

S predlogom zakona se podrobneje določa pravila za izpolnitev obveznosti, ki jih nalaga spremenjen 

148. člen ustave. Ta določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno 

uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. V besedni zvezi »proračuni 

države« so zajeti državni proračun, občinski proračuni, finančna načrta Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter tudi izkazi tistih 

pravnih oseb, ki se več kot 50 odstotno financirajo iz javnofinančnih sredstev. Navedeno pa pomeni, 

da je treba sistemsko spremeniti ves postopek načrtovanja in priprave proračunov oziroma finančnih 

načrtov vseh institucionalnih enot, ki spadajo v sektor država. Fiskalno pravilo sicer zavezuje sektor 

država kot celoto, vseeno pa morajo biti proračuni oziroma finančni načrti institucionalnih enot 

sektorja država pripravljeni na način, da se zagotovi skladnost z omejitvami, ki iz izhajajo pravila. 

Predlagani zakon pomeni izpolnitev obveznosti, ki jo nalaga spremenjeni 148. člen Ustave RS in 

dopolnitev ustavnega načela srednjeročne uravnoteženosti proračunov države s podrobnejšimi 

pravili.  
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Najpomembnejši specifični cilji predlaganega zakona so: 

 zagotoviti dolgoročno vzdržne javne finance, 

 zagotoviti čvrstejši zakonski okvir za učinkovito upravljanje javnih financ, 

 zagotoviti okvirne pogoje za makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen gospodarski razvoj, 

 oblikovati pravno močnejša pravila za boljšo fiskalno disciplino. (Vir: Vlada RS, ab) 

DELO PROJEKTNE SKUPINE EU ZA INVESTICIJE IN NABOR 

SLOVENSKIH PROJEKTOV 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o delu projektne skupine EU za investicije in o 

naboru slovenskih projektov. Vlada je naložila Ministrstvu za finance in Službi vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, da oblikujeta delovno skupino, ki bo skrbela za koordinacijo priprave in 

spremljanje investicijskih projektov. Vlada je resornim ministrstvom oziroma nosilcem investicijskih 

projektov naložila, da v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v roku dveh mesecev pripravijo 

investicijske elaborate, ki bodo omogočili nadaljnje aktivnosti za uresničevanje naložbenega načrta in 

jih posredujejo delovni skupini. (Vir: Vlada RS, ab) 

VLADA SPREJELA SKLEPE O IZVAJANJU ELEKTRONSKIH DRAŽB NA 

PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA  

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji naložila ministrstvom, organom v sestavi 

ministrstev in vladnim službam, da od 1. 1. 2015 dalje javna naročila, za katera naročnik izvede 

postopek javnega naročanja iz 1., 2., 5. ali 6. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem 

naročanju in katerih predmet je blago široke potrošnje ali storitve, razen storitev intelektualne narave, 

oddajo na elektronski dražbi, razen če je naročnik prejel le eno primerno in sprejemljivo ponudbo ali 

zgolj neprimerne ponudbe.  

Vlada je naložila Ministrstvu za javno upravo, da do 15. 12. 2014 zagotovi informacijski sistem za 

izvedbo elektronskih dražb iz prejšnje točke in nudi administrativno podporo uporabnikom pri 

izvajanju elektronskih dražb ter da za naročnike v decembru organizira izobraževanja za uspešno ter 

učinkovito izvajanje elektronskih dražb.  

Informacijsko infrastrukturo za izvedbo elektronskih javnih dražb bo zagotovilo Ministrstvo za javno 

upravo, tako naročniki kot ponudniki pa jo bodo lahko uporabljali brezplačno. Da bi prehod na takšno 

elektronsko naročanje potekal čim bolj nemoteno in brez zapletov, bo Ministrstvo za javno upravo v 

sodelovanju z Ministrstvom za finance še v tem letu izvedlo usposabljanja, pripravilo navodila za 

uporabo aplikacije za elektronsko dražbo in zagotovilo prikaz primera elektronske dražbe v praksi 

oziroma možnost, da naročniki in ponudniki preizkusijo in se seznanijo z aplikacijo pred dejansko 

izvedbo elektronske dražbe. (Vir: Vlada RS, ab) 

KONČNA OCENA NEPOSREDNE ŠKODE NA  STVAREH ZARADI 

POSLEDIC POPLAV 

Vlada Republike Slovenije je obravnavala in sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh 

zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014 na območju desetih regij, in sicer dolenjske, 
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gorenjske, koroške, ljubljanske, podravske, pomurske, posavske, vzhodno- in zahodnoštajerske ter 

zasavske. 

Skupna ocenjena škoda, ki jo je 13. novembra 2014 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode 

po naravnih in drugih nesrečah, znaša 153.895.925,71 EUR brez DDV. Od skupnega zneska 

neposredne škode znaša škoda na stvareh 21.117.865,87 EUR (od tega na kulturni dediščini 983.690,00 

EUR), škoda v gospodarstvu 2.742.955,98 EUR, škoda na državnih cestah 5.021.485,09 EUR, škoda na 

gozdnih cestah 1.070.523,97 EUR in škoda na vodotokih 123.943.094,80 EUR.  

Neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 

(2.586.535,65 EUR) in je tako dosežen limit za pomoč skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih 

nesreč. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG DIREKTIVE O ODPADKIH, O EMBALAŽI IN ODPADNI 

EMBALAŽI, O ODLAGANJU NA ODLAGALIŠČIH, O IZRABLJENIH 

VOZILIH, O BATERIJAH IN AKUMULATORJIH TER ODPADNIH 

BATERIJAH IN AKUMULATORJIH TER O ODPADNI ELEKTRIČNI IN 

ELEKTRONSKI OPREMI 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na 

odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih 

baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi. Vlada podpira 

predlog direktive z vidika dodatnih prizadevanj Komisije za uveljavljanje hierarhije ravnanja z 

odpadki, ki na prvo mesto postavlja preprečevanje odpadkov, na zadnje pa njihovo odlaganje.  

Glede predlogov sprememb za zagotavljanje kakovosti podatkov za preverjanje izpolnjevanja 

zastavljenih okoljskih ciljev, bo Vlada RS podpirala predloge v okviru razumnih rešitev, ki državam 

članicam ne bodo predstavljale prevelikih dodatnih administrativnih in predvsem finančnih bremen. 

(Vir: Vlada RS,ab) 

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI SVETA VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike 

Slovenije za mladino. Zaradi prevzema področja lokalne samouprave in nevladnih organizacij z 

Ministrstva za notranje zadeve na Ministrstvo za javno upravo je predlagala sodelovanje predstavnika 

Ministrstva za javno upravo namesto Ministrstva za notranje zadeve v Svetu Vlade RS za mladino. 

Predlagala je tudi sodelovanje predstavnika Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko. Namesto predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je predlagala 

imenovanje predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V skladu z omenjenimi 

spremembami je v Svetu Vlade RS za mladino potrebno na novo opredeliti sestavo sveta glede na 

področja, ki jih pokrivajo predstavniki pristojnih ministrstev. (Vir: Vlada RS, ab) 
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AKTUALNI RAZPISI 

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. 

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. Pri javite 

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) 

http://www.zlatikamen.si/
http://www.zlatikamen.si/clanki/dobre-prakse/isemo-dobre-prakse/
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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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) 

MESTO HELSINGBORG TER ITALIJSKA USTANOVA ZA 

USPOSABLJANJE IŠČETA PARTNERJE  

Mesto Helsingborg išče zainteresirane partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis programa 

Evropa za državljane (rok za oddajo vloge je 1. marec 2015). S skupnim projektom se nameravajo 

izmenjati izkušnje in dobre prakse o oskrbi na domu v prihodnosti.  

Ustanova za usposabljanje iz Sardinije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na program 

COSME. Vsebina skupnega projekta bo ustanovitev enega ali več transnacionalnih turističnih 

produktov za starejše (starost med 55 in 70 let). V sklopu projekta se bo osredotočalo na tok turistov 

predvsem v srednji sezoni in predsezoni.  

V kolikor bi želeli prejeti več informacij o vsebini projekta ali o samih partnerjih pišite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si.  

NOVICE DRUGIH 

DRŽAVA VELIKA RAZVOJNA OVIRA 

Portorož bo z majem dobil nove letalske povezave. Čarterski poleti bodo v četrtek in nedeljo tri 

italijanska mesta (Salerno, Catania in Rim) povezovali s Portorožem. Gre za naložbo zasebnega 

italijanskega podjetja, ki se je zavezalo, da bo linijo vzdrževalo vsaj prihodnjih pet let. V Portorožu bi 

morali vzletno-pristajalno stezo podaljšati za vsaj 200 metrov, tako bi dobili 1400 metrov dolgo stezo. 

Država mora pripraviti državni prostorski načrt, da bi se letališče lahko razvilo. Na MzIP podpirajo 

prizadevanja Aerodroma Portorož za razvoj turizma in že pripravljajo prostorski načrt, ki določa 

območje razvoja letališča." Piranski župan Peter Bossman, v državi vidi veliko razvojno oviro, saj se 

številni projekti zataknejo prav v uradni Ljubljani. V Piranu živijo od turizma, razvoj pa je zaradi 

predolgih postopkov nemogoče. Na državni prostorski načrt čakajo predolgo. Ob letališču imajo z 

državo težave tudi pri izgradnji golf igrišča. (vir: Regional obala) 

 

 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.regionalobala.si/novica/carterski-poleti-portoroz-odslej-letalsko-povezan-z-juzno-italijo
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6. DECEMBRA SE ZAČNE DRUGI ROK ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA 

IZPLAČILO SREDSTEV ZA PRP UKREPE 1. IN 3. OSI ZA LETO 2014  

Vlagatelji, 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, lahko s 6. decembrom pričnejo 

ponovno vlagati zahtevke za izplačilo, ki 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 najdete na tej povezavi: http://www.arsktrp.gov.si (Vir: MKGP) 

UKREPI FINANČNE POMOČI ZA NADOMESTILO ŠKODE V 

ČEBELARSTVU V LETU 2014  

Na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen 12. 9. 2014 (UL RS, št. 66/2014), je bilo za ukrep razpisanih 

476.690 EUR. Na Agencijo je skupno prispelo 2.016 vlog. Od tega je bilo pozitivno rešenih 1.715 vlog, v 

katerih je bilo skupno zaprošeno za 399.185 EUR. Agencija je z izdanimi odločbami odobrila 397.425 

EUR, medtem ko je 79.265 EUR ostalo neporabljenih. (Vir: MKGP) 

PRIROČNIK ZA OBČINE O SPOŠTOVANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC  

Agencija za človekove pravice pri Evropski uniji je skupaj z Odborom regij pripravila nov priročnik za 

lokalne in regionalne oblasti o spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Prav izvoljeni občinski 

predstavniki (svetnice/svetniki, župan/županja) ter zaposleni v občinskih upravah s svojim delom 

omogočajo dostop do primarnega zdravstva, šolstva, dostopa do enakih javnih storitev za vse občanke 

in občane.  

V priročniku so navedene rešitve, kako lahko različni nivoji oblasti (lokalni in nacionalni) sodelujejo in 

se tako izognejo podvajanju, kako vključiti občine in ključne deležnike v proces zagotovitve temeljnih 

človekovih pravic? Odgovore na našteta vprašanja lahko najdete v priročniku na tej povezavi. (MM) 

 

 

 

http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6065/b25795e67f182cb05fff02c35a46a4b9/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-cor-making_rights_real-booklet_en.pdf

