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NOVIČKE SOS  

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH NOVA ČLANICA SOS  

V sekretariatu SOS smo z veseljem prejeli prijetno novico, da se je 

Skupnosti občin Slovenije pridružila občina Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah.  

Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Darja Vudler, 

vodi občino s površino 17,6 km2 in 1.248 prebivalcev. Občina Sv. 

Andraž v Slov. goricah se nahaja nekaj kilometrov severno od Ptuja, 

na vzhodni strani pesniške doline. Razprostira se po gričevnatem 

svetu osrednjih Slovenskih goric, že od daleč pa je na vrhu griča 

videti cerkev Svetega Andraža. Najpomembnejše dejavnosti v 

občini so sadjarstvo in vinogradništvo, živinoreja (prednjači 

perutnina), pridelovanje vrtnin in sadik ter poljedelstvo. Gospodarske aktivnosti v občini se 

osredotočajo predvsem na drobno gospodarstvo na področju trgovine, gostinstva, turizma in 

storitvenih dejavnosti. V občini se nahajata šola in vrtec, v popoldanskem času pa je občankam in 

občanom na razpolago bogata društvena aktivnost. Obiskovalce in sprehajalce privlači predvsem 

bogata naravna in kulturna dediščina ter dobro ohranjeno ljudsko izročilo, ljubitelje vina pa vinsko 

turistična cesta. Kot zanimivost za ljubitelje narave naj omenimo, da je bila leta 2006 v Občini Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah odkrita nova vrsta suhe južine – do leta 2006 je bilo v svetu znanih le 32 

vrst.  

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE ZNIŽANJA STROŠKOV OBČIN  

Dne 17.12.2014 je na Ministrstvu za pravosodje potekal sklop dveh sestankov s predstavniki 

ministrstev in predstavniki skupnosti občin. Prvi del sestanka se je nanašal na vsebino Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih področnih zakonov, v 

delih, ki se nanašajo na služnostne pravice. Na sestanku je bilo usklajeno stališče, da se služnosti na 

nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti in obratno ustanavljajo 

brezplačno. Takšno določilo bo vključeno v interventni zakon. Določilo o brezplačni podelitvi 

služnostne pravice (ob izkazanem javnem interesu) bo veljalo tudi v specialnejših zakonih, ki so do 

sedaj predstavljali največjo oviro za pridobitev služnostne pravice brezplačno. Menimo, da bo takšen 

ukrep občutno zmanjšal stroške občinam in vzpostavil enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v 

postopku in spoštovanje načela enakega obravnavanja. 

Sestanek se je nadaljeval z usklajevanjem določb zadnjega predloga Zakona o interventnih ukrepih za 

uravnoteženje javnih financ občin. Na podlagi predlogov skupnosti občin bo Ministrstvo za javno 

upravo predvidoma prihodnji teden pripravilo nov predlog Zakona. V kolikor bo potrebno bo potekal 

še en usklajevalni sestanek. Prav tako obveščamo, da se bodo predvidoma že takoj v začetku leta 2015 

nadaljevala pogajanja za določitev povprečnine. 
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NA MOP V ŠIRŠEM KROGU O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 

KOMUNALNIH ODPADNIH VODA  

V Skupnosti občin Slovenije smo vas že obveščali, da se je Ministrstvo za okolje in prostor odzvalo na 

našo pobudo za sestanek glede problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode z območij poselitve s 

skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. Na sestanku je bilo okvirno dogovorjeno sodelovanje pri 

razreševanju problematike in vnovično srečanje na sestanku, ki je ob prisotnosti predstavnikov SOS, 

ZOS, ZMOS in Zbornice komunalnega gospodarstva, potekal v četrtek, 18.12.2014.  

Nataša Vodopivec, ki je vodila sestanek, je uvodoma izpostavila, da so na ministrstvu prejeli številne 

pobude in vprašanja k tej tematiki, ne samo s strani Skupnosti občin, pač pa tudi s strani občank in 

občanov. Zaradi bližajočih se skrajnih rokov za izvedbo predpisanih izgradenj je nujno, da se čim prej 

pristopi k celostnem reševanju problematike, saj rokov ne bo mogoče spreminjati. Da bi to lahko 

storili, bi bilo potrebno predhodno pridobiti dodatne podatke o stanju na terenu in s tem podlago za 

presojo ustreznosti variant za spremembo predpisov. V ta namen je bilo dogovorjeno, da bodo SOS, 

ZOS, ZMOS in ZKG pristopili k pomoči ministrstvu pri pridobivanju nekaterih podatkov, kot n.pr. 

katere vrste stavb je smiselno upoštevati pri določanju območij poselitve kot stavbe, ki vplivajo na 

odločitev, ali zagotoviti javno kanalizacijo ali ne (npr. vrtci, šole, poslovne stavbe, drugo), informacije 

o kapacitetah teh stavb. Prav tako pa so na ministrstvu izrazili željo po posredovanju morebitnih 

razpoložljivih strokovnih podlag ali morebitni izsledki študij, ki bi se nanašali na konkretna merila za 

ekonomsko upravičenost javne kanalizacije ter strokovne podlage z vidika strokovno upravičenih 

zahtev za ureditve na območju razpršene poselitve.  

Predstavniki vseh treh skupnosti občin in Zbornica komunalnega gospodarstva smo se zavezali, da 

bomo ministrstvu pomagali pri pridobivanju podatkov tako, da bomo, po s strani MOP prejetem 

natančnem seznamu konkretnih potrebnih podatkov za presojo stanja na terenu in presojo ustreznosti 

variant za spremembo predpisov, spodbudili naše člane k posredovanju podatkov. Šele na podlagi 

tega bo namreč mogoče najti ustrezne rešitve, s katerimi bomo zadostili evropskim okoljskim 

zahtevam, slovenski zakonodaji, hkrati pa te ne bi smele povzročiti prekomerne finančne obremenitve 

niti občin niti občank in občanov. (bh)  

DELOVNA SKUPINA ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV O SVOJEM 

DELU 

V torek 9. decembra se je v Celju sestala Delovna skupina SOS za boljše črpanje EU sredstev. Na 

sestanku so članice in člani delovne skupine pregledali preteklo delo in dosežene cilje. V času od 

ustanovitve (v novembru 2011) se je Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev sestala na osmih 

sestankih, na katerih so obravnavali izkušnje občin pri črpanju EU sredstev, predloge za izboljšanje 

črpanja, kot tudi strateške dokumente za naslednjo finančno perspektivo 2014-2020.  

Članice in člani so izpostavili, da so že v mesecu juniju 2012 pripravili strokovno gradivo o Povzetkih 

predlogov za strateške dokumente in evropsko sofinanciranje 2014-2020. V dokumentu so članice in 

člani identificirali potrebe občin po področjih, za katere bi bilo potrebno zagotoviti sofinanciranje v 

strateških dokumentih za finančno obdobje 2014-2020. Pripravljeno gradivo je bila osnova za 

argumentiranje potreb občin na sestankih na vseh ravneh. Gradivo je bilo uporabljeno tako na 
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sestankih Delovne skupine za boljše črpanje EU sredstev s pripravljavci strateških dokumentov, na 

sejah vzhodne in zahodne kohezijske regije, kot na javnih predstavitvah, ki sta jih organizirala MGRT 

oz. SVRK.  

Na sestanku so članice in člani izpostavili, da so na podlagi pripravljenih gradiv in udeležbah na 

sestankih, uspeli za občine zagotoviti del evropskih sredstev za financiranje razvojnih potreb občin. 

(MM) 

POJASNILA MINISTRSTVA 

NUSZ – UPORABA KATASTRSKIH IN REGISTRSKIH PODATKOV 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance in Ministrstva za okolje in prostor prejela 

dopis, kjer ministrstvi svetujeta, da za namene odmere NUSZ v letu 2015 le-tega obračunajo na 

podlagi ažurnih podatkov iz uradnih evidenc zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma registra 

nepremičnin. Nadaljujejo, da je jasno zakonsko določilo (ZGO-1), da je za namene odmere NUSZ treba 

izhajati iz uradnih evidenc, pri tem pa je treba podatke zajemati ažurno. Predpisi o evidentiranju 

nepremičnin poleg tega omogočajo, da se v register nepremičnin prevzamejo tudi podatki iz zbirk 

podatkov samoupravnih lokalnih skupnosti, kar pomeni, da lahko le te s svojimi podatki še dodatno 

prispevajo k obsegu, ažurnosti in kakovosti podatkov v registru.  

Celotni dopis najdete tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZUP 

Skupnost občin Slovenije je prejela Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

splošnem upravnem postopku (ZUP-I), katerega cilj je bolj ekonomično vodenje upravnih postopkov, 

ki ne posega v temeljne procesne pravice strank in njihov pravni položaj. S spremenjenimi pravili za 

izvajanje nadzora nad spoštovanjem procesnih pravil se sledi cilju po večji učinkovitosti in smotrnosti 

nadzora. Besedilo Osnutka najdete tukaj. 

Stališča oziroma pripombe lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 22. decembra 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

SODELOVANJE Z URSZR-NACIONALNI PROGRAM VARSTVA PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 2015 

S strani URSZR smo bili pozvani, da jim do 30.12.2014 sporočimo predloge za aktivnosti, ki bi jih 

URSZR vključil v Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015. Prav tako 

vas vljudno prosimo, da nam do 15.1.2015 posredujete poročilo o izvedenih aktivnostih v skladu z 

Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014. 

Vaše predloge za aktivnosti, kakor tudi poročilo, prosimo posredujte na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MOP/dopis_01.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZUP-I_obcine.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
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UREDBA O USTANAVLJANJU IN DELOVANJU EVROPSKEGA 

ZDRUŽENJA ZA TERITORIALNO SODELOVANJE  

Obveščamo vas, da smo prejeli osnutek Uredbe o ustanavljanju in delovanju evropskega združenja za 

teritorialno sodelovanje (EZGS oz EGTS). 

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

miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 5. januarja 2015. 

OSNUTEK PRAVILNIKA O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA 

TAL 

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu 

stanja tal. 

Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja 

vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje tal. Določa vsebino poročila ter način in obliko 

evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja tal, določa pa tudi 

podrobnejše tehnične pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja 

tal in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal. 

Uporabljal naj bi se za obratovalni monitoring stanja tal v primeru dejavnosti in naprav, ki lahko 

povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v primerih, ko je predpisano spremljanje vpliva 

izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav na stanje tal in tam, kjer gre za vnos odpadkov, ali snovi, 

materialov ali proizvodov v ali na tla. 

Vljudno vas naprošamo za vaše mnenje in pripombe na predlagan pravilnik na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.1.2015. 

POVPRAŠEVANJE  

ODDAJA V BREZPLAČNI NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV 

SOCIALNIM PODJETJEM 

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po posredovanju informacij glede 

oddaje v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem oziroma iniciativam, in sicer 

primeri dobre prakse. 

Naprosili smo za sledeče informacije: 

 Ali je že katera občina oddala poslovni prostor v brezplačni najem soc. podjetju/iniciativi, v skladu 

z 30. členom ZSPDSLS ter 

 Ali je že katera občina soc. podjetju/ iniciativi, s katero je imela že sklenjeno najemno pogodbo z 

neprofitno najemnino, iz tega najemnega razmerja prešla, po uveljavitvi tega člena zakona, na 

brezplačen najem. 

Prejete odgovore si lahko preberete tukaj. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kohezija/EGTS/PUredbEZTS.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kohezija/EGTS/PUredbEZTS.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/2014/Pravilnik_o_obratovalnem_monitoringu_stanja_tal-16.12.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/2014/Pravilnik_o_obratovalnem_monitoringu_stanja_tal-16.12.2014.docx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/ODG_Obc_Oddaja_v_brezplacni_najem.pdf
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DOGODKI DRUGIH 

15.1./ GOZD – NAŠE SKUPNO DOBRO  

V pripravah na proces novelacije slovenske zakonodaje, ki obravnava gozdove in gozdarstvo, ter z  

namenom izboljšanja zavedanja o celovitem pomenu gozda za družbo Državni svet Republike 

Slovenije v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj in Ministrstvom za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira posvet, ki bo v četrtek, 15. januarja 2015, v dvorani 

Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. 

Program: 

9:00  Pozdravni nagovor 

              Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 

              mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

9:15   Skupno dobro, lastninske pravice, javni interes – kaj pomenijo in kako so povezani 

              dr. Jernej Letnar Černič, Fakulteta za državne in evropske študije 

9:30 Proces participacije deležnikov pri sprejemanju Zakona o gozdovih 

              Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

9:45  Gospodarski, ekološki in družbeni pomeni gozdov in kako jih zagotavljati  

              Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani 

10:15   Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev gozda in njegova vloga pri oblikovanju politik                 

rabe gozdnih virov 

              Anže Japelj, Gozdarski inštitut Slovenije 

10:45  Kmetje, lastniki gozda in gozd kot skupno dobro 

              Cvetko Zupančič, Državni svet Republike Slovenije  

11:00 Zakaj je znamka »I feel Slovenia« zelena - vloga gozda v slovenskem nacionalnem značaju 

              Urad RS za komuniciranje  

11:20 Razprava in sklepi posveta 

13:00 Predvideni zaključek posveta 

Posvet je namenjen splošni in strokovni javnosti, pripravljavcem zakonodaje in odločevalcem ter 

predstavnikom civilne družbe, strokovnih in interesnih združenj, gospodarstva ter medijev. 

Vabimo vas, da se posveta udeležite in s sodelovanjem v razpravi prispevate k oblikovanju sporočil 

ključnim deležnikom v slovenski družbi. Svojo udeležbo in morebitno temo za razpravo lahko 

prijavite preko spletne prijavnice do torka, 13. 1. 2015.  Več informacij: info@umanotera.org. 

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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KQ5wJdbVAxB8mrXTd-3flHqxtud1ObxUUsXWcDA6i3Q/viewform?usp=send_form
mailto:info@umanotera.org
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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. 

14. SEJA VLADE 

OPERATIVNI PROGRAM ZMANJŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH 

PLINOV DO LETA 2020 

Vlada RS je sprejela Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP) do leta 

2020, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo na svoji spletni strani. 

Operativno program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je izvedbeni načrt ukrepov 

za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 iz podnebno 

energetskega paketa po Odločbi 2009/406/ES. Osredotoča se na področja oz. sektorje, ki predstavljajo 

največje deleže v emisijah TGP v sektorjih izven evropske sheme trgovanja z emisijami (ETS), za 

katere veljajo nacionalne zaveze: stavbe, promet, kmetijstvo, odpadki in drugi. OP TGP določa 

temeljne cilje, načela, prioritete in usmeritve za ukrepanje v Sloveniji na področju blaženja podnebnih 

sprememb do leta 2020 s pogledom do leta 2030. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

NEPOSREDNIH PLAČILIH V KMETIJSTVU  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, 

ki opredeljuje postopek za izračun zneska povračila finančne discipline za koledarsko leto 2013 za 

Slovenijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo. V finančnem letu 2014 (koledarsko leto 2013) namreč 

sredstva za krize v kmetijskem sektorju niso bila v celoti uporabljena, zato se je znesek iz finančne 

discipline, ki je bil pridobljen z znižanjem neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike SKP 

za koledarsko leto 2013, prenesel v proračunsko leto 2015 in države članice morajo povrniti prenesene 

odobritve kmetijskim gospodarstvom, za katere se v koledarskem letu 2014 uporablja finančna 

disciplina (tista kmetijska gospodarstva, ki so upravičena do več kot 2.000 evrov neposrednih plačil). 

Uredba tudi določa znižanje vrednosti plačilnih pravic (regionalno plačilo in t.i. zgodovinski dodatki) 

v okviru sheme enotnega plačila za leto 2014, s čimer se bo upoštevalo znižanje skupnega zneska, ki je 

na voljo za neposredna plačila za Slovenijo za 2014 (138,98 mio evrov) v primerjavi z letom 2013 

(144,274 mio evrov). (Vir: Vlada RS, ab) 

 

mailto:matjaz.kovacic@gr-sejem.si
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DOGOVOR MED SINDIKATOM DELAVCEV DEJAVNOSTI ENERGETIKE 

SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 

Vlada RS se je na seji seznanila z Informacijo o sklenjenem Dogovoru med Sindikatom delavcev 

dejavnosti energetike Slovenije in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor z dne 26.8.2014. Vlada RS 

zato nalaga ministrstvu, pristojnemu za energijo, da nadaljuje dialog v okviru Ekonomsko socialnega 

odbora za energetiko ter da s socialnimi partnerji dogovori anekse k kolektivnim pogodbam, s 

katerimi socialni partnerji ugotovijo, da je Vlada RS z uveljavitvijo aneksa h Kolektivni pogodbi 

elektrogospodarstva Slovenije in Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, izstopila iz 

kolektivnih pogodb na področju energetike in premogovništva. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

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 

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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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) 

RAZPIS ZA SVETOVALCA ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVALNIH SHEM  

Objavljamo razpis za svetovalca za razvoj izobraževalnih shem za Mrežo združenj lokalnih oblasti JV 

Evrope (NALAS). Dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: 

 http://www.nalas.eu/Post.aspx?id=504. 

Rok za oddajo vlog je 21.12.2014.  

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.  

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). 

Zaenkrat 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. 

http://www.nalas.eu/Post.aspx?id=504
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5360
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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, 

 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. 

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 poročajo 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. 

NOVICE DRUGIH 

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA ZA NAKUP MICROSOFT PROGRAMSKE 

OPREME  

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje oziroma Ministrstvo za javno upravo bo za 

Ministrstvo za notranje zadeve, oz. Ministrstvo za javno upravo izvedlo postopek oddaje javnega 

naročila za nakup Microsoft (MS) programske opreme (operacijski sistem Windows, uporabniška 

zbirka MS Office, morebitni klienti za dostop do MS strežnikov – CAL-i ter druga Microsoftova 

programska oprema) z oznako ODLMS-22/2014. Na podlagi pooblastil se bo postopek oddaje 

predmetnega javnega naročila izvedel tudi za druge organe, med njimi so tudi občine. Ministrstvo bo 

po izvedenem postopku oddaje javnega naročila sprejelo odločitev o oddaji naročila in podpisalo 

krovno pogodbo ter izvajalo skrbništvo nad pogodbo. V skladu s tem, in v kolikor želite pristopiti k 

izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, na ministrstvo posredujete pooblastilo s 

potrebnimi podatki najkasneje do 9. 1. 2015. Informacije s pozivom so prejele vse občine. V kolikor 

niste prejeli poziva se lahko obrnete na Sekretariat SOS. 

TRAVELSTARTER - TURIZEM IN MNOŽIČNO FINANCIRANJE  

Slovenija je dežela priložnosti in številnih inovacij, ki navdušujejo doma in v tujini. V množici 

startupov in novo ustanovljenih podjetij, je drugačnost tukaj dobro cenjena in dobrodošla. Iz množice 

zadnje čase najbolj izstopa slovenski projekt TravelStarter – inovativna platforma za množično 

financiranje v turizmu. TravelStarter spodbuja razvoj lokalnih skupnosti in mikro- ter malih podjetij. 

TravelStarter povezuje lokalne turistične ponudnike in popotnike z vsega sveta s pomočjo inovativne 

spletne platforme množičnega financiranja za projekte v turizmu. Popotniki neposredno pomagajo 

lokalnim turističnim ponudnikom v njihovi naslednji destinaciji. V zahvalo za podporo popotniki 

prejmejo nagrade, ki so vezane na turistično dejavnost ponudnika, kot je na primer brezplačna nočitev 

v hostlu, ki so ga pomagali odpreti, večerja v restavraciji, kjer so pomagali pri prenovi terase in druge 

http://urbact.eu/en/contact/
http://urbact.si/


 

12.12.2014 – 19.12.2014  TN št. 50 

zanimive nagrade. TravelStarter povezuje popotnike z lokalnim turističnim prebivalstvom in njihovo 

barvito turistično ponudbo. Obiščite TravelStarter in bodite del uspešnih turističnih zgodb! 

STATISTIČNI LETOPIS NA PODATKOVNEM PORTALU SI -STAT 

Letos SURS ne bo izdal Statističnega letopisa RS in Slovenije v številkah. Da bi povečali uporabno 

vrednost statističnih podatkov, uporabnikom ponujajo prenovljene, posodobljene in nadgrajene 

produkte. Vsebine, ki so bile do sedaj na voljo samo v letopisu, boste lahko našli v podrobnih tabelah 

podatkovnega portala SI-STAT, ki so jih v ta namen dopolnili. V začetku leta 2015 bo zaživela tudi 

nova spletna stran, ki bo omogočala dostop tudi do vseh tistih vsebin, ki so jih do zdaj objavljali v 

Statističnem letopisu. (Vir: Statistični urad RS) 

STATØPIS – STATISTIČNI PREGLED SLOVENIJE 2014  

SURS v novi publikaciji Statøpis predstavlja 

zanimive, aktualne in pomembne podatke o 

Sloveniji. Predstavili so jih na sodoben način – z 

infografikami in drugimi grafičnimi prikazi – ter 

dopolnili s kratkimi besedilnimi poudarki. Vsebina 

je razdeljena na 21 enakovrednih poglavij, ki se 

ujemajo z vsebinskimi področji statistike. Statøpis 

je brezplačen in na voljo vsem v slovenski in 

angleški različici. (Vir: Statistični urad RS)  

  

 

 

SLOVENIJA LETA 1991 IN DANES 

Slovenska skupščina je 25. junija 1991 razglasila 

Temeljno ustavno listino o samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije. 23. decembra 

1991 je bila sprejeta Ustava RS. Ob osamosvojitvi 

leta 1991 je bila Slovenija razdeljena na 62 občin, od 

leta 2011 pa je z ustanovitvijo občine Ankaran 

razdeljena na 212 občin.  

 

 PREBIVALSTVO 

V sredini leta 2014 je imela Slovenija nekaj več kot 2.061.600 prebivalcev ali okoli 61.600 več kot ob 

osamosvojitvi leta 1991. Med prebivalci Slovenije je bilo 95,2 % državljanov RS, drugo so bili tuji 

državljani. Od leta 1997 do leta 2005 je bil naravni prirast v Sloveniji negativen, od leta 2006 dalje pa je 

bil znova pozitiven in je naraščal, in to vse do leta 2010. Od leta 2011 dalje upada.  

https://www.travelstarter.com/
http://www.stat.si/doc/pub/Statopis.pdf
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 IZOBRAZBA 

Na začetku šolskega leta 2013/14 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji vpisanih približno 

166.500 otrok ali približno 25 % manj kot v letu 1991/92. Prebivalcev s terciarno izobrazbo, tj. z 

višješolsko ali visokošolsko stopnjo izobrazbe, je bilo v letu 2013 skoraj 20 %. Pred desetimi leti je bil 

delež najbolj izobraženega prebivalstva precej nižji; v letu 1991 je diplomiralo 6.043 študentov 

terciarnega izobraževanja, v letu 2009 pa približno 18.100 ali za 200 % več kot v letu 1991. 

 TRG DELA 

V letu 1991 je bilo v Sloveniji okoli 792.000 delovno aktivnih oseb; registriranih brezposelnih oseb je 

bilo okoli 91.100 (stopnja registrirane brezposelnosti je bila 10-odstotna). Konec oktobra 2014 je bilo 

delovno aktivnih nekaj več kot 806.400 prebivalcev, na zavodu za zaposlovanje pa je bilo pri javljenih 

nekaj več kot 115.900 oseb (stopnja registrirane brezposelnosti je bila 12,6-odstotna).  

 DELOVNI ČAS 

Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja se je začel prehod na 40-urni delovni teden, ki je bil dokončno 

uzakonjen v letu 2003. Prvi podatki iz Ankete o delovni sili, ki so na voljo, segajo v leto 1993; takrat so 

delovno aktivni v povprečju delali 43,9 ure na teden, po podatkih iz leta 2013 pa je delovno aktivna 

oseba v povprečju dejansko opravila 34,5 ure na teden. 

 GOZDNE IN KMETIJSKE POVRŠINE 

Dve tretjini površine Slovenije pokrivajo gozdnate površine; te so se od leta 1993 do leta 2005 povečale 

za 17 %. Obratno velja za kmetijske površine; te so v letu 2005 obsegale 28 % celotne površine, od leta 

1993 pa so se zmanjšale za 27 %. Kmetijsko gospodarstvo v Sloveniji je v letu 1991 obdelovalo 

povprečno 4,5 hektarja kmetijskih zemljišč, v letu 2010 (po podatkih iz popisa kmetijstva 2010) pa 6,4 

hektarja kmetijskih zemljišč. V zadnjem desetletju se je povečalo število kmetijskih gospodarstev z 

ekološkim kmetovanjem. 

 PROMET 

V obdobju po osamosvojitvi je bila gradnja avtocest zelo intenzivna. Do leta 1994 je bilo zgrajenih 139 

km štiripasovnih avtocest in hitrih cest. V letu 2000 je bilo zgrajenih že 369 km avtoceste, ob vstopu 

Slovenije v EU približno 422 km, sedem let po vstopu v EU pa smo imeli zgrajenih že nekaj več kot 

675 km avtoceste. Konec leta 1991 je bilo v Sloveniji registriranih približno 603.000 osebnih 

avtomobilov, konec leta 2013 jih je bilo že nekaj več kot 1.063.700.  

 TURIZEM 

Leto 1991 je bilo za slovenski turizem zelo neugodno; od leta 1992 je število prenočitev domačih 

turistov ustaljeno, število tujih turistov pa nenehno raste. V letu 1991 je bilo zabeleženih nekaj več kot 

2.015.000 prenočitev tujih turistov, v letu 2013 pa že več kot 5.960.200. (Vir: Statistični urad RS) 

 


