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V slovo Dr. Stanetu Vlaju 

 

Z veliko žalostjo se poslavljamo od častnega člana Skupnosti občin Slovenije. 

Dr. Stane Vlaj je tesno sodeloval že s predhodnico skupnosti Stalno konferenco lokalnih 

skupnosti Slovenije in se je redno odzival na povabila Skupnosti, objavljal svoje strokovne 

članke v ČaSOSpisu ter predvsem bil zmeraj pripravljen pomagati, ko je bila njegova pomoč 

potrebna. Njegov glavni interes je bil vseskozi razvoj slovenske in evropsko naravnane 

lokalne samouprave. 

Dr. Vlaja bomo pogrešali kot izjemnega sodelavca, strokovnjaka in prijatelja. 

Ob tej priložnosti izrekamo iskreno sožalje njegovi družini. 

 

Skupnost občin Slovenije 

 

NOVIČKE SOS  

SESTANEK O UKREPIH ZA FINANCIRANJE OBČIN  

Danes, dne 9.1.2014 je od 10.00 ure dalje potekal prvi usklajevalni sestanek v zvezi s financiranjem 

slovenskih občin v letu 2015.  

Uvodoma so predstavniki vseh treh skupnosti občin izrazile protest in ogorčenje nad zmanjšanimi 

nakazili iz naslova dohodnine, ki so jih občine prejele v tem tednu, saj občine o neizplačilu dela 

sredstev, ki jim zakonsko pripada niso bile predhodno obveščene, niti opozorjene in je na podlagi 

(nenačrtovanih) nižjih nakazil sredstev v nekaterih občinah za pričakovati finančne težave. 

Ministrstvo bi namreč občine ob sprejemanju proračuna 2015 moralo predhodno obvestiti o izračunih 

pripadajočih sredstev in finančni izravnavi glede na zakonsko določene naloge.  

Akontativne zneske dohodnine za januar in februar 2015 je Ministrstvo za finance izračunalo na 

osnovi povprečnine, določene v 46. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 

2014 in 2015, v višini 525 EUR, pri čemer pa je ministrstvo akontativno izplačalo občinam le zneske iz 

naslova deleža dohodnine, ki pripada občinam. Za izplačilo celotnih zneskov bi morali zagotoviti 

finančno izravnavo iz državnega proračuna, ki jo bi vlada morala sprejeti s sklepom, tega pa v letu 

2015 ni predvidela. Sam proračun je sicer trenutno v postopku priprave rebalansa.  
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Predstavniki skupnosti občin so odločno zavrnili novi način tolmačenja zakonodaje s strani 

ministrstva, ki ni v skladu s sprejeto in veljavno metodologijo za izračun financiranja občin; pa tudi 

odgovor ministrstva, da se bodo opravili poračuni na podlagi zaključenih pogajanj predstavniki občin 

niso pristali. Prav tako pa so zahtevali, da ministrstvo v zvezi s tem poda uradno pojasnilo najkasneje 

do ponedeljka, 12.1.2015.  

V zvezi s Predlogom zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin so 

predstavniki skupnosti občin ponovno izpostavili razočaranje nad izborom sprememb zakonodaje, 

glede na vse posredovane predloge vseh treh skupnosti občin, saj interventni zakon ne prinaša 

bistvenih prihrankov. Prav tako so Ministrstvo za javno upravo opozorili, da bi po dogovoru na 

zadnjem srečanju naj posredovali predlog interventnega zakona v pregled pred sestankom, medtem, 

ko je ministrstvo to storilo dan pred sestankom v poznih popoldanskih urah, priložili pa niso 

konkretne obrazložitve in metodologije izračunov prihrankov, na podlagi katerih bi lahko potekali 

konkretni pogovori. Posebej so se dotaknili spremembe, ki se nanaša na ukinitev pravne subjektivitete 

ožjih delov občin, katero so predstavniki skupnosti občin že v preteklosti večkrat zavrnili, saj posega v 

sistem organizacije lokalne samouprave in ob morebitni uresničitvi prinaša le dolgotrajne postopke 

spremembe, brez ukinitve nalog, torej bi se stroški le prenesli in ne zmanjšali. Prav tako je pogovor 

tekel o predlogu sprememb 21. in 23. člena ZFO. Sredstva iz tega naslova bi naj občine namreč 

nadomestile iz sredstev NUSZ, pobranih na podlagi boljših evidenc iz registra nepremičnin. 

Predstavniki občin so izpostavili, da je ukrep do občin nesorazmeren in prizadene v prvi vrsti manj 

razvite občine.  

V zvezi z višino povprečnine za leto 2015 je Ministrstvo za finance ponudilo svoje izhodišče, ki znaša 

494€ na prebivalca in neizplačilo finančne izravnave, ker da zanjo naj ne bi bilo zakonske podlage. Na 

strani skupnosti občin pa je bilo jasno izpostavljeno enotno stališče, da naj se čim prej sprejme 

konkretne ukrepe za znižanje stroškov občin v višini najmanj 10%, saj je le tolikšno znižanje stroškov 

lahko izhodišče za povprečnino v višini 536 evrov, kakor je bilo določeno v skladu z zadnjim 

sklenjenim dogovorom o višini povprečnine za leto 2013 in 2014. 

Pogajanja se bodo nadaljevala predvidoma 12.1.2015 na Ministrstvu za pravosodje. (bh) 

ODGOVOR MF GLEDE PREMALO IZPLAČANIH SREDSTEV IZ 

NASLOVA DOHODNINE 

Kot smo že poročali, smo v SOS zahtevali, da se Ministrstvo za finance opredeli v zvezi z zmanjšanimi 

nakazili iz naslova dohodnine, ki so jih občine prejele v tem tednu. V četrtek, 8.1.2014 smo prejeli tudi 

uradno obrazložitev. V dopisu ministrstvo odgovarja, da je akontativne zneske dohodnine za januar 

in februar 2015 izračunalo na osnovi povprečnine, določene v 46. členu Zakona o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, v višini 525 EUR, pri čemer pa je akontativno 

lahko izplačalo občinam le zneske, ki jih dopušča razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam. Za 

izplačilo celotnih zneskov bi morali zagotoviti finančno izravnavo iz državnega proračuna, ki pa v 

letu 2015 ni predvidena, sam proračun pa je trenutno v postopku priprave rebalansa. Akontacija 

dohodnine za januar je bila zato izplačana v višini razpoložljivih sredstev. Kot navajajo, to ne 

prejudicira končnega rezultata pogajanj, ki so še vedno v teku. (bh) 
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ZBIRANJE PODATKOV ZA RAZREŠITEV PROBLEMATIKE ODVAJANJA 

IN ČIŠČENJA 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, predstavnica MOP, 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 bomo SOS, ZOS, ZMOS in ZKG pristopili k pomoči ministrstvu pri pridobivanju 

nekaterih podatkov pri občinah. 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. Z obzirom na nujnost 

sprememb smo vse slovenske občine zaprosili, da na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do 

23.1.2015 pošljejo podatke 

 o vrstah stavb, ki jih 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); za 

opredelitev vrste stavb je potrebno uporabiti šifrant iz registra nepremičnin in katastra stavb: 

http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/KS/navodila/Sifrant_REN_20maj2013.pdf 

 o kapacitetah teh stavb (iz podatkov, ki se uporabljajo za izračun okoljske dajatve) 

 o že zgrajeni gospodarski javni infrastrukturi za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, 

ki morebiti še niso bila predmet poročanja v GJI v obliki GIS slojev 

Z ministrstvom je bilo dogovorjeno, da bo na podlagi poslanih podatkov s strani občin ministrstvo 

pripravilo variante možnih rešitev za območja poselitve pod 2000 PE ter območja razpršene poselitve. 

Izsledki ministrstva in možne variante rešitev bodo nato predstavljene na posebej za to organiziranem 

dogodku, na katerega bodo vabljene vse občine. Na podlagi opravljene debate bo ministrstvo 

pripravilo predlog podzakonskega predpisa, ki ga bo poslalo v javno obravnavo. (bh) 

MINISTRSTVO ZA FINANCE BO USTANOVILO PROJEKTNI SVET ZA 

PRIPRAVO ZDN 

Skupnost občin Slovenije je pred novoletnimi prazniki na Ministrstvo za finance naslovilo dopis v 

zvezi s pripravo Zakona o davku na nepremičnine, ki se bo pripravil v letu 2015. V dopisu smo 

ministrstvo pozvali naj Skupnost občin Slovenije vključi v zgodnji fazi priprave ter zagotovi dobro 

pripravo zakona v smislu sodbe Ustavnega sodišča. Ministrstvo je v zvezi z navedenim odgovorilo, da 

se zavedajo obsežnosti projekta, ki zahteva usklajeno urejanje problematike na več vladnih področjih, 

zato načrtujejo ustanovitev projektnega sveta na ravni vlade, ki bo povezoval in časovno usklajeval 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/KS/navodila/Sifrant_REN_20maj2013.pdf
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potrebne aktivnosti, ki bi jih izvajale posamezne delovne skupine. K sodelovanju v Projektnem svetu 

bodo povabili tudi predstavnike SOS. (bh) 

1. SEJA STANOVANJSKEGA SVETA 

22.12.2014 je na Ministrstvu za okolje in prostor potekala 1. seja Stanovanjskega sveta, na kateri so 

člani razpravljali o osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP). Ker je bila to prva seja 

novega stanovanjskega sveta, je bil glavni poudarek na predstavitvi stališč članov sveta glede vsebin 

povezanih z NSP. Predvideno je, da bo osnutek NSP januarja ponovno podan v enomesečno javno 

razpravo, februarja naj bi bil dopolnjen s predlogi in dopolnitvami in marca bo potekalo medresorsko 

usklajevanje. Gradivo za obravnavo in sprejem na Vladi RS bo pripravljeno predvidoma sredi aprila.  

(bh) 

NOVA SPLETNA STRAN ZVEZE ALPE-JADRAN 

Zveza Alpe-Jadran, katere članica je v imenu republike Slovenije Skupnost občin Slovenije, predstavlja 

popolnoma novo, dinamično in fleksibilno spletno stran za projektno usmerjeno sodelovanje v 

prostoru Alpe-Jadran, ki je odprta za vse potencialne javne in zasebne interesne skupine. Preverite 

možnosti sodelovanja in projektne podpore na novi spletni strani: http://www.alps-adriatic-

alliance.org/. 8bh) 

PLAČLJIV OGLAS  

 

KREDITI SID BANKE ZA INFRASTRUKTURNE IN OKOLJEVARSTVENE 

PROJEKTE 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in 

Razvojno banko Sveta Evrope (CEB) pripravila poseben program za financiranje infrastrukturnih in 

okoljevarstvenih projektov občin.  

Namen financiranja 

Občina lahko pridobi kredit z ročnostjo od 5 do 20 let za financiranje infrastrukturnih in 

okoljevarstvenih projektov, katerih cilj je izboljšanje življenjskih pogojev v urbanih in ruralnih 

področjih, izboljšanje ekonomske in socialne kohezije v Republiki Sloveniji ter varovanje okolja.  

Pogoji financiranja 

 Celotni stroški projekta lahko znašajo od 250 tisoč do 25 milijonov evrov.  

 Znesek financiranja SID banke je največ 80 % celotnih stroškov projekta. 

http://www.alps-adriatic-alliance.org/
http://www.alps-adriatic-alliance.org/
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
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 Projekt (ali podprojekt, ki ga financira banka) se lahko začne največ 6 mesecev pred oddajo 

vloge oz. se zaključi največ 4 mesece pred oddajo vloge. V primeru, da projekt odstopa od 

navedenih rokov, lahko vlagatelj možnosti odstopanja predhodno preveri pri SID banki.  

Dodatne informacije: 

tel. št.: 01/200 75 30 

e-naslov: fin@sid.si  

http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

DRŽAVNA OCENA OGROŽENOSTI ZARADI POŽAROV V NARAVNEM 

OKOLJU 

S strani URSZR smo prejeli Državno oceno ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju, verzija 2.0. 

Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si 

najkasneje do 13.1.2015. 

OSNUTEK DRŽAVNE OCENE OGROŽENOSTI OB POJAVU 

NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH 

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih 

bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti 

občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na 

nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb 

je naziv IVZ spremenjen v NIJZ, CNB NIJZ oziroma OE NIJZ, kjer je bilo to potrebno. Dopolnjene so 

razlage nekaterih pojmov in krajšav, ki se pojavljajo v državni oceni ogroženosti ter viri, uporabljeni 

pri izdelavi ocene ogroženosti. 

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do 13.1.2015 na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK DRŽAVNE OCENE OGROŽENOSTI OB POJAVU 

NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH 

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih 

bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti 

občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na 

nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb 

je naziv IVZ spremenjen v NIJZ, CNB NIJZ oziroma OE NIJZ, kjer je bilo to potrebno. Dopolnjene so 

razlage nekaterih pojmov in krajšav, ki se pojavljajo v državni oceni ogroženosti ter viri, uporabljeni 

pri izdelavi ocene ogroženosti. 

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do 13.1.2015 na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si. 

mailto:fin@sid.si
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-projektov-obcin/neposredno
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zascita_in_resevanje/ocena_ogrozenosti_pozar_v_naravi_2014_-2.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zascita_in_resevanje/Ocena_ogrozenostinalezljivebolezni_pri_ljudeh_verzija2_0_osnutek2014_dec_02_dopolnitve_MZ_NIJZ.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zascita_in_resevanje/Ocena_ogrozenostinalezljivebolezni_pri_ljudeh_verzija2_0_osnutek2014_dec_02_dopolnitve_MZ_NIJZ.docx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zascita_in_resevanje/Ocena_ogrozenostinalezljivebolezni_pri_ljudeh_verzija2_0_osnutek2014_dec_02_dopolnitve_MZ_NIJZ.docx
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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. 

OSNUTEK PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI VRST POSEBNE RABE VODE 

IN RABE NAPLAVIN 

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter 

merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin. 

Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. 

Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija je 

členjena tako podrobno, kot to zahteva predvideno razlikovanje med različnimi povzročitelji 

obremenitev vode (kar bi lahko imelo za posledico razlikovanje pri finančni obremenitvi upravičencev 

do rabe z vodnimi dajatvami), hkrati pa še vedno tako abstraktno, da so po smislu stvari zajete vse 

mogoče vrste rabe vode znotraj posamezne klasifikacijske kategorije ali podkategorije, in da je 

zagotovljena izvedljivost klasifikacije v praksi. Na podlagi tega pravilnika bo upravni organ za vse 

izdane vodne pravice ali evidentirane rabe vode v vodni knjigi vodil tudi podatek o klasifikacijski 

številki posebne rabe vode ali rabe naplavin, ki je predmet te vodne pravice ali evidentirane posebne 

rabe vode. Vodnim pravicam, ki so že podeljene, se bo v vodni knjigi klasifikacijska številka pripisala 

glede na vsebino oziroma predmet vodne pravice. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka 15. 

januarja 2015, na e-naslov barbara.horvat@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 
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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. 

POVPRAŠEVANJE  

ZAKLJUČENO  

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA PODROČJE PREDŠOLSKE VZGOJE  

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem glede zagotavljanja sredstev za 

področje predšolske vzgoje.  

Ali občina, na podlagi mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva (oziroma financira) vrtec po 

posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so element za oblikovanje cen 

programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje 

(obračunavanje po dejanskih stroških) – na podlagi  tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.  

ODPRTO 

DODATNO ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA  

Skupnost občin Slovenije vam na prošnjo občine članice v nadaljevanju posreduje vprašanje glede 

dodatnega znižanja plačila vrtca. Vljudno vas naprošamo za povratne informacije. 

Občino zanima ali katera občina izdaja soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca in če da, po kakšnih kriterijih oblikujejo 

izdano soglasje? 

Vljudno naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do torka, 13. januarja 2015 na 

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

DOGODKI SOS 

13.1./ POSVET O SPODBUJANJU RAZVOJA SOCIALNEGA 

PODJETNIŠTVA, ZADRUŽNIŠTVA, KREATIVNIH EKONOMIJ IN 

EKONOMSKE DEMOKRACIJE 

Kabinet predsednika Vlade RS organizira posvet o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva, 

zadružništva, kreativnih ekonomij in ekonomske demokracije, ki bo potekal 13.1.2015 od 10.00 ure 

dalje v Veliki dvorani Vlade RS.  
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Na posvetu bo predstavljen vladni projekt spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in 

ekonomske demokracije, predstavljeni bodo predlogi sistemskega spodbujanja razvoja socialnega 

podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske demokracije s strani predstavnikov 

sektorjev, identificirane bodo potrebe zakonske in podzakonske spremembe, oblikovali se bodo 

predlogi aktivnosti za spodbujanje tega sektorja v letu 2015, ob zaključku pa se bo opravila še 

razprava s sklepi.  

Na posvetu bo sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije kot podpornica razvoja socialnega 

podjetništva v Sloveniji. 

14.1./ SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V sredo, 14. januarja 2015 bo potekala 22. seja Predsedstva SOS. Seja Predsedstva SOS bo posvečena 

temi nižanja stroškov občinam in ukrepom za financiranje občin v letu 2015. Predhodno bo potekala 

tudi seja sekcije mestnih občin pri SOS.  

26.1., 27.1. in 29.1./ SEMINAR »PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA«  

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo tudi v letu 2015 nadaljujejo z 

organizacijo seminarjev povezanih z delovanjem občinskih svetov. Namen tokratnega seminarja je 

predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta 

pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin. Predstavljene bodo najnovejše 

smernice, ki se nanašajo na sodelovanje prebivalcev lokalnih okolij pri odločanju o zadevah oz. 

pristojnosti občin. 

Seminar namenjen občinskim in mestnim svetnicam in svetnikom bo organiziran regijsko ter bo 

potekal na naslednjih lokacijah in ob naslednjih terminih: 

 ponedeljek, 26.1.2015 ob 15. uri v Mariboru 

 torek, 27.1.2015 ob 15. uri v Ljubljani 

 četrtek, 29.1.2015 ob 15. uri v Kopru 

Tukaj najdete vabilo s programom in prijavnico. 

Udeležba na seminarju je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da nam zaradi same organizacije 

seminarja prijavnice posredujete na Skupnost občin Slovenije po faksu na 02/234 15 03 ali na e-naslov 

metka.lasic@skupnostobcin.si, na Združenje občin Slovenije po faksu na 01/ 230 63 36 ali na e-naslov 

mateja.erzen@zdruzenjeobcin.siali na Združenje mestnih občin Slovenije po faksu na 05/627 10 21 ali 

na e-naslov zmos@koper.si.  

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

Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. 

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

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

Program in dodatne informacije najdete v vabilu. Svojo udeležbo in morebitno temo za razpravo 

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

18.3. / KULTURNI BAZAR 2015 

Obveščamo vas, da bo Kulturni bazar v letu 2015 potekal 18. marca 2015 v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. Program strokovnega usposabljanja in e-prijavnica bosta objavljena na spletni strani 

www.kulturnibazar.si v prvi polovici januarja 2015. 

17. SEJA VLADE 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O EMISIJI 

SNOVI V ZRAK IZ MALIH IN SREDNJIH KURILNIH NAPRAV 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in 

srednjih kurilnih naprav. V Uredbi se za kurjenje rastlinskih odpadkov v malih in srednjih kurilnih 

napravah določajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak ter obratovalnim monitoring, kar do sedaj ni 

bilo urejeno v predpisih.  

Uredba bo omogočala kurjenje neonesnaženih lesnih in biomasnih ostankov iz proizvodnje pohištva 

ter proizvodnje živil in pijač. Omogočena bo energetska raba neonesnaženih lesnih ostankov pri 

manjših podjetnikih (t.j. mizarjih), ki so do sedaj imeli težave z dokazovanjem statusa lastnih lesnih 

ostankov kot stranskega proizvoda in so posledično potrebovali okoljevarstveno dovoljenje. Z uredbo 

se ščitijo tudi potrošniki, ki so po letu 2012 kupili malo kurilno napravo slabše kakovosti. ( Vir: Vlada 

RS, ab) 

SPREMEMBA SKLEPA O ZAČASNEM ZADRŽANJU IZVRŠEVANJA 

IZDATKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2015  

Vlada RS je na seji v sklepu vlade št. 41003-6/2014/45 z dne 22. 12. 2014, št. 41003-6/2014/50 z dne 24. 

12. 2014 in št. 41003-6/2014/56 z dne 31. 12. 2014 spremenila prvo točko.  

V praksi se je izkazalo, da popolna ustavitev prevzemanja obveznosti, kot jo določa dosedanja 1. točka 

sklepa vlade, ni ustrezna, saj ne dopušča nemotenega tekočega poslovanja proračunskih uporabnikov. 

S sprejemom ukrepa začasnega zadržanja izvrševanja poračuna 2015 se prepoveduje prevzemanje 

obveznosti v tistih primerih, ki niso nujne za delovanje države. Navedeno pomeni, da se s 

predlaganim popravkom sklepa omogoča proračunskim uporabnikom, da prevzemajo tiste 

obveznosti, ki so striktno določene v zakonih, tiste, ki jih je Vlada Republike Slovenije določila kot 

prioritete – tj. izvajanje projektov iz 7. točke sklepa vlade in drugih projektov, ki se financirajo iz 
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finančne perspektive 2007 – 2013 ter tiste, ki so nujne za nemoteno tekoče poslovanje proračunskih 

uporabnikov. ( Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

ŠOLA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IŠČE PARTNERJA V 

PROJEKTU 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila šola za otroke s posebnimi potrebami iz Poljske, ki išče 

partnerja za prijavo na projekt erasmus+. V okviru projekta si bi šole za otroke s posebnimi potrebami 

izmenjali izkušnje in dobre prakse pri katerih bi sodelovali tudi otroci. V kolikor bi želeli sodelovati 

pri pripravi projekta ali želite več dodatnih informacij se obrnite na miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Rok za izraz interesa je 31. januar 2015. 

FOTONATEČAJ MOJE PODEŽELJE  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje, organizira foto natečaj »Moje 

podeželje«. S tem natečajem želijo pridobiti odziv posameznikov, in sicer kako skozi svoje oči vidijo 

slovensko podeželje in kmetijstvo ter to udejanjiti v fotografiji. Namen pa je tudi prikazati rezultate, ki 

se odražajo na podeželju tudi s pomočjo Programa razvoja podeželja RS oziroma Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Udeleženci lahko posredujete fotografije od srede, 7. 1. 2015 

do četrtka, 30. 4. 2015. Novica je objavljena na spletni strani programa podeželja. (Vir: MKGP) 

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). 

Prvi razpisi za URBACT III naj bi se odprli februarja ali marca 

2015.  
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Ponovno bodo glavni upravičenci programa URBACT III mesta, kar pomeni: 

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

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

 medobčinske uprave na urbanih območji. 

Poleg tega so lahko upravičenci: 

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

mesta ter se ukvarjajo z urbanimi vprašanji, 

 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. 

Poiščite primere pristopov, rešitev in politik, iz katerih lahko izhajate pri svojem delu. Ni treba 

odkrivati tople vode! Toda, bodite previdni, da ne kopirate, temveč prevajate – nabirate znanje, s 

pomočjo katerega boste razvili svoje lokalne rešitve. 

 Rezultati Urbactovih projektov 

S podobnimi problemi, s katerimi se soočate sami, se spopadajo tudi vaši kolegi v drugih mestih – 

spoznajte jih in sodelujte z njimi! Niste sami! Poglejte čez meje svojega mesta in našli boste ljudi s 

podobnimi problemi, skrbmi in interesi, s katerimi lahko izmenjate znanje in prakse. 

 Poiščite tematske strokovnjake in preverite, kdo v Urbactovih projektih sodeluje v posameznih 

partnerskih mestih. 

Upravičite svoje delo v očeh politikov in odločevalcev. Povejte jim: “To je pomembno in mogoče. To 

so drugje že počeli.” Morda si bodo tako lažje predstavljali dragocenost in namen vaših predlogov. 

 Vzemite enega od lokalnih akcijskih načrtov ali katero od končnih poročil in poglejte, kaj počnejo 

aktivna omrežja. 

Poučite se o metodologijah in orodjih za participativno in celostno oblikovanje politik.  Delujete 

lahko kot mediator in povezovalec med prebivalci in odločevalci. 

 Preglejte na primer te podrobne vire o lokalnih podpornih skupinah. 

To je samo nekaj predlogov, kako lahko izkoristite Urbactove principe prosto dostopnega znanja. Še 

več predlogov tudi zadruge skupine deležnikov – izvoljene predstavnike, politike ali odločevalce, 

urbane strokovnjake in študente ter občane, aktiviste in uporabnike najdete tukaj. 

http://urbact.eu/en/contact/
http://urbact.si/
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http://ipop.si/2014/11/20/urbact-koristi/
http://ipop.si/2014/12/10/koristi-student/
http://ipop.si/
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NOVICE DRUGIH 

ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE NA DIREKTORATU ZA PROSTOR 

S 1. Januarjem je stopil v veljavo nov Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

Ministrstvu za okolje in prostor. Akt med drugim uvaja nekaj organizacijskih sprememb na 

dosedanjem Direktoratu za prostor. Direktorat za prostor se odslej imenuje Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja, vključuje pa naslednje sektorje:  

 Sektor za strateški prostorski razvoj, ki ga vodi mag. Lenča Humerca - Šolar,  

 Sektor za prostorsko načrtovanje, ki ga vodi ga. Ana Vidmar,  

 Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko, ki ga vodi mag. Aša Rogelj,  

 Sektor za graditev, ki ga vodi g. Saša Galonja in  

 Sektor za stanovanja, ki ga po pooblastilu vodi g. Marko Logonder. 

Lokacija direktorata in kontaktne telefonske številke ter elektronska pošta zaposlenih ostaja enaka. 

MKGP KOMISIJI POSLALO DRUGI URADNI PREDLOG PRP 2014-2020 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 5. 12. 2014 Evropski komisiji poslalo 

drugi uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014−2020 (PRP 2014−2020). 

PRP 2014−2020 prinaša nekatere spremembe in s tem nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Z letom 2015 se bo v okviru PRP 

2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (ukrep KOPOP), ki bo 

nadomestil obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil (ukrep KOP) iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2007−2013. Ukrep KOPOP je pomemben del PRP 2014−2020 in ravno 

zaradi svoje zahtevnosti je v drugi fazi usklajevanja z Evropsko komisijo doživel precejšnje vsebinske 

in strukturne spremembe. Tako se bodo v ukrepu KOPOP lahko podpirale le tiste kmetijske prakse, ki 

prispevajo k varovanju okolja ter blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. Prav tako bo del 

PRP 2014−2020 ukrep Ekološko kmetovanje (ukrep EK), s to razliko, da se izvaja samostojno, torej ne 

več kot del ukrepa KOPOP. Več o tem lahko najdete tukaj. (Vir: Mreža za podeželje, bh) 

TUDI V PRIHODNJE SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS z dne  28. 8. 2014 del 

delovnega področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki se 

nanaša na socialno podjetništvo, prehaja v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

(MGRT). Primopredaja poslov je potekala konec leta 2014.  

Ob primopredaji je državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti poudaril, da gre za pomembno 

področje, kateremu bo tudi na MGRT v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi dana 

pomembna pozornost. MGRT se bo zavzemal za učinkovito nadaljevanje in nadgradnjo tega, kar je 

bilo do zdaj na področju socialnega podjetništva že narejenega na MDDSZ. Področje socialnega 

podjetništva je eno od prednostnih področij Vlade RS in je vključeno v njene strateške projekte. V 

okviru projekta »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske 

demokracije« se bodo izvajali ukrepi s področja aktivne politike zaposlovanja in socialnega 

http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/262-29-12-2014-kopop-v-prp-2014-2020
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vključevanja ranljivih ciljnih skupin. Prav tako pa se bo razvijal segment socialnih podjetij, ki bo 

usmerjen zlasti v spodbujanje ustanavljanja, rasti in razvoja socialnih podjetij, partnerstev socialnih 

podjetij, krepitev mreže socialnih podjetij s partnerskimi podjetji za učinkovit prenos ter delitev 

znanja in virov z namenom ustvarjanja družbenega dobička. Poleg oblikovanja učinkovitega sistema 

podpornega financiranja za krepitev mreže lokalnih oz. regionalnih ponudnikov storitev bo v 

ospredju  delovanja MGRT na področju socialnega podjetništva zlasti oblikovanje inovativnih 

poslovnih modelov, s katerimi bo zagotovljena večja socialna vključenost posameznih skupin 

prebivalstva. Namen prenosa dela aktivnosti na MGRT je krepitev segmenta socialnih podjetij in 

inovativnih oblik delovanja podjetij na trgu. Del aktivnosti, ki zagotavlja izvajanje strukturnih 

ukrepov  na področju socialne vključenosti ranljivih skupin, pa ostaja na MDDSZ. Predvideni viri 

financiranja so sredstva kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni 

sklad, EKSRP) ter tudi sredstva državnega proračuna za problemska območja. (Vir: MGRT)  

22. ZAŠČITENI SLOVENSKI PROIZVOD  

Evropska komisija je 7.1.2015 v Uradnem listu Evropske unije objavila uredbo o registraciji Kranjske 

klobase, ki je že 22. slovenski proizvod, registriran pri Evropski komisiji. Zaščita Kranjske klobase kot 

slovenskega proizvoda, je za Slovenijo izjemen uspeh. Pobudo za zaščito kranjske klobase z 

geografsko označbo je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložil GIZ kranjska 

klobasa. Zaščita proizvoda z geografsko označbo pomeni, da mora vsaj eden od proizvodnih 

postopkov potekati znotraj določenega geografskega območja, medtem ko surovina za proizvodnjo 

lahko prihaja izven tega geografskega območja. Ministrstvo je Kranjsko klobaso prehodno nacionalno 

zaščitilo z geografsko označbo, kar pomeni, da lahko Kranjsko klobaso proizvajajo samo tisti 

proizvajalci, ki od certifikacijskega organa pridobijo certifikat o skladnosti proizvodnje s potrjeno 

specifikacijo. (Vir: MKGP, bh) 

VESTNIK KPK 

Izšla je zadnja številka Vestnika KPK v letu 2014. V osrednji temi objavljajo povzetek rezultatov 

raziskave »Proces lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji in razvoj koruptivnih praks«, našli 

pa boste tudi poročila o delu KPK v zadnjih dveh mesecih, med drugim tudi o uspešno zaključenih 

projektih in mednarodnih dogodkih s področja preprečevanja korupcije. 

KOHEZIJSKE NOVICE 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala decembrsko številko Kohezijskih 

novičk, kjer lahko najdete informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Do novičk 

lahko dostopate tukaj. 

 

http://www.mkgp.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7828&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/KPK/KPK_2013/Vestnik_KPK-stev._32.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/INFORMIRANJE/KOHEZIJSKE_E-NOVICE/2014/Kohezijske_novice_-_december_2014.pdf

