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1. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 
2014, v predloženi vsebini.    

 
 
Obrazložitev: 

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, 
ki šteje 178 občin članic. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s 
katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje 
ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše. 

Tudi zato bo za vse slovenske občine pomembno članstvo v skupnosti, saj bo država v 
bodoče vedno več pristojnosti, ki se tičejo večjega števila občin, prenašala na skupnost, pa 
tudi usklajevala se bo samo še s SOS in nič več z vsako občino posebej. Skupnost pa 
pridobiva na mnogih področjih tudi nova zakonska pooblastila npr. Zakon o javnih 
uslužbencih, Komisija za pritožbe zaposlenih v občinah, mesto v pogajalski skupini Vlade RS 
za pogajanja o kolektivnih pogodbah, mesta v delovnih skupinah za pripravo različnih 
podzakonskih aktov….. Skupnost občin Slovenije na vseh teh in drugih področjih aktivno 
deluje. 

 

 

 



Skupnost opravlja za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih 
interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč 
in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, zastopanje lokalnih skupnosti v 
postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravah in javnih službah, 
organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje 
izobraževanj za potrebe občin članic in drugo. 

Občine sofinancirajo delovanje SOS v višini 0,15 EUR/prebivalca, in sicer v dveh obrokih 
(marca in septembra).   

Občina Laško je članica SOS od leta 1999. V letu 2014 je za sofinanciranje delovanja 
zagotovila sredstva v višini 2.012,49 EUR.  

Zaradi splošne informacije o delovanju Skupnosti občin Slovenije v letu 2014 se bo s 
poročilom seznanil tudi občinski svet.  
 
Na odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti so bili izpostavljeni visoki stroški, ki 
jih SOS namenja za medije, potrebno pojasnilo glede projekta Natura 2000 in način 
sofinanciranja SOS.  
 

Predstavniki skupnosti so podali naslednja pojasnila, in sicer:  
- Visoki stroški za medije pri SOS (2,6 EUR MIO) – 2,6 MIO EUR ne pomeni 

porabljenih sredstev za ta namen, temveč le ovrednoteno vrednost oz. oceno, ki bi jo 
SOS morala plačati, v primeru plačevanja oglasov v medijih, v bistvu pa gre za 
brezplačne zadeve, ker ta dela opravlja ena od njihovih zaposlenih (njeno 
ovrednoteno delo). 

- Projekt Natura 2000 ni prijavljeni projekt, temveč organizirana delavnica z naslovom 
»Povečanje črpanja EU sredstev za Naturo 2000«. 

- Način sofinanciranja: največji del predstavljajo članarine, poleg tega pa prihodki iz 
manjših projektov ter državna sredstva (le za sofinanciranje odbora regij).  
Dodatno je v gradivu za občinski svet še finančni del – zaključni račun.  
  

         Župan Občine Laško 
                Franc Zdolšek 
 

Priloge: 

 Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije 2014 z zaključnim računom za leto 2014 
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LETO 2014 V ŠTEVILKAH  
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DELO ORGANOV SOS 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije šteje 30 članov in članic, ki so izvoljeni na skupščini izmed 

županj/županov občin članic SOS in je v skladu s statutom organizirano v treh sekcijah. To so sekcija 

mestnih občin, sekcija občin s sedeži upravnih enot in sekcija ostalih občin. V letu 2014 so se članice in 

člani predsedstva aktivno sodelovali pri vseh pomembnejših odločitvah v imenu občin članic, 

sooblikovali skupna mnenja in stališča in nemalokrat zastopali skupnost na srečanjih z ministrstvi in 

zainteresirano javnostjo ter tako pripomogli k uspešnem dialogu s predstavniki vlade. Ne nazadnje pa 

je njihova udeležba merodajno vplivala na prepoznavnost SOS v javnosti.  

 

Članice in člani predsedstva SOS do lokalnih volitev v letu 2014 so bili:  

SEKCIJA MESTNIH OBČIN SEKCIJA OBČIN S SEDEŽI 

UPRAVNIH ENOT 

SEKCIJA OSTALIH OBČIN 

Anton Štihec, MO MURSKA 

SOBOTA 

dr. Ivan Žagar, SLOVENSKA 

BISTRICA 

Leopold Kremžar, MIKLAVŽ 

Bojan Šrot, MO CELJE Alan Bukovnik, RADLJE OB 

DRAVI 

Darko Fras, SVETA TROJICA 

Boris Popovič, MO KOPER Ivan Molan, BREŽICE Milan Gumzar, BENEDIKT 

Mohor Bogataj, MO KRANJ Janez Kramberger, LENART Marjan Žmavc, CERKVENJAK 

Matej Arčon, MO NOVA 

GORICA 

Renata Brunskole, METLIKA Marjan Kardinar, DOBROVNIK 

Alojz Muhič, MO NOVO 

MESTO 

Srečko Ocvirk, SEVNICA mag. Stanislav Glažar, 

HAJDINA 

Dr. Štefan Čelan, MO PTUJ Miran Gorinšek, SLOVENSKE 

KONJICE 

Peter Misja, PODČETRTEK 

Andrej Čas, MO SLOVENJ 

GRADEC 

mag. Marko Diaci, ŠENTJUR Branko Ledinek, RAČE – FRAM 

Bojan Kontič, MO VELENJE Uroš Brežan, TOLMIN Anton Peršak, TRZIN 

dr. Andrej Fištravec, MO 

MARIBOR 

Vili Treven, TRBOVLJE mag. Boris Podvršnik, ZREČE 
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Zaradi lokalnih volitev 2014 je prišlo do sprememb tudi v sestavi Predsedstva SOS. Sedeže so prevzeli 

novi župani in sicer za MO Ptuj Miran Senčar, za Mo Novo Mesto Gregor Macedoni, za Mo Kranj 

Boštjan Trilar, Darko Zevnik za občino Metlika, Jasna Gabrič za občino Trbovlje, za občino Trzin 

Peter Ložar, mesto MO Murska Sobota pa je prevzel mag. Aleksander Jevšek, s tem pa z nastopom 

svoje funkcije 6.10.2014, prevzel tudi odgovorno nalogo Predsednika SOS.  

Posebno vlogo v strukturi delovanja SOS ima tudi Glavni odbor skupnosti, ki tvori ožje vodstvo SOS 

in ga sestavljajo predsedniki vseh treh sekcij, podpredsedniki sekcij ter generalna sekretarka:  

 

Mag. ALEKSANDER JEVŠEK, 

MO MURSKA SOBOTA 

DR. IVAN ŽAGAR, 

SLOVENSKA BISTRICA 

LEO KREMŽAR, MIKLAVŽ 

NA DRAVSKEM POLJU 

 Mag. ALAN BUKOVNIK, 

RADLJE OB DRAVI 

DARKO FRAS, SVETA 

TROJICA 

 

Predstavniki Glavnega odbora SOS so se v letu 2014 intenzivno posvečali razreševanju težav nastalih 

zaradi ledene ujme in odpravljanju birokratskih ovir, pridobivanju sredstev za stroške sanacije nastale 

škode za vse občine članice, izpostavljali so zlasti pomen črpanja EU sredstev za gospodarsko sliko 

Slovenije kot celote, predvsem pa so s svojimi izkušnjami in potrpežljivim, vztrajnim delom sodelovali 

pri oblikovanju zakona za znižanje stroškov občinam, pogajanjih za višino povprečnine in oblikovanju 

spiska nujnih sistemskih sprememb za birokratsko in finančno razbremenitev občin. Sodelovali so na 

mnogih sestankih z ministri, državnimi sekretarkami in sekretarji, zastopali so mnenja, pobude in 

stališča SOS na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ter zastopali SOS na sestankih s 

Predsednikom Vlade RS. Veliko pozornosti pa so namenjali zlasti komunikaciji z javnostmi z izjavami 

za javnost, televizijskimi in radijskimi nastopi in intervjuji.  

 

OBČINE ČLANICE SOS  

Skupnosti občin Slovenije se je v letu 2014 pridružila še ena občina, tako je skupno število občin članic SOS 

176, kar predstavlja 80 % vseh občin. Članice skupnosti so tako mestne občine, večina občin s sedeži 

upravnih enot in velika večina ostalih občin, ki imajo do 13.000 prebivalk in prebivalcev. Članstvo občin v 

skupnosti je prostovoljno. Občina se lahko včlani v Skupnost občin Slovenije s sklepom o članstvu, ki ga 

sprejme občinski ali mestni svet ter podpisano pristopno izjavo. 

 



5 

 

 

 

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH NOVA ČLANICA SOS 

V letu 2014 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.  
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REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS 

REDNA LETNA SEJA SKUPŠČINE SOS 

Dne 16. aprila 2014 je v prostorih Mestne občine Velenje potekala redna letna seja Skupščine SOS. Po 

rednem sprejemu dokumentov SOS je na seji potekala razprava o predlaganih spremembah Zakona o 

lokalni samoupravi. Vsebino gradiva sta predstavila predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, dr. 

Lavtar in gospa Juvan Gotovac. Predlagano je med županjami in župani občin članic SOS prejelo 

izjemno neodobravanje in protest k takšnim spremembam, ki občinam jemlje avtonomijo do možnosti 

odločanja in odgovornosti v svojih zadevah z namenom uresničevanja lokalne samouprave. Prisotni 

so zahtevali, da se zadrži oz. zamrzne vsakršna sprememba temeljnega zakona občin, ki bi posledično 

posredno pripeljala do zmanjšanja števila občin in do odvisnosti občin v razmerju do države.  

Seja se je nadaljevala s točko na temo dokumentov za izvajanje programskega obdobja 2014 - 2020, kjer 

so bili izpostavljeni ključni problemi pri uspešnem črpanju EU sredstev.  

Skupščina SOS se je prav tako seznanila s Nacionalnim reformnim programom 2014 – 2015 Vlade RS, 

v katerem je med drugimi nalogami predvideno za občine škodljivo in nesprejemljivo znižanje 

povprečnine. Vsi prisotni so se strinjali in soglasno sprejeli, da Skupnost občin Slovenije pripravi 

Resolucijo z zahtevami na vse obravnavane teme in jo posreduje pristojnim organom. 

Besedilo sprejete resolucije: 

 

RESOLUCIJA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE OB POSEGIH V PODROČJE 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

V Velenju, 16. aprila 2014 

 

To leto poteka 20 let od uveljavitve Zakona o lokalni samoupravi, torej dvajset let od 

reforme lokalne samouprave in ustanavljanja novih občin. Zakon o lokalni samoupravi je 

bil sprejet 21. decembra 1993 in je začel veljati 15. januarja 1994. 

Pred dvajsetimi leti uveljavljen zakon je šel skozi številne spremembe. Teh je bilo kar 13. 

Torej se je zakon povprečno spreminjal na vsako leto in pol. Nekatere spremembe so bile 

domišljene, druge plod takšnih in drugačnih pritiskov in nedomišljenih rešitev. Navkljub 

temu pa so občine v teh dvajsetih letih opravile izjemno vlogo. Ta je vidna tako v 

urejenosti okolij, manj vidna, pa zato bolj občutena  pa v dvigu kvalitete življenja 

prebivalk in prebivalcev različnih okolij. Pa najsi ti živijo na podeželju, ali v mestu, v 

Ljubljani ali Osilnici. 

 

Zato občine članice Skupnosti občin Slovenije: 

UGOTAVLJAMO 

 Da je Vlada RS na svoji 31. redni seji 30. 10. 2013 sprejela sklep o pripravi osnutka 

Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in za pripravo te 

zadolžila Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance.   

 Da bi zadolženi ministrstvi morali v skladu s sprejetim sklepom osnutek Strategije 
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razvoja lokalne samouprave v javno razpravo predložiti decembra 2013, strategija pa 

bi v skladu s sklepom morala biti sprejeta na Vladi RS najpozneje do 15. marca 2014.   

 Da je Skupnost občin Slovenije v tistem času pozdravila odločitev o pripravi nujno 

potrebne strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, saj je le-ta nujna za 

opredelitev ključnih temeljev nadaljnjega razvoja lokalne samouprave v državi. 

Zahtevali pa smo, da pri pripravi strategije že od začetka sodelujejo tudi predstavnice 

in predstavniki reprezentativnih združenj občin ter, da se razprava o osnutku opravi 

skozi najširšo javno obravnavo.   

 Da je Ministrstvo za notranje zadeve možnost najzgodnejšega sodelovanja 

predstavnic in predstavnikov reprezentativnih združenj v oblikovanju osnutka 

strategije zavrnilo, vendar zagotovilo, da bodo imela združenja možnost sodelovati v 

javni razpravi.  

 Da po dobrih 6 mesecih osnutka Strategije razvoja lokalne samouprave še ni, 

Ministrstvo za notranje zadeve pa nadaljuje s parcialnimi, nedomišljenimi in 

nesistemskimi predlogi za spremembo temeljnih zakonov delovanja lokalne 

samouprave – Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin. 

 ZAHTEVAMO 

 Da Ministrstvo za notranje zadeve nemudoma pripravi in predstavi osnutek 

Strategije razvoja lokalne samouprave združenjem občin ter prične postopke 

usklajevanja pripravljenega dokumenta. 

 Da se do sprejema Strategije razvoja lokalne samouprave zadržijo/zamrznejo 

vsakršne spremembe obeh ključnih zakonov delovanja lokalne ravni - Zakona o 

lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin. 

 Da se nemudoma preneha s prakso spreminjanja zakonov na osnovi pričakovanj 

različnih interesnih skupin (brez vsakršnih strokovnih temeljev in utemeljitev)  ali 

potreb dvigovanja politične podpore. 

 Da se lokalna samouprava enakopravno in enakovredno obravnava v pripravi 

različnih sistemskih rešitev kot sistem države (odpoklici političnih funkcionarjev, 

referendumi,…). In, da bodoče sistemske rešitve tako na državni kot lokalni ravni 

vključujejo različne oblike participacije državljank in državljanov, občank in občanov 

– od sodelovanja v sprejemanju odločitev, do možnosti odpoklica funkcionarjev in 

funkcionark na državni in lokalni ravni, vendar tako, da ne povzročajo destabilizacije 

delovanja institucij oz organov. 

 Da se nemudoma pristopi k deregulaciji sistemov za občine ter de-birokratizaciji 

postopkov in tako omogoči preglednejše in lažje delovanje sistemov na lokali ravni. 

Prav tako zahtevamo, da se nemudoma pregledajo in analizirajo naloge ter stroški 

občin povezani z njimi in pripravijo ustrezni ukrepi v skladu s sklepi, ki jih je Vlada 

sprejela za stroškovno razbremenitev občin. 

 Da se nemudoma preneha z destabilizacijo in nenehnim blatenjem ravni lokalne 

samouprave in, da se vzpostavijo pogoji, da bodo občine svojo vlogo in naloge lahko 

opravljale nemoteno in v skladu s pričakovanji in potrebami lokalnega prebivalstva. 

 Da se vsi ključni strateški dokumenti (partnerski sporazum, Operativni programi) o 

koriščenju EU sredstev s finančno perspektivo 2014-2020 oblikujejo in sprejmejo v 

skladu s sprejetimi zakonodajnimi dokumenti ter na osnovi partnerskega pristopa in 

odnosa, predvsem pa upoštevajo razvojne prioritete iz regionalnih razvojnih 
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programov. Zahtevamo tudi, da se pripravita dva programska dokumenta za 

programsko obdobje 2014 -2020 ločeno, za vsako kohezijsko regijo posebej. 

 Programski dokumenti morajo vsebovati možnost financiranja potreb 

infrastrukturnih projektov (komunalnih, turističnih itd) občin, s katerimi se 

zagotavlja minimalne življenjske standarde občank in občanov ter izpolnjevanje 

zavez Republike Slovenije, saj bodo kohezijska sredstva za občine predstavljala edina 

investicijska sredstva v obdobju 2014-2020.  V kolikor pripombe razvojnih svetov 

kohezijskih regij ne bodo upoštevane, SOS poziva sveta Vzhodne in Zahodne 

kohezijske regije, da ne podata soglasja k Partnerskem sporazumu. Prav tako pa 

zahtevamo in pričakujemo, da bo država kadrovsko okrepila strokovne službe, da s 

svojim delom ne bodo oteževale črpanja EU sredstev, temveč pripomogle in pospešile 

uspešnost črpanja EU sredstev. 

 

DELO PREDSEDSTVA 

Predsedstvo SOS se je v letu 2014 sestalo na 5. rednih sejah. Na 18. seji Predsedstva SOS, dne 10.3.2014 

se je v Murski Soboti izvedla predaja predsedovanja SOS, predsednik SOS je postal Anton Štihec, 

župan občine Murska Sobota. Na 21. seji predsedstva SOS, dne 20.11.2014 v Zrečah, je predsedovanje 

prevzel oziroma nasledil novoizvoljeni župan mestne občine Murska Sobota, mag. Aleksander Jevšek. 

17. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

7. januarja 2014 se je v Vitanju sestalo predsedstvo SOS na svoji 17. redni seji. Predsedstvo sta 

pozdravila predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar in Slavko Vetrih, župan Občine 

Vitanje, ki je predstavil tudi KSEVT in bogato dediščino slovenskega prispevka na področju vesoljske 

tehnologije ter načrte za prihodnje aktivnosti na tem področju. Predsedstvo je obravnavalo več 

pomembnejših vsebin, med njimi: 

 SODELOVANJE SOS IN SBRA: Predsedstvo SOS se je seznanilo z aktivnostmi 

Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju – SBRA, ki jih je predstavil 

predsednik uprave SBRA dr. Boris Cizelj. Združenje deluje od avgusta 1999. in zastopa 

interese svojih članov, ki pripadajo 3 sferam: gospodarstvu, raziskovalni dejavnosti in 

lokalnim skupnostim – trenutno imamo 26 članov v 3 kategorijah. Članske storitve obsegajo: 

informacijske, raziskovalno-svetovalne, lobistične, izobraževalne, publicistično-promocijske 

storitve in logistično podporo. Članice in člani predsedstva SOS so pozdravili predstavitev in 

razpravljali o neizkoriščenih možnostih in priložnostih slovenskih občin v Bruslju ter praksah 

drugih držav. Predlagali so sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim 

združenjem v Bruslju, ki je ena od 6000 lobističnih uradov temelječe na skupnem programu. 

 USTAVNA PRESOJA ZDN: Darko Fras, ki vodi delovno skupino za postopek vložitve 

ustavne presoje je predsedstvo seznanil z aktivnostmi skupine in zaključki sestankov. 

Izhodišče SOS za pripravo tez so bila stališča in sklepi SOS, ki smo jih oblikoval v fazi 

sprejemanja zakonodaje in takoj po sprejetju predmetnega zakona v državnem zboru. Poleg 

pripomb in očitkov, ki se nanašajo na interese lokalne samouprave, oz. občin, je bil zakon 

napadan tudi z strani drugih interesnih skupin, predvsem predstavnikov lastnikov 

nepremičnin. Skladno z sprejetimi stališči predsedstva SOS smo se pri pripravi tez za zahtevo 

omejili predvsem na prizadetost interesov lokalne samouprave, zlasti v smislu finančne 
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avtonomije in ustreznega obsega financiranja lokalnih skupnosti (zmanjšanje lastnega 

davčnega vira) v skladu z Ustavo RS in Evropsko listino o lokalni samoupravi. Z vidika 

interesov občin, kot lastnic nepremičnin, ki so prav tako predmet obdavčitve, je sporna tudi 

ustrezna urejenost evidenc javne infrastrukture, ki jo je nemogoče urediti v tako kratkem času, 

kot ga predvideva ZDavNepr. Prav tako je problematična zakonska ureditev, oz. postopek in 

roki za določitev t.i. zemljišč za gradnjo, ki so kategorija, ki ji zakon določa posebno davčno 

stopnjo za odmero davka, kar pa je sicer že bolj predmet Zakona o množičnem vrednotenju 

nepremičnin in pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo stavb, ima pa seveda konkretne 

posledice na višino davka na nepremičnine. Predsedstvo je po razpravi priporočalo, da 

pripravi osnutek besedila zahteve do konca prihodnjega tedna. 

 ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH: Direktorica direktorata Tadeja Kvas Majer in 

Leon Ravnikar iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje sta predstavila osnutek Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Po uvodni predstavitvi 

direktorice, ki je izpostavila osnovni cilj sprememb zakona, ki je trajna zaščita kmetijskih 

zemljišč, da bi tako prispevali k večji prehranski samooskrbi je Leon Ravnikar iz Ministrstva 

za kmetijstvo in okolje povedal, da se na novem Zakonu o kmetijskih zemljiščih dela že precej 

časa, v zadnji vsaj polovici leta pa še na predlogu za TVKZ. Predsedstvo je v daljši razpravi 

izrazilo zaskrbljenost nad praktičnim izvajanjem zakona ter vplivu omejitev na odločitve 

težko pričakovanih tujih investitorjev. Razpravljavci so nizali predloge in pripombe in 

predsedstvo je sklenilo, da se pripombe razpravljavcev povzamejo in pošljejo ministrstvu z 

namenom, da bi jih upoštevali in vključili v zakon. Predstavniki MKO so se zahvalili za 

konstruktivno sodelovanje predsedstva SOS in obljubili, da bodo predloge proučili in jih 

skušali kar največ vključiti, vendar so že v naprej povedali, da vse ne bo možno upoštevati. 

 ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN: Ministrstvo za 

finance v Oceni stanja in razlogih za sprejem osnutka ZMVN med drugim ugotavlja, da je za 

»množično vrednotenje pomemben tudi Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb, ki 

opredeljuje, kaj so zemljišča za gradnjo stavb (načeloma zemljišča, na katerih je dejansko 

možna gradnja stavb) in občinam nalaga, da taka zemljišča za svoje območje ustrezno 

evidentirajo v registru nepremičnin. Podatek je pomemben, saj so analize trga pokazale, da 

imajo taka zemljišča bistveno višje vrednosti (deset in večkrat) kot na primer kmetijska 

zemljišča ali stavbna zemljišča brez opredeljene podrobnejše namenske rabe in zmožnosti za 

gradnjo.« Predsedstvo se je seznanilo, da so navedene ugotovitve MF napačne in bodo 

prispevale k nadaljnji zaostritvi problematike »določanja zemljišč za gradnjo stavb«. Najbolj 

sporen je seveda pojem »zemljišča za gradnjo stavb«, ki ga ne določa ne prostorska in ne 

gradbena zakonodaja. Dejstvo je, da v januarju 2014 v državi ni vzpostavljena evidenca 

»zemljišč za gradnjo stavb«, podatki ki so jih v letu 2010 in po avgustu 2013 pripravile 

nekatere občine pa so medsebojno popolnoma neprimerljivi. Dejstvo je tudi, da veljavni 

model zemljišč za gradnjo stavb ne odraža razmer na trgu nepremičnin, saj trg dejansko ločuje 

med komunalno opremljenimi stavbnimi zemljišči in tistimi, ki jih je komunalno še potrebno 

opremiti. Tega podatka država pri pripravi modelov ni spremljala, niti vrednotila, zato so 

ocenjene vrednosti povsem nerealne. Prav tako zakon nalaga občinskim svetom, da izvede 

razvrstitev zemljišč v zemljišča za gradnjo stavb. Občinski sveti pa za to nimajo strokovne 

usposobljenosti. Predsedstvo SOS zato zahteva, da se določi prehodno obdobje, v katerem se 

kot zemljišča za gradnjo stavb upošteva samo zemljišča v območjih uveljavljenih izvedbenih 

prostorskih aktov, če so ta opremljena po predpisih o prostorskem načrtovanju. Prehodno 

obdobje naj bo določeno za čas do vzpostavitve prostorsko informacijskega sistema po 

predpisih o prostorskem načrtovanju, vključno z evidenco »pozidanih« stavbnih zemljišč in 

do določitve pojma »zemljišč za gradnjo stavb« v prostorski zakonodaji.  
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 TERITORIALNA REFORMA UPRAVNIH ENOT: Predsedstvo SOS je že tretjič 

obravnavalo problematiko reforme upravnih enot in do dotične problematike ponovno 

opredelilo tako, da odločno nasprotujejo predlagani uvedbi upravnih okrajev in upravnih 

enot, saj predpostavlja manjšanje dostopnosti storitev države ljudem v različnih lokalnih 

okoljih in še dodatno zmanjševanje števila zaposlenih v teh prikrajšanih okoljih. Predsedstvo 

SOS zato ponovno predlaga, da se upravne enote kot takšne ukinejo, naloge, ki jih opravljajo 

pa prenesejo na občine, ki bodo zagotovile ustrezno dostopnost državnih storitev tudi v 

lokalnih okoljih, pod pogojem, da država za te namene občinam zagotovi finančna sredstva.  

18. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V Murski Soboti se je 10. marca 2014 sestalo predsedstvo SOS na svoji 18. redni seji. Predsedstvo sta 

pozdravila predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar in Anton Štihec, župan Mestne občine 

Murska Sobota. Skladno s statutom in določili predsedstva sta si predsedovanje SOS izmenjala 

dosedanji predsednik dr. Ivan Žagar in novi predsednik Anton Štihec. Dr. Ivan Žagar je bil imenovan 

19. 10. 2012 na seji predsedstva v Slovenski Bistrici. Predsednik sekcije ostalih občin, Leo Kremžar, je 

bil predsednik SOS pred njim. Tretjo tretjino znotraj štiriletnega mandatnega obdobja je prevzel 

Predsednik Sekcije mestnih občin Anton Štihec. Anton Štihec se je zahvalil dosedanjemu predsedniku 

dr. Ivanu Žagarju za dobro in modro vodenje Skupnosti občin Slovenije ter za njegov čas in trud, ki ga 

je vložil pri vodenju in mu podelil Zahvalno listino.  

 SPREMEMBE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI: Minister pristojen za lokalno 

samoupravo, dr. Gregor Virant, je pozdravil prisotne in poudaril pomen partnerskega odnosa 

in povedal, da je bil eden razlogov za udeležbo na seji tudi želja, da se ta partnerski odnos 

izboljša. Minister je v nadaljevanju predstavil spremembe zakona o lokalni samoupravi. Med 

spremembami je med drugim navedel, da osnutek zakona predvideva, da bi župani do 5000 

nepoklicno opravljali funkcijo, omejitev podžupanov in realizacijo predloga KPK za odpoklic 

župana. Sledila je daljša razprava članic in članov predsedstva, Predsedstvo Skupnosti občin 

Slovenije se je seznanilo z vsebino sprememb Zakona o lokalni samoupravi in bo do 

dogovorjenega termina pripravljavcem poslalo pisne pripombe in predloge, vključno z že 

sprejetimi sklepi Predsedstva SOS v preteklem obdobju.  

 JAVNA DELA – ŽLED: Dr. Ivan Žagar je predsedstvo seznanil, da je Kmetijsko gozdarska 

zbornica Slovenije sklicala informativno usklajevalni sestanek v zvezi z odpravo posledic 

žleda, ki se ga je udeležil. Predstavnik Zavoda za gozdove je povedal, da so pripravljeni 

nuditi strokovno pomoč občinam, ki bi prevzele javna dela. Mateja Krt Stopar, KGZS, je 

predstavila prvo idejo, ki so jo oblikovali na KGZS, da bi skozi mobilne delovne skupine – 5-7 

članov z mentorstvom in koordinacijo preko zbornice, pomagali direktno kmetijam, občine pa 

bi zbirale evidenco kmetij, ki bi potrebovale takšno pomoč. Po razpravi je predsedstvo 

sklenilo, da občine seznani z dopisi, gradivi in problematiko, kar smo iz Sekretariata že storili 

13.3.2014 po elektronski pošti. Predsedstvo SOS nadalje pričakuje, da se naredi celovit 

program, ki pove kakšne so potrebe in kako jih zadovoljiti. Občine pa bodo pri tem aktivno 

sodelovale.  

 USTAVNA PRESOJA IN SPREMEMBE ZDAVNEP: Darko Fras, vodja skupine za 

pripravo zahteve za ustavno presojo je poročal o javni razpravi, ki je bila v četrtek, 27.2.2014 v 

prostorih Ustavnega sodišča RS. Vabljeni so bili vsi vlagatelji zahtev za presojo ustavnosti 

Zakona o davku na nepremičnine. Na javni razpravi, ki je trajala več kot sedem ur, so 

predstavniki več ustanov pojasnjevali, zakaj so zahtevali ustavno presojo, predstavniki vlade 

in državnega zbora pa, zakaj po njihovi presoji ni utemeljena. Med zahtevami za presojo je 
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tudi zahteva Skupnosti občin Slovenije, ki sta jo na javni razpravi zastopala in pojasnjevala 

Darko Fras in Jasmina Vidmar. V nadaljevanju pa je Darko Fras komentiral napovedane 

spremembe Vlade RS v zvezi z Zakonom o davku na nepremičnine. Po krajši razpravi je 

predsedstvo sprejelo sklep, da nasprotuje hitrim in parcialnim rešitvam, ki ne prinašajo 

celovitih rešitev nezakonitosti in po mnenju Skupnosti občin Slovenije neustavnosti v Zakonu 

o davku na nepremičnine. Predsedstvo SOS meni, da je nekorektno, da Vlada pripravlja 

spremembe in bi Državni zbor po hitrem postopku spreminjal zakon v času, ko Ustavno 

sodišče še ni sprejelo svoje odločitve glede ustavnosti zakona. Predsedstvo SOS ocenjuje, da je 

takšno početje v nasprotju z načelom pravne države in pravne varnosti in predvidljivosti 

predpisov.  

 PROBLEMATIKA ZDRAVSTVENE MREŽE: Sekretariat SOS je na pobudo Glavnega 

odbora SOS povabil predstavnike Ministrstva za zdravje na 18. sejo predsedstva, da 

predstavijo svoje vidike in možne rešitve v zvezi z dosedanjimi prizadevanji SOS, da bi 

oblikovali strategijo mreže javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zlasti bolj jasnih 

kriterijev in meril za oblikovanje le te in za podeljevanje koncesij. Po krajši razpravi je 

predsedstvo sklenilo, da pozove Ministrstvo za zdravje, da takoj prične z oblikovanjem 

strategije mreže javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zlasti bolj jasnih kriterijev in 

meril za oblikovanje le te in za podeljevanje koncesij in v zvezi s tem čim prej skliče sestanek 

in povabi predstavnike SOS.  

 NAČRTI PORABE: Dr. Ivan Žagar je podal uvod k problematiki načrtov porabe, teme, ki 

je bila že izpostavljena v razpravi pri točki 4. MGRT na podlagi tretjega odstavka 23. člena 

ZFO, vsakoletno vabi občine k oddaji načrtov porabe. Občine so pri planiranju svojih 

proračunov za leto 2014 upoštevale sredstva za sofinanciranje projektov, ki naj bi bili 

pridobljeni iz državnega proračuna v skladu z načrtom porabe. Pomembno je, da deleži 

sredstev občin za sofinanciranje občin v letu 2014 ostanejo na izračunani ravni deležev občin, 

kot je bilo to objavljeno 10.1.2013. V nasprotnem primeru lokalne skupnosti ne bodo mogle 

izvesti načrtovanih investicij v tekočem letu. 23. Člen ZFO je omogočal sofinanciranje 

investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, 

ki so že sofinancirane s strani državnega proračuna. V primeru zmanjšanja deleža sredstev 

bodo ogrožena tudi sredstva, ki so jih občine pridobile iz drugih virov, saj lokalne skupnosti 

ne bodo mogle zagotavljati dovolj lastnih sredstev za izvedbo projektov. Marko Drofenik iz 

MGRT je povzel kompleksnost problema, saj ima korenine v različnih zakonih, ZFO v 21. 

členu, Zakon o izvrševanju proračuna predvideva v 47. členu samo še 2 % ZIPRS, ki v 76. 

členu določa neenakost med občinami – za tiste, ki so prijavili dvoletne programe in tiste z 

enoletnimi, saj se bo občinam z že sklenjenimi pogodbami z izvajalci projekte v letih 2014 in 

2015, zagotovilo del sredstev v višini 4 % skupne primerne porabe občin za sofinanciranje 

tistih projektov, ki so že v teku. Vse ostale pa v višini 2%. Drofenik je poudaril, da je MGRT 

samo izvajalec, ki nima zagotovljenih sredstev. Dokler MF ne zagotovi 11 mio eurov po 76. 

členu ZIPRS 14/15, MGRT ne more objaviti poziva, ki ga pa imajo pripravljenega. Predsedstvo 

je seznanil z dejstvom, da je tudi novoimenovani minister za gospodarstvo s tem problemom 

že seznanjen. Razprava je bila izredno kratka, ki jo lahko strnemo, da Predsedstvo SOS 

zahteva nujen sestanek z vsemi resornimi ministrstvi, kar je bil tudi sklep, ki smo ga že 

naslovili na Vlado. 

19. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

19. seja predsedstva SOS je potekala v sredo, 2. aprila 2014, s pričetkom ob 09.30 uri, v Vinski kleti 

Zlati grič, Slovenske Konjice. Predstavnice in predstavniki predsedstva Skupnosti občin Slovenije so 
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razpravljali o poteku priprave in usklajevanj izhodišč za novo prostorsko zakonodajo, kar sta s strani 

Ministrstva za infrastrukturo in prostor predstavila Luka Ivanič in mag. Matija Kralj. S strani 

Skupnosti občin Slovenije je stališča in izhodišča Skupnosti občin Slovenije na področju urejanja 

prostora v Sloveniji predstavil Izidor Jerala, član strokovne komisije za prostor SOS in ožje delovne 

skupine, ki sodeluje z ministrstvom v imenu SOS. Idejo kako skrajšati postopek sprejemanja občinskih 

prostorskih načrtov brez dolgotrajnih postopkov pa so predstavili predstavniki Zbornice za 

arhitekturo in prostor Slovenije.  

 O UREJANJU PROSTORA: Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je podprlo stališča 

strokovne komisije za prostor, ki se nanaša na nujne takojšnje ukrepe na področju prostora v 

Sloveniji in sicer je med drugim podprlo poziv, da se mora v Sloveniji pričeti s takojšnjo 

regionalizacijo državnega prostorskega načrtovanja ob hkratni pozitivni diskriminaciji 

medobčinskega prostorskega načrtovanja, da se mora nemudoma pričeti s povezovanjem 

razvojnega in prostorskega načrtovanja s ciljem doseganja prostorske skladnosti razvojnih 

dokumentov države, statističnih regij (RRP) in občin ter, da se mora reducirati vsebine 

prostorskega načrtovanja na ravni občin na urbanistične vsebine in z neposredno rabo določil 

Prostorskega reda Slovenije pri izdaji dovoljenj za gradnjo. Prav tako je predsedstvo 

Skupnosti občin Slovenije sprejelo sklep, da mora Vlada RS nemudoma pristopiti k 

oblikovanju nad-resornega organa na področju prostorskega načrtovanja in gradnje ter s tem 

naredi najbolj odločilen korak k omogočanju hitrejše priprave občinskih prostorskih načrtov, v 

delovanje nad-resornega organa pa vključiti predstavnike Skupnosti občin Slovenije. Prav 

tako pa so pozvali Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naj za hitrejšo realizacijo 

gospodarskih investicij omogoči poseben postopek priprave in spremembe prostorskih aktov. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je pozvalo, naj se aktivno vključi v 

omogočanje gospodarskih investicij v prostoru, saj se njegova odsotnost na tem področju 

pozna kot zmanjšanje konkurenčnosti Slovenije.  

 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI OBČINE SLOVENSKE KONJICE NA 

PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA: Župan Slovenskih Konjic, Miran 

Gorinšek, je skupaj s predstavniki socialno-podjetniških iniciativ v občini Slovenske Konjice, 

Tadejem Slapnikom in Petrom Svetino, predstavil aktivnosti občine na področju socialnega 

podjetništva. Socialno podjetništvo v Sloveniji zaradi dolgega neprepoznavanja pomena 

razvoja socialnega podjetništva še ni dobro razvito, medtem ko v Evropi sektor socialne 

ekonomije predstavlja do 10% vseh delovnih mest. Glede na to, da so v EU ta delovna mesta 

tudi v času krize pokazala izjemno trdoživost, je zanemarjanje tega področja z državne strani 

v preteklih letih še toliko bolj obžalovanja vredno. Izpostavljen je bil pomen celovitega 

podpornega okolja v lokalnih skupnostih, kakor je bil prikazan na primeru Občine Slovenske 

Konjice, kjer deluje socialna iniciativa na področju samooskrbe z lokalno pridelano hrano; na 

ta način so povezali lokalno pridelovalce in lokalne potrošnike. V občini pa deluje tudi 

zaposlitveni center Karso, ki deluje po principih socialnega podjetništva in brezposelnim težje 

zaposljivim skupinam zagotavlja integracijo v aktivno življenje in socialno varnost na podlagi 

redne zaposlitve, usposabljanja in mentorstva na področju urejanja in vzdrževanje zelenih 

površin, vzdrževanja in čiščenja poslovnih prostorov ter drugih priložnostnih del za lokalno 

Skupnost.  

 ZAHTEVA PO PREKLICU SKLEPA VLADE RS GLEDE POGREBNE 

DEJAVNOSTI: Predsedstvo SOS je ostro nasprotovaloe izvajanju pogrebne dejavnosti v 

okviru proste pobude, kot tržne dejavnosti. Predsedstvo SOS je tako zahtevalo preklic sklepa 

Vlade RS in predlagalo, da Vlada RS sprejme rešitev, ki je bila dogovorjena na ravni 

ministrstev, vladnih služb, Gospodarske zbornice Slovenije in vseh treh združenj občin in 
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sicer, da pogrebna in pokopališka dejavnost tudi v bodoče ostaneta obvezni lokalni 

gospodarski javni službi, v okviru katerih bi se zagotavljal osnovni standard storitve, pri 

pogrebni dejavnosti pa bi se dovolil dostop tudi tržni dejavnosti, ob upoštevanju določenih 

pogojev.  

20. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

26.5.2014, je v prostorih Centra avtonomne in alternativne produkcije (CAAP) v Mariboru, potekala 

20. redna seja predsedstva SOS. Navzoče sta pozdravila Anton Štihec, predsednik SOS in župan 

mestne občine gostiteljice Maribor, Andrej Fištravec. Predstavnice in predstavniki Predsedstva SOS so 

sprejeli pobudo Zveze društev upokojencev Slovenije, razpravljali o Zakonu o financiranju občin, o 

partnerskem sporazumu in s tem povezanimi spremembami Predloga uredbe o spremembi uredbe o 

razvojnem svetu kohezijske regije.  

 SODELOVANJE Z ZVEZO DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE: Na seji Predsedstva 

SOS so se župani posvetili možnostim sodelovanja z Zvezo društev upokojencev Slovenije 

(ZDUS), ki so predstavili projekt Starejši za starejše. Sekretariat SOS bo z ZDUS pripravil 

gradivo s primeri dobrih praks, ki izhajajo iz projekta, sekretariat SOS pa bo občine s tem 

seznanil, s priporočilom, da se tiste občine, ki tega še niso storile, vanj vključijo.  

 ZFO 1C IN ZIPRS14/15: Predstavnice in predstavniki predsedstva Skupnosti občin Slovenije 

so razpravljali tudi o Zakonu o financiranju občin ter Zakonu o izvrševanju proračunov 

republike Slovenije 2014/2015. Skupnost občin Slovenije je zavzela stališče, da predlagane 

spremembe niso ustrezne, zato predsedstvo SOS nasprotuje vsakim spremembam na 

področju lokalne samouprave, brez oblikovane in z občinami usklajene Strategije razvoja 

lokalne samouprave, katere oblikovanje je s strani države sicer bilo potrjeno, vendar nikdar 

uresničeno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se v gradivu poslancem državnega zbora v zvezi 

z Zakonom o financiranju občin nahajajo neresnice, tako je npr. zapisano, da Vlada RS z 

reprezentativnimi združenji že od leta 2010 ni sklenila dogovora o višini povprečnine, kar pa 

ne drži. Na podlagi tega predlog zakona poskuša ukiniti institut sklenitve dogovora z 

reprezentativnimi predstavniki občin, čemur Skupnost občin Slovenije odločno nasprotuje.  

 SPREMEMBE UREDBE O RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE REGIJE: Prav tako se je 

Predsedstvo SOS opredelilo do Predloga uredbe o spremembi uredbe o razvojnem svetu 

kohezijske regije, kateri je bil pripravljen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo in po zadnjih podatkih brez usklajevanja s Službo Vlade za kohezijska sredstva 

(SVRK). V predpisu se spreminja 5. člen tako, da nadomešča poprej nujno soglasje Sveta 

kohezijskih regij o vsebini partnerskega sporazuma z dikcijo, po kateri se Sveta kohezijskih 

regij izrečeta pred končno odločitvijo Vlade RS. Ugotovljeno je bilo, da je predlog v neskladju 

s 6.a členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Zato SOS nasprotuje 

spremembi 5. člena Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. Spreminjanje partnerskega 

odnosa med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in državo je nesprejemljivo, saj ruši 

institut zahtevan s strani Evropske komisije. V primeru, da ministrstvo nasprotovanje 

spremembam 5. člena Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije ne bo upoštevalo, bodo 

Skupnost občin Slovenije ter vzhodni in zahodni Svet kohezijske regije o tem obvestili Odbor 

regij ter Evropsko komisijo in preučili vse pravne možnosti, vključno s tožbo pred Evropskim 

sodiščem zaradi kršenja načela subsidiarnosti.  

 8. JAVNI POZIV: Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi dogajanja v zvezi z 8. javnim 

pozivom, zaradi katerega se je ob oddaji vlog povzročilo nedostojne razmere na oddajnih 
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mestih. Predsedstvo SOS bo tako pozvalo Računsko sodišče RS, da preveri zakonitost 8. 

javnega poziva.  

21. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

Skupnosti občin Slovenije se je sestala na seji predsedstva, ki je potekala 

dne 20.11.2014 v prostorih Hotela Atrij v Zrečah. V ospredju 21. seje 

predsedstva SOS so bili predlogi varčevalnih ukrepov Vlade RS na 

področju lokalne samouprave, torej predlog višine povprečnine in 

predlog Interventnega zakona za nižanje stroškov občinam. V sklopu 

usklajevanj s strokovnim kadrom znotraj komisij in delovnih skupin SOS 

kot tudi občinami članicami SOS, smo Predsedstvu v mnenje in odločanje 

posredovali nabor možnih ukrepov, s katerimi bi dolgoročno zmanjšali 

stroške občin pri izvajanju njihovih izvirnih in prenesenih nalog in 

pripombe na predlog interventnih ukrepov. V skladu z razpravo med 

članicami in člani predsedstva SOS so bili sprejeti naslednji sklepi in 

stališča: 

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

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

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

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

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

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

zdravstvenega zavarovanja, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

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

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

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

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

kršenje načela enakosti pred zakonom, kar je povsem nedopustno. 

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

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

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

sprejemala državna raven. Na te pa občine nimajo vpliva.  

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

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

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

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

skupni šolski okoliši nižajo predvsem stroške državi, istočasno pa višajo stroške prevozov, za 

katere so pristojne občine).  Ali pa, da se jih prevali na ramena občank in občanov. Učinke 

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

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

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

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

zavodov) in ne v zmanjševanja nalog občin.  
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Predsedstvo je zato predlagalo:  

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

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

zmožnostmi občin in občank in občanov. 

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

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

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

1.1.2016.  

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

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

omogočili učinkovitejšo skrb za posamezna področja in boljše učinke.  

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

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

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

GLAVNI ODBOR SOS 

Glavni odbor SOS se je v letu 2014 sestal na 4 rednih sejah in večkrat na krajših sestankih 

pred sejo predsedstva. Posamezni člani glavnega odbora so bili izredno aktivni tudi v 

zastopanju SOS na raznih sestankih z ministri oz. predstavniki ministrstev. 

7.2. / (SLOVENSKA BISTRICA) SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

7.2.2014 se je v Slovenski Bistrici sestal glavni odbor SOS. Ne glede na dnevni red je sejo glavnega 

odbora zaznamoval leden oklep, ki je povzročil ogromno škodo Sloveniji. Glavni odbor SOS je sklenil, 

da bo sekretariat SOS povprašal občine članice SOS o njihovih potrebah po pomoči v razreševanju 

posledic ledene ujme in ali se občine pri tem srečujejo z birokratskimi ovirami na sistemski ravni, 

katere bi s pomočjo SOS bilo možno lažje in hitreje odpraviti.  

Dogovor o menjavi predsednika SOS in načinu dela, je bila prva, redna točka dnevnega reda. Dr. Ivan 

Žagar, ki je kot predsednik sekcije občin s sedeži upravnih enot, za Leom Kremžarjem, ki predseduje 

sekciji malih občin, predsedovanje prevzel pred 16 meseci, počasi predaja to vlogo predsedniku iz vrst 

Mestnih občin, Antonu Štihcu. Glavni odbor je obravnaval tudi pravilnik o vrtcih in druge tekoče 

zadeve, kot je dogovor o sodelovanju z MZZ, Obvestilo MNZ glede ZUJFO in stroškov občin, Odprto 

pismo v zvezi s koalicijsko pogodbo, ki smo ga prejeli s povabilom, da ga podpremo in drugo.  

10.3. / (MURSKA SOBOTA) SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

V Murski Soboti se je v ponedeljek, 10.3.2014 pred 18. redno sejo predsedstva sestal tudi glavni odbor 

SOS. Sestanek je bil namenjen pripravi na sejo predsedstva in uskladitvi nekaterih izhodišč v zvezi z 

vsebino, ki je bila na dnevnem redu seje predsedstva.  

16.4. / (VELENJE) SEJA PRED SKUPŠČINO 

Glavni odbor SOS se je 16. 4. 2014 sestal eno uro pred redno letno skupščino v Velenju ob 8.30 

sestanek glavnega odbora SOS z namenom uskladitve in priprave na skupščino.  
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3.7. / (MARIBOR) SESTANEK GLAVNEGA ODBORA SOS 

3. julija 2014 se je v Mariboru sestal glavni odbor SOS. Seznanili so se s pobudo ZMOS k priključitvi 

javnemu pozivu k odpravljanju ovir, ki ogrožajo likvidnostno in investicijsko sposobnost občin pri 

črpanju EU sredstev. SOS pobudi ne nasprotuje, vendar Glavni odbor SOS v trenutni situaciji ocenjuje 

nepotrebno ponovno pošiljanje pobude, saj je v preteklosti iz strani SOS že bila večkrat naslovljena na 

različne institucije. Leo Kremžar, ki je sodeloval pri aktivnostih za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih javnih služb varstva okolja je poročal o novostih. Glavni odbor je potrdil besedilo prejetega 

predloga Protokola o sodelovanju med GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin 

Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije ter Združenjem občin Slovenije z izjemo drugega 

odstavka 4. člena, ki govori o pokritju stroškov. Dr. Ivan Žagar, je predstavil aktivnosti pri pripravi 

partnerskega sporazuma v zadnjem obdobju in glavni odbor je komentiral pripombe Evropske 

komisije. Glavni odbor je še obravnaval in izrazil strinjanje z opozorilom, da bo obveznost 

izobraževanja članic in članov svetov zavodov s področja kulture povzročilo dodatne stroške za 

občine in predlagal rešitve v smislu zniževanja stroškov. Glavni odbor je obravnaval tudi novosti 

glede e-računov. Podani so bili predlogi o organizaciji regijskih posvetov s pozivom pripravljavcu 

zakona, ki prinaša nove obveznosti občinam, da pokrije stroške predavateljev. Glavni odbor se je 

seznanil še z dvema projektnima idejama za program LIFE, na katerih bo sekretariat nadaljeval 

aktivnosti za oblikovanje prijave.  

23.7. / (MARIBOR) SESTANEK GLAVNEGA ODBORA 

23. julija 2014, s pričetkom ob 11.30 uri se je v prostorih sekretariata SOS, sestal Glavni odbor in se 

seznanil s poročilom Predsednika SOS Antona Štihca s sestanka z ministrom za gospodarstvo in 

opredelil do pobude MGRT v zvezi z 21. in 23 členom ZFO – 1. 

Prisotni so se dogovorili, da ponudbo ministrstva v imenu Skupnosti občin Slovenije, ki je ne nazadnje 

varuhinja zakonitosti za občine članice, zavrnemo, vendar hkrati pozdravimo možnost, da ministrstvo 

zagotovi dodatna sredstva na 8. javnem pozivu.  

Glavni odbor je sprejel sklep: Skupnost občin Slovenije pozdravlja predlog MGRT, da se zagotovijo 

dodatna sredstva za 8. javni poziv ter se tako omogoči izvedba vseh vsebinsko popolnih vlog oddanih 

na 8. javni poziv. Hkrati bo tako ministrstvo izboljšalo učinkovitost črpanja evropskih sredstev. Kljub 

temu pa Skupnost občin Slovenije ne more sprejeti predloga ministra Dragonje, da se povečana 

sredstva iz naslova 8. javnega poziva kompenzirajo s proračunskimi sredstvi državnega proračuna iz 

naslova 21. in 23. člena ZFO, saj bi tak dogovor bil v jasnem nasprotju z zakonskimi določili. V Skladu 

z ZIPRS 14/15 so vse slovenske občine že načrtovale sredstva iz naslova 21. in 23. člena ZFO v višini 

2% (oz. 4%), zato Skupnost občin Slovenije nasprotuje vsakim posegom v zakonsko zagotovljena 

proračunska sredstva občin, ki jih imajo ta zagotovljena v svojih proračunih, ker bi to povzročilo 

rebalanse vseh občin o čemer pa ne morejo odločati župani, ampak občinski sveti.  

Predsednik SOS, Anton Štihec je še povedal, da je na sestanku z ministrom Dragonjo tekla beseda tudi 

o 11 prednostnih projektih za kohezijo. Povedal je, da je 235 mio €, katere bi naj namenili za 

prednostne projekte polovica vseh sredstev, ki so na voljo za okoljske projekte, kar morebiti lahko 

postavlja druge občine v slabši položaj. Prav tako se ne ve, na kateri pravni podlagi bi lahko država 

zagotovila pravno formalno rešitev za tak predlog.  

Pri točki razno so se seznanili še, da ministrstvo ni zagotovilo sredstev za poplačilo prve polovice ¾ 

plačnih nesorazmerij tistim šolam, katere so imele denar na računu (presežki). Zato je predsedstvo 
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SOS sprejelo sklep, da postane stranski intervenient v tožbi 40 šol proti državi, ker je šlo za 

nenamensko rabo javnih sredstev.  

Glede partnerskega sporazuma je Dr. Žagar je predstavil najnovejša dogajanja na področju 

sprejemanja partnerskega sporazuma. Glavni odbor je sprejel sklep, da podpira predlog sklepa Sveta 

vzhodne kohezijske regije o pogojnem soglasju k predlogu Partnerskega sporazuma.  

8.12. / (MARIBOR) SESTANEK GLAVNEGA ODBORA SOS 

V ponedeljek, 8.12.2014, so se na sedežu SOS sestali člani glavnega odbora SOS, Aleksander Jevšek, 

Ivan Žagar, Leo Kremžar, Darko Fras in Alan Bukovnik. Namen sestanka je bil uskladiti izhodišča za 

prihajajoča pogajanja z ministrstvom za finance in ministrstvom za javno upravo glede predloga 

ZIPRS1415 in v zvezi z ukrepi za znižanje stroškov za delovanje občin.  

POMEMBNEJŠI SESTANKI  

25.2. / (LJUBLJANA) SESTANEK IMF, MF IN SOS 

25.2.2014 so se v prostorih Ministrstva za finance sestali predstavniki SOS, Ministrstva za finance in 

Mednarodnega denarnega sklada. S strani SOS sta se vabilu odzvala dr. Ivan Žagar, predsednik SOS 

in dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije SOS za proračun in javne finance, ministrstvo sta 

zastopala mag. Marjetica Mahne vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti iz IMF pa sta 

bila prisotna g. Benoit Chevauchez in g. Marco Cangiano. Strokovnjaki IMF so v Sloveniji na obisku na 

povabilo finančnega ministrstva že od 19. februarja z namenom pregleda obstoječega proračunskega 

procesa, vključno s kontrolo in nadzorom proračunskih uporabnikov ter oblikovati priporočila za 

njegovo izboljšanje. Obisk strokovnjakov IMF obsega splošno seznanitev s sistemom javnih financ pri 

nas ter priprave in izvrševanja proračuna in med drugim tudi sistem financiranja na lokalni ravni. MF 

je zato povabil predstavnike vseh treh združenj občin, da lahko »iz prve roke« zagotovili informacije. 

Kljub temu, da se je vabilu (ki je bilo poslano le en dan prej!) odzval le SOS, sta njegova predstavnika 

strokovnjakom IMF celovito predstavila sistem financiranja občin in odgovorila na vsa zastavljena 

vprašanja.  

Predstavnike IMF-a je zanimala ureditev finančnega poslovanja občin in posrednih proračunskih 

uporabnikov, ureditev sistema proračunskega upravljanja za občinsko raven, sistem nadzora javnih 

financ in problematika zadolževanja občin. Predstavniki občin so sistemsko ureditev upravljanja 

proračunskega procesa za občine in posredne proračunske uporabnike občinskih proračunov ocenili 

kot dobro zastavljen in zanesljiv, ki v svoj krog vključuje tudi sistemsko povezavo procesa finančnega 

načrtovanja posrednih proračunskih uporabnikov – to je javnih zavodov, javnih agencij in javnih 

skladov na lokalni ravni. V pojasnilo delovanja celotnega sistema proračunskega procesa in povezave 

neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov so bili podani konkretni primeri urejanja 

medsebojnih razmerij vključno z instrumenti nadzora javnih financ, predstavljen sistema poročanja 

občin in revidiranje poslovanja občin. Udeleženci so med drugim izmenjali koristne informacije o 

določenih vidikih izboljšanja učinkovitosti upravljanja proračunskega procesa in o primerih reševanja 

problemov v sosednjih državah. Posebej je predstavnike zanimala problematika izvajanja javno-

zasebnih partnerstev z vidika rizikov, ki jih prinašajo. Izpostavljeno je bila tudi problematika 

zadolževanja občin in vprašanje urejenosti primera bankrota občine. Predstavniki občin so v povezavi 

s tem pojasnili, da je zadolževanje občin natančno predpisano, vezano na predhodno soglasje 

Ministrstva za finance in na redno poročanje ministrstvu ter da občine zadolževanje uporabljajo zgolj 
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za financiranje naložb. Tako obseg zadolženosti občin, dinamika letnega obsega zadolževanja kot 

servisiranje odplačila dolga občin nista nikakor problematični. Menili so, da posebna ureditev 

reševanja primerov bankrota občin ni potrebna ter pojasnili ukrepe, ki ščitijo zagotavljanje kritja 

zakonskih obveznosti občine v primeru izvršbe oziroma insolventnosti.  

30.5. / (LJUBLJANA) POSLEDICE V PRIMERU 1% SOFINANCIRANJA INVESTICIJ OBČIN 

Predstavniki glavnega odbora SOS so se 30.5.2014 udeležili sestanka z MGRT glede 21. člena ZFO 

(sofinanciranje investicij) in 8. javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 

prednostne usmeritve. Na sestanku so predstavniki MGRT predstavili, da je v skladu z 47. členom 

ZIPRS14/15 za sofinanciranje investicij občin nameni 2% primerne porabe.  

10.6. / (LJUBLJANA) SESTANEK Z MINISTROMA ČUFERJEM IN VIRANTOM 

10.6.2014, je v prostorih ministrstva za finance potekal pogovor med predstavniki glavnega odbora 

SOS in ministrom Čuferjem in ministrom Virantom, ki je bil sklican na pobudo SOS. Na sestanku je 

SOS izpostavila več problematik, katere ministrstvo že dalj časa ni rešilo. 

17.7. / (LJUBLJANA) Z MINISTROM DRAGONJO O SREDSTVIH 21. ČLENA ZFO-1 IN 8. 
JAVNEGA POZIVA 

17. julija je potekal sestanek predstavnikov združenj občin z ministrom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Metodom Dragonjo, katerega se je udeležil predsednik SOS, Anton Štihec. Tema pogovora 

so bila sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin in 8. javni poziv.  

23.10. / (LJUBLJANA) PREDSTAVNIKA GO SOS NA SEJI ODBORA ZA ZADEVE EU 

23.10.2014 sta se člana Glavnega odbora SOS, Leo Kremžar in dr. Ivan Žagar udeležila seje Odbora za 

zadeve Evropske unije, kjer je odbor sprejel sklep, da predlaga vladi, da nemudoma poišče rešitve, ki 

bodo omogočile takojšnji začetek izvedbe projektov na čakanju (ready to go), ter tako zagotovi čim 

višje črpanje kohezijskih sredstev stare finančne perspektive, črpanje virov na začetku nove finančne 

perspektive in pripomore h gospodarskemu zagonu v Republiki Sloveniji. 

5.11. / (LJUBLJANA) Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE O PRORAČUNU 2015 

5.11.2014 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek med predstavniki reprezentativnih 

združenj občin, finančnim ministrom dr. Dušanom Mramorjem in ministrom za javno upravo Borisom 

Koprivnikarjem na temo ukrepov za pripravo proračunov za leto 2015. Med temi je tudi znižanje 

povprečnine in ukinitev sredstev za sofinanciranje investicij.  

20.11. / (LJUBLJANA) SESTANEK O METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE RAZVITOSTI OBČIN 

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

določanje razvitosti občin. Predstavnik Skupnosti občin Slovenije, član glavnega odbora SOS župan 

Darko Fras, je poudaril pomen tega, da se podatki zajemajo za več let ter, da so ti podatki točni.  
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DELO KOMISIJ IN DELOVNIH SKUPIN 

V okviru Skupnosti občin Slovenije je za lažjo organizacijsko delovanje in doseganje zastavljenih ciljev 

oblikovanih 16 komisij in 4 delovne skupine, v katerih sodelujejo strokovnjaki in župani, zaposleni v 

občinskih upravah. Delovna telesa SOS so: 

 Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja  

 Komisija za proračun in javne finance 

 Komisija za socialo in zdravstvo 

 Komisija za gospodarske javne službe 

 Komisija za kulturo  

 Komisija za e-poslovanje 

 Komisija za prostor 

 Komisija za občinsko redarsko službo  

 Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja  

 Komisija za turizem 

 Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo 

 Komisija za mladinsko politiko  

 Komisija občinskih inšpektorjev 

 Komisija za zaščito in reševanje 

 Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj 

 Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev 

 Delovna skupina za notranjo revizijo 

 Delovna skupina za urbane in vaške vrtove 

 Delovna skupina za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa 

78 občin članic SOS preko strokovnjakov, zaposlenih v občinskih upravah, pomagajo oblikovati 

ustrezne zakonodajne rešitve s strokovnega vidika, izmenjujejo mnenja in stališča, dajejo pobude in 

pripombe ter se vključujejo v izvajanje projektov, posvetov in strokovnih srečanj. V nadaljevanju 

podajamo seznam občin in njihovo vključenost v različna delovna telesa SOS: 

BELTINCI komisija za e-poslovanje 

BENEDIKT ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev 

BLED komisija za občinsko redarsko službo 

BOVEC komisija za občinsko redarsko službo 

BRDA  komisija za turizem 

BREŽICE 

komisija za kulturo, komisija za prostor, komisja za gjs, komisija za kmetijstvo in 

razvoj podeželja, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko 

vzgojo in šolstvo, komisija za socialo in zdravstvo, ds- za šport in komunalno 

infrastrukturo za področje športa, 

CELJE 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-

poslovanje, komisija za gjs, komisija za občinske inšpektorje, komisija za občinsko 

redarsko službo, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko 
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vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance, komisija za socialo in 

zdravstvo, komisja za turizem, komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj, komisija 

za zaščito in reševanje, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, ds- za 

notranjo revizijo, ds- za urbane in vaške vrtove, ds- za šport in komunalno 

infrastrukturo za področje športa 

CERKLJE NA 

GORANSJEKM komisija za gjs, ds- za urbane in vaške vrtove 

CERKVENJAK 

komisija za gjs, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, ds- za pridobivanje 

nepovratnih evropskih sredstev 

ČRNOMELJ komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

DOBROVNIK ds- za šport in komunalno infrastrukturo za področje športa 

DOMŽALE 

komisija za kulturo, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za socialo in 

zdravstvo, komisija za zaščito in reševanje 

DRAVOGRAD komisija za občinske inšpektorje, komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

DUPLEK 

komisija za kulturo, komisija za prostor, komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in 

razvoj podeželja, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko 

vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance, komisija za socialo in 

zdravstvo, komisija za turizem, komisija za zaščito in reševanje 

GORNJA RADGONA 

komisija za občinske inšpektorje, ds- za šport in komunalno infrastrukturo za področje 

športa 

HAJDINA 

komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance, ds- za 

pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, ds- za šport in komunalno 

infrastrukturo za področje športa 

HOČE SLIVNICA 

komisija za kulturo, komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija za gjs, 

komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za občinske inšpektorje, komisija 

za občinsko redarsko službo, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija 

za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance, komisija za 

socialo in zdravstvo, komisija za turizem, komisija za varstvo okolja in trajnostni 

razvoj, komisija za zaščito in reševanje, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih 

sredstev, ds- za šport in komunalno infrastrukturo za področje športa 

IDRIJA ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev 

IZOLA komisija za prostor, komisija za e-poslovanje 

JESENICE 

komisija za kulturo, komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija za gjs, 

komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za občinske inšpektorje, komisija 

za občinsko redarsko službo, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija 

za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance, komisija za 

socialo in zdravstvo, komisija za turizem, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih 

sredstev, ds- za notranjo revizijo 

KAMNIK 

komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za turizem, ds- za pridobivanje 

nepovratnih evropskih sredstev 

KOBARID komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

KOMENDA komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

KOPER 

komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija za predšolsko vzgojo in 

šolstvo, komisija za proračun in javne finance, komisija za turizem, komisija za zaščito 

in reševanje, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev 

KOSTEL komisija za gjs 

KRANJ 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za e-poslovanje, komisija 

za občinske inšpektorje, komisija za občinsko redarsko službo, komisija za pravna in 

zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, komisija za proračun in javne finance, ds- za 
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pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, ds- za notranjo revizijo, ds- za urbane in 

vaške vrtove, ds- za šport in komunalno infrastrukturo za področje športa 

KRANJSKA GORA komisija za turizem 

KRŠKO 

komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za varstvo okolja 

in trajnostni razvoj, ds- za urbane in vaške vrtove 

LENART 

komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in 

razvoj podeželja, komisija za občinsko redarsko službo, komisija za pravna in 

zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo  

LITIJA  komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ds- za urbane in vaške vrtove 

LJUTOMER 

ds- za urbane in vaške vrtove, ds- za šport in komunalno infrastrukturo za področje 

športa,  

LOGATEC 

komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in 

šolstvo, komisija za turizem, komisija za zaščito in reševanje, ds- za pridobivanje 

nepovratnih evropskih sredstev  

MAJŠPERK 

komisija za e-poslovanje, komisija za gjs, komisija za varstvo okolja in trajnostni 

razvoj, komisija za zaščito in reševanje, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih 

sredstev 

MAKOLE komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za proračun in javne finance 

MARIBOR 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-

poslovanje, komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za 

občinske inšpektorje, komisija za občinsko redarsko službo, komisija za socialo in 

zdravstvo, komisija za turizem, komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj,  ds- za 

pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, ds- za notranjo revizijo, ds- za urbane in 

vaške vrtove  

MARKOVCI komisija za proračun in javne finance 

MENGEŠ komisija za proračun in javne finance 

MIKLAVŽ 

komisija za prostor, komisija za občinsko redarsko službo, komisija za pravna in 

zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun 

in javne finance 

MOZIRJE komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

MURSKA SOBOTA ds- za notranjo revizijo 

NOVA GORICA 

komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija za občinske inšpektorje, 

komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za proračun in javne finance, 

komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj, ds- za urbane in vaške vrtove 

NOVO MESTO 

komisija za kulturo, komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija za 

občinsko redarsko službo, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za 

zaščito in reševanje, ds- za šport in komunalno infrastrukturo za področje športa 

OPOTNICA komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

PIRAN 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-

poslovanje, komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za 

občinske inšpektorje, komisija za občinsko redarsko službo, komisija za pravna in 

zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun 

in javne finance, komisija za socialo in zdravstvo, komisija za turizem,  komisija za 

varstvo okolja in trajnostni razvoj, komisija za zaščito in reševanje 

PODČETRTEK komisija za turizem 

PREDDVOR 

komisija za e-poslovanje, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za 

socialo in zdravstvo 

PTUJ 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-

poslovanje, komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za 

občinske inšpektorje, komisija za občinsko redarsko službo, komisija za pravna in 
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zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za socialo 

in zdravstvo, ds- za notranjo revizijo, ds- za šport in komunalno infrastrukturo za 

področje športa 

PUCONCI komisija za kulturo, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja 

RAČE FRAM 

komisija za prostor, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za 

predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance 

RADLJE OB DRAVI 

komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih 

sredstev 

RADOVLJICA 

komisija za prostor, komisija za gjs, komisija za občinske inšpektorje, komisija za 

predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za turizem, komisija za varstvo okolja in 

trajnostni razvoj, komisija za zaščito in reševanje  

RAVNE NE 

KOROŠKEM 

KOMISIJA ZA KULTURO, KOMISIJA ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE, 

KOMISIJA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO 

REČICA OB SAVINJI komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja 

RUŠE 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za e-poslovanje, komisija 

za socialo in zdravstvo, komisija za turizem, ds- za šport in komunalno infrastrukturo 

za področje športa 

SELNICA OB DRAVI 

komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za varstvo okolja in trajnostni 

razvoj 

SEVNICA 

komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za občinske inšpektorje, komisija 

za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance, komisija za 

socialo in zdravstvo, komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj, komisija za zaščito 

in reševanje, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, ds- za šport in 

komunalno infrastrukturo za področje športa 

SEŽANA ds- za notranjo revizijo 

SLOVENJ GRADEC 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-

poslovanje, komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za 

občinsko redarsko službo, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za 

predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija z proračun in javne finance, komisija za socialo 

in zdravstvo, komisija za turizem, komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj, 

komisija za zaščito in reševanje, ds- za urbane in vaške vrtove, ds- za šport in 

komunalno infrastrukturo za področje športa 

SLOVENSKA 

BISTRICA 

komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun in javne finance, 

komisija za socialo in zdravstvo, komisija za turizem, komisija za varstvo okolja in 

trajnostni razvoj,  komisija za zaščito in reševanje, komisija za kmetijstvo in razvoj 

podeželja, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev 

SLOVENSKE KONJICE 

komisija za prostor, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za socialo 

in zdravstvo, komisija za turizem, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih 

sredstev, ds- za urbane in vaške vrtove 

STARŠE 

komisija za kulturo, komisija za prostor, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, 

komisija za proračun in javne finance, komisija za turizem, komisija za zaščito in 

reševanje  

ŠEMPETER VRTOJBA ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev 

ŠENTJUR 

komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija 

za gjs, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za občinske inšpektorje, 

komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in 

šolstvo, komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, komisija za proračun in 

javne finance, komisija za socialo in zdravstvo, komisija za turizem, komisija za 

varstvo okolja in trajnostni razvoj, komisija za zaščito in reševanje, ds- za pridobivanje 

nepovratnih evropskih sredstev 

ŠKOFJA LOKA 

komisija za e-poslovanje, komisija za občinske inšpektorje, komisija za občinsko 

redarsko službo, ds- za notranjo revizijo, ds- za urbane in vaške vrtove 
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ŠMARJEŠKE TOPLICE komisija za turizem 

ŠMARTNO PRI LITIJI ds- za notranjo revizijo 

TOLMIN komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za turizem 

TRBOVLJE 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-

poslovanje, komisija za gjs, komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja,, komisija za 

občinske inšpektorje, komisija za občinsko redarsko službo,  komisija za pravna in 

zakonodajna vprašanja, komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo, komisija za proračun 

in javne finance, komisija za socialo in zdravstvo, komisija za turizem, komisija za 

varstvo okolja in trajnostni razvoj, komisija za zaščito in reševanje, ds- za notranjo 

revizijo, ds- za urbane in vaške vrtove 

TRZIN 

komisija za občinske inšpektorje, komisija za občinsko redarsko službo, ds- za urbane 

in vaške vrtove,   

TRŽIČ komisija za e-poslovanje, ds- za urbane in vaške vrtove 

VELENJE 

komisija za kulturo, komisija za mladinsko politiko, komisija za prostor, komisija za e-

poslovanje, komisija za gjs, komisija za občinske inšpektorje, komisija za občinsko 

redarsko službo, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija za proračun 

in javne finance, komisija za socialo in zdravstvo, komisija za turizem,  komisija za 

zaščito in reševanje, ds- za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev 

VOJNIK 

komisija za e-poslovanje, komisija za občinsko redarsko službo, komisija za varstvo 

okolja in trajnostni razvoj 

VRHNIKA komisija za občinsko redarsko službo, ds- za urbane in vaške vrtove 

ZAGORJE OB SAVI komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

ZREČE 

komisija za kulturo, komisija za prostor, komisija za e-poslovanje, komisija za 

kmetijstvo in razvoj podeželja, komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, komisija 

za turizem, ds- za urbane in vaške vrtove, ds- za šport in komunalno infrastrukturo za 

področje športa 

ŽALEC ds- za urbane in vaške vrtove 

ŽIRI komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

ŽIROVNICA komisija za občinske inšpektorje 

 

V komisijah SOS niso zastopane občine Metlika, Sveta Trojica, Dobrna, Kungota in Pesnica, 

vse pa so zastopane v Predsedstvu SOS.  

SKUPNA SEJA KOMISIJ SOS OBLIKOVALA PREDLOGE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV 
OBČINAM 

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

predsednica komisije za proračun in finance pri SOS je uvodoma predstavila predlog Vlade RS o 

znižanju povprečnine in črtanju soinvesticijskih sredstev ter povedala, da je predpostavka za 

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

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

ter na podlagi predloga Ministrstva za javno upravo za interventne ukrepe pripravile pripombe na 

predlog ZUJF-O ter nabor dodatnih predlogov interventnih ukrepov in nabor sistemske zakonodaje, 

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

posredovan v obravnavo Predsedstvu SOS za obravnavo na 21. seji Predsedstva. 
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KOMISIJA ZA E-POSLOVANJE 

Komisija za e-poslovanje se je v letu 2014 sestala na dveh rednih sejah, na katerih je 

obravnavala različne aktualne vsebine. Članice in člani komisije so se udeležili tudi 

mednarodne konference z naslovom Z geomatiko do privlačnejšega podeželja. 

22.1. / 6. SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE 

22. januarja 2014 se je v Ljubljani sestala komisija SOS za e-poslovanje v razširjeni zasedbi, tako da je 

bilo prisotnih tudi nekaj »nečlanov« komisije iz občin, ki jih je pritegnila vsebina. Komisija je 

obravnavala tri vsebinske točke. O reorganizaciji informatike v javni upravi in vlogi lokalnih 

skupnosti v predvideni novi strategiji je prisotne seznanil Dušan Kričej, državni sekretar v kabinetu 

predsednice vlade, zadolžen za koordinacijo učinkovite državne informatike in mag. Jurij Bertok, 

generalni direktor direktorata za informatiko in e-storitve. Da bi se pravočasno seznanili kakšna bo 

informacijska podpora lokalnim volitvam, ki bodo jeseni smo povabili Dušana Vučka, predsednika 

Državne volilne komisije in dr. Romana Lavtarja, vodjo službe za lokalno samoupravo na MNZ. Na 

seji pa je Žiga Pipan iz Službe Vlade za zakonodajo predstavil prenovljen Pravno informacijski sistem, 

ki po novem med drugim vključuje tudi lokalne predpise. Ti se črpajo iz registra predpisov lokalnih 

skupnosti, ki pa še ne zajema vseh predpisov vseh občin. Register in vključevanje občin v register je 

predstavila Almira Turk iz Uradnega lista, ki je skrbnik tega registra. Zaključki sestanka so bili v smeri 

tesnejšega sodelovanja lokalne in državne ravni v IT prihodnosti Slovenije, da bo MNZ poskrbel za 

nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema za lokalne volitve ter podporo in da bodo iz 

Uradnega lista pripravili navodila za vključevanje občin v register lokalnih predpisov.  

9.10. / 7. SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE 

V Moravskih Toplicah se je 9. oktobra 2014 sestala Komisija SOS za e-poslovanje. Tokrat je komisija 

potekala v sklopu mednarodne konference »Z geomatiko do privlačnejšega podeželja«, tako da so se 

članice in člani komisije seznanili tako z dobrimi praksami geomatike, kot drugimi vsebinami na sami 

seji komisije. Na 7. seji so tako gostili predstavnike podjetja IBM, ki so predstavili skupno, 

večnamensko aplikacijo za občine v sosednji Avstriji. Predstavniki Direktorata za informatiko in e-

storitve pa so občine seznanili z novostjo, ki se pripravlja in sicer e-javna naročila. Ta rešitev že sedaj 

ponuja možnost brezplačne uporabe modula obratne elektronske dražbe. Sicer je tekla razprava tudi o 

novem finančnem obdobju in možnostih za vzpostavitev uniformiranega finančnega in 

dokumentnega sistema za občine. Komisija je v razpravi ocenila delovanje informacijske podpore 

lokalnim volitvam, komentirala nekatere težave, ki so bile z delovanjem HKOM omrežja in druge 

tekoče zadeve. Predstavnica MJU je prisotne tudi seznanila z bližajočim se mednarodnim dogodkom 

na temo odprtih podatkov in ponovno opozorila na možnosti in priložnosti, ki jih ponuja NIO – 

Nacionalni inteoperabilnostni okvir.  

MEDNARODNA KONFERENCA Z GEOMATIKO DO PRIVLAČNEJŠEGA PODEŽELJA 

9. oktobra je v Moravskih toplicah potekala mednarodna konferenca projekta GRISI PLUS z naslovom: 

Z geomatiko do privlačnejšega podeželja. Konference se je udeležila tudi komisija za e-poslovanje pri 

Skupnosti občin Slovenije. Na konferenci je bil predstavljen projekt GRISI PLUS in njegovi rezultati. V 

nadaljevanju so predstavniki partnerjev predstavili dobre prakse za razvoj podeželja ter sinergije 

projektov INTEREG IVC. V zaključnem delu konference je bila organizirana okrogla miza z naslovom 
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Z geomatiko do privlačnejšega podeželja, na kateri je sodelovala tudi predstavnica Skupnosti občin 

Slovenije.  

KOMISIJA ZA TURIZEM 

Komisija za turizem se je v letu 2014 sestala na dveh rednih sejah. Med letom je komisija 

delovala tudi korespondenčno in se tako seznanila z novostmi pomembnimi za promocijo 

turizma v lokalnih okoljih. 

26.3. / SEJA KOMISIJE ZA TURIZEM 

Komisija SOS za turizem se je sestala 26. marca 2014 v prostorih MGRT v Ljubljani. Mag. Marjan 

Hribar, direktor direktorata za turizem, ki je vselej sprejemljiv do pobud in predlogov iz lokalnih 

skupnosti je tudi tokrat s sodelavci prisluhnil podrobnim opisom problematike sobodajalstva na 

terenu. Povedal je, da se z ugotovitvami strinja in da so vse pobude, ki so jih prejeli, tudi iz SOS, 

posredovali in z njimi seznanili tako prejšnjega, kot sedanjega ministra. Minister Dragonja se je na seji 

vlade zavzel za mikro in mala podjetja ter predlagal zanje nižjo stopnjo obdavčitve. Težave 

sobodajalcev pa niso vezane le na danes padli Zakon o davku na nepremičnine, temveč tudi na 

stanovanjski zakon. Komisja je sprejela sklep, da se s problematiko seznani Predsedstvo SOS. Mag. 

Marjan Hribar je v nadaljevanju povedal, da so pripravili spremembe treh zakonov, ki se nanašajo na 

razdružitev sedanjega Spirita in STO. Sprememba je zapisana tudi v predlogu ZSRT, ki ga bodo z 

ostalimi zakoni dali v medresorsko obravnavo predvidoma prihodnji teden. Ker so spremembe ZSRT 

omejene le na STO in ker se s tem strinjajo vsi deležniki v turizmu, bi želeli te spremembe dati v 

sprejem DZ po najkrajšem možnem postopku. Po sprejetih spremembah ZSRT, ki se nanašajo na STO 

pa bodo nadaljevali z usklajevanjem in sprejemanjem novele ZSRT-1. Komisija SOS za turizem se je 

seznanila z skorajšnjo vzpostavitvijo TCP za turizem v okviru Zveze Alpe Jadran, ki jo bo koordiniral 

SOS. Mateja Tomin Vučkovič iz Direktorata za turizem bo v kratkem pisno posredovala imenovanje 

osebe, ki bo v aktivnostih TCP zastopala Direktorat za turizem ter usmeritev za določitev prednostnih 

aktivnosti. Predstavljena je še bila pobuda za vzpostavitev »kluba najlepših krajev Slovenije« o kateri 

bomo kmalu obvestili vse občine. Glede zakonodaje je na seji bilo tudi opozorjeno na težavo, ki jo 

turističnim vodnikom lahko prinese novela Zakona o prep. dela na črno. Ključni problem je 2. 

odstavek 12. člena, ki v nasprotju z dosedanjo prakso prepoveduje opravljanje osebnega dopolnilnega 

dela pri pravnih osebah. Predlog je amandma k 12. členu s katerim se ukine omejitev izvajanja 

osebnega dopolnilnega dela za pravne osebe ali - turistično/muzejsko vodenje vključi v zakon kot 

dejavnost, ki se lahko šteje za osebno dopolnilno delo; neposredno ali skozi podzakonske akte.  

24.11. / SEJA KOMISIJE SOS ZA TURIZEM  

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

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

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

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

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

upoštevanju znanih dejstev na sestanku zavzela naslednje stališče:  

Komisija SOS za turizem podpira predlog, da se v primeru povišanja vrednosti točke turistične takse 

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

nacionalne promocije turizma ob izpolnjenih pogojih: 
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1. da s sredstvi upravlja služba, ki se ukvarja izključno s turizmom na nacionalni ravni in da 

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

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

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

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

turizma prispeva sredstva tudi gospodarski sektor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sektorja.  

DRUGE AKTIVNOSTI 

 PRILOŽNOST ZA TURISTIČNO PROMOCIJO  

Iz MGRT smo prejeli obvestilo Komisije o novem EU portalu posvečenem promociji evropske 

kulinarike oziroma kulinarične dediščine www.tastingeurope.com. Informacijo je Sekretariat SOS 

poslal komisiji za turizem. Gre za brezplačno promocijsko orodje, ki je sedaj na voljo nacionalnim 

turističnim administracijam, turističnim organizacijam, turističnemu gospodarstvu, agencijam, 

lokalnim skupnostim za promocijo tradicionalne nacionalne/regionalne/lokalne kulinarike, produktov 

z zaščitenim geografskim poreklom, vinskih in gastronomskih dogodkov ter vinskih in kulinaričnih 

poti, ki običajno predstavljajo največje turistične atrakcije posamezne turistične dežele. Portal je 

namenjen objavam javnih institucij in ne zasebnih. Vabimo vas, da objavite kaj »slastnega« in tako 

prispevate, da Slovenijo obišče še kak sladokusec več.  

USKLADITEV VIŠINE TOČKE TURISTIČNE TAKSE 

Sekretariat SOS smo MGRT ponovno pozvali oz. opomnili na že poslan poziv januarja, da pripravijo 

predlog sklepa za Vlado za uskladitev višine točke turistične takse, ki je v zakonu zapisana še v 

tolarjih. V odgovor smo prejeli novico, da so pobudo upoštevali in pripravili predlog sklepa za vlado, 

ki je kljub nasprotovanju UMAR sklep sprejela. Sklep Vlade, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 

25/2014 glasi:   

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 

št. 2/04 in 57/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela SKLEP o uskladitvi vrednosti točke 

turistične takse 

I 

Vrednost točke turistične takse se uskladi z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 

1. januarja 2015 znaša 0,115 eura. 

II 

http://www.tastingeurope.com/
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Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od 1. januarja 2015. 

POBUDA - TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA - NAJLEPŠE VASI SLOVENIJE 

Skladno s sklepom komisije SOS za turizem, ki se je sestala 26.3.2014, je Sekretariat SOS članice 

obvestil o pobudi oz. povabilu SOS k članstvu v Mreži najlepših mediteranskih vasi. Pobuda zasleduje 

naslednje cilje, promocijo, ohranjanje in oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine in skupno 

turistično promocijo in trženje malih, lepih vasi, ki še niso pozicionirane na turističnih zemljevidih 

tako, kot bi si želeli. V sosednji Italiji od leta 2001 deluje Klub Najlepših vasi Italije, ki ga je ustanovilo 

Italijansko združenje občin, v Franciji pa so podobno združenje Najlepših vasi Francije ustanovili že 

leta 1982. Skupaj so oblikovali Mrežo najlepših mediteranskih vasi in povabili sorodne institucije ob 

sredozemskem morju, v Sloveniji je to Skupnost občin Slovenije, da se pridružijo mreži. Mnogi 

povabljeni, tako tudi Slovenija, nima vzpostavljenega kluba oz. združenja najlepših vasi, zato vas 

vabimo, da skupaj z nami razmislite in pretehtate prednosti in slabosti, priložnosti in težave. V 

Sloveniji imamo 1.154 naselij, pretežno vasi, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino zvrsti 

naselja. Občine članice smo prosili za mnenja glede pobude. Sekretariat SOS je prejel 21 odgovorov. 

Interes za sodelovanje je izrazilo 18 občin, 3 občine so glede pobude izrazile pomisleke. 

VODNIK PO EU SREDSTVIH ZA TURIZEM 

SOS je komisijo za turizem in občine seznanil, da so na Evropski komisiji – DG za podjetništvo in 

industrijo, kamor sodi tudi turizem, pripravili Vodnik po EU sredstvih za turizem. Priročnik so 

pripravili iz več razlogov, predvsem zaradi strateškega pomena turizma za EU. Kot tretji največji 

gospodarski sektor ima turizem v EU obsežen vpliv na gospodarsko rast, zaposlovanje in socialni 

razvoj. Poseben priročnik je bil potreben zaradi raznolikosti potreb turističnega sektorja in obseg 

tematskih programov EU.  

PRIROČNIK ZA SISTEM KAZALNIKOV 

Sekretariat SOS je komisijo opozoril tudi na Priročnik za sistem kazalnikov za evropski turizem za 

trajnostne destinacije, ki je na voljo v slovenskem jeziku in tudi na tabele za vnos podatkov, ki so 

zaenkrat na voljo samo v angleščini. Priročnik s kazalniki je bil pripravljen s strani Evropske komisije 

leta 2013 in od takrat so s posameznimi destinacijami tudi ocenjevali implementacijo.  

KOMISIJA ZA VARSTVO OKOLJA 

Osrednja tema komisije v letu 2014, kot žal, tudi prejšnjih let, je bil hrup na prireditvah. Tudi v letu 

2014 ni bilo napredka k reševanju težav. Komisija se je sestala dvakrat in bila aktivna v 

korespondenčnem delu. 

SODELOVANJE Z DIREKTORATOM ZA OKOLJE 

Po sestanku, ki je bil 4.3.2014 na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje z mag. Tanjo Bolte in sodelavci 

Direktorata za okolje, smo prejeli nekaj dokumentov za katere smo zaprosili in jih naslovili na članice 

in člane Komisije SOS za varstvo okolja in trajnostni razvoj, s prošnjo, da se do dokumentov opredelijo 

(dokumenti v zvezi s spremembami Zakona o ohranjanju narave; vodnega in podnebnega sklada ter 

programa dela). Članice in člane komisije smo tudi obvestili, da bo MKO predstavljalo Operativni 
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program zmanjševanja toplogrednih plinov 2020 dne 28.3.2014 v prostorih GZS. Glede hrupa, ki v 

zvezi z izdajo dovoljenj za prireditve občinam povzroča nemalo preglavic, smo dobili informacijo, da 

bo MKO z novo sistemizacijo zaposlil osebo, ki bo pokrivala to področje.  

HRUP IN PRIREDITVE 

Od MNZ smo prejeli poziv namenjen občinam, da v prostorskih aktih določijo prostor za prireditve. 

SOS je pozval MNZ in MKO k celovitemu reševanju problematike hrupa na prireditvah, saj uredba ne 

povzroča težav le organizatorjem prireditev temveč tudi občinam, na kar SOS že leta opozarja. Iz 

MNZ smo še isti dan prejeli odgovor, da bodo sestanek organizirali, vendar zaradi počitnic do 

sestanka poleti ni prišlo. Septembra si je SOS prizadeval, da bi se vendarle sestali z MKO in tudi z 

MNZ glede hrupa na prireditvah in uredbe, ki občinam in organizatorjem prireditev povzroča nemalo 

težav pa tudi stroškov. Na problematiko SOS opozarja že vrsto let in pristojnemu ministrstvu 

predlaga rešitve, ki pa so ostale le na papirju.  

Komisija za varstvo okolja že več let opozarja na problematiko hrupa na prireditvah in Uredbo, ki naj 

bi to področje urejala. Kljub obljubam in pisnim zagotovilom MOP, da bodo pripravili pisna izhodišča 

za izboljšanje te problematike se na številne prošnje za sestankom ne odziva nihče. Na problematiko 

opozarjamo MOP že od leta 2006! Do danes se ni zgodilo nič. Sekretariat je poslal ponovni poziv na 

MOP. 

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

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

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

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

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

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

način reševanja tega dolgoletnega problema občin. Dogovorili smo se, da se do predloga SOS pisno 

opredelijo. Do konca leta 2014 odgovora nismo prejeli. 

KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE  

Komisija za zaščito in reševanje se je v letu 2014 sestala dvakrat, 14. aprila in 1. oktobra. 

KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH 

14. aprila je v prostorih občine Vojnik potekal sestanek komisije za zaščito in reševanje. Na sestanku so 

prisotni obravnavali povračila intervencijskih stroškov v času naravne nesreče žledu in poplav v času 

od 30. januarja do 10. februarja. Prisotni so se strinjali, da glede na dejstvo, da je država v soboto 1. 

februarja aktivirala državni načrt, mora država pokriti del intervencijskih stroškov. Država bi morala 

stroške pokriti vsem oškodovanim občinam sorazmerno in ne le tistim, ki so imele intervencijske 

stroške višje od 1,5% primerne porabe. Članice in člani  so bili enotni, da ni potrebe po podrobnih 

navedbah upravičenih intervencijskih stroškov. Strinjali so se, da vse odgovorne osebe (župan, 

poveljnik civilne zaščite ter vodja intervencije) odrejajo aktivnosti, nujne za reševanje ljudi, živali in 

premoženja. Tako so vsi stroški, ki so nastali v času naravne nesreče bili potrebni in predstavljajo 

upravičen strošek intervencijskih stroškov.  
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Z UPRAVO RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE O UREDBI O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH 

V sredo 1. oktobra so se predstavniki Komisije za zaščito in reševanje sestali z vodstvom Uprave RS za 

zaščito in reševanje glede vsebine Uredbe o intervencijskih stroških. Na sestanku je bilo izpostavljeno, 

da se višina intervencijskih stroških sedaj zbora na več straneh in da je višina sredstev zato nerealna, 

saj so enaki stroški večkrat zajeti. Tako je bilo predlagano, da bi občine zbirale in posredovale višini 

intervencijskih stroških in bi tudi občine del sredstev dobile povrnjene s strani države. Občine so 

ustanoviteljice javne gasilske službe in za njeno delovanje tudi zagotavljajo sredstva. Tako bi bilo 

edino pravilno, da višino stroškov in njihovo morebitno povračilo prejmejo občine (ne gasilske zveze). 

Glede besedila Uredbe o povračilu intervencijskih stroških je bilo poudarjeno, da so intervencijski 

stroški vsi stroški, ki nastanejo zaradi odredbe pooblaščenih oseb. Ob tem se določi obdobje v katerem 

so nastali stroški upravičeni (čas naravne nesreče). 

KOMISIJA OBČINSKIH REDARJEV 

Komisija se je sestala na dveh rednih sejah, članice in člani pa so zbrali tudi na predstaviti pravilnika o 

strokovnem usposabljanju občinskih redarjev ter se sestali s predstavniki informacijske pooblaščenke, 

MNZ, MP in MJU. 

SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO NA VRHNIKI 

Komisija za občinsko redarsko službo se je sestala v sredo 5. februarja na Vrhniki. Članice in člani so 

se na sestanku seznanili z namenom vpisa SOU v register proračunskih porabnikov. V skladu z ZLS 

ter Pravilnikom UJP so SOU proračunski uporabniki in se morajo vpisati v register. Za SOU se ne bo 

nič spremenilo in bodo lahko še naprej uporabljali račun matične občine in ni nujno da postanejo 

samostojne pravne osebe (kljub temu, da dobijo davčno in matično številko). V nadaljevanju so se 

prisotni seznanili z namenom posvetov med Policijskimi postajami in občinskimi redarstvi. Namen 

posvetov je krepiti sodelovanje med redarstvi in policijo. Sledila je razprava o sodelovanju redarstva v 

preventivnih akcijah, kjer so se prisotni strinjali, da morajo redarji bolj pogosto sodelovati z SPV-ji ter 

Agencijo za varnost v cestnem prometu. Ob tem pa mora Agencija za varnost v cestnem prometu 

občinska redarstva pravočasno obveščati o akcijah, da se nanje lahko pripravijo in nenazadnje 

zagotovijo tudi sredstva v svojih proračunih. 

PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O STROKOVNEM USPOSABLJANJU OBČINSKIH REDARJEV  

25. marca je v prostorih MNZ potekala predstavitev sprememb in dopolnitev Pravilnika o strokovnem 

usposabljanju in obdobnem izobraževanju občinskih redarjev. Največja pozornost je bila namenjena 

ukinitvi preizkusa znanja na koncu obdobnega usposabljanja občinskih redarjev, ki se v skladu z 

novim pravilnikom ukine. Predstavniki MNZ so predstavili, da v Zakonu o občinskem redarstvu ni 

pravne podlage za preverjanja na koncu obdobnega usposabljanja. Dodaten argument za ukinitev 

preizkusa znanja je tudi ugotovitev Policijske akademije, da so občinski redarji preobremenjeni in pod 

stresom zaradi zaključnega preverjanja znanja.   

Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo pri SOS so izpostavili, da je preverjanje znanja 

nujno potrebno, saj zagotavlja primerno zbranost udeležencev ter zagotavlja strokovnost obdobnega 

usposabljanja. Preverjanje znanja prav tako daje občinam povratno informacijo o strokovni 

usposobljenosti redarjev, kot tudi daje povratno informacijo o kvaliteti obdobnega usposabljanja. Prav 

tako je bilo izpostavljeno, da bi na obdobnih usposabljanjih MNZ lahko pridobil povratno informacijo 

o potrebah in stanju občinskega redarstva v Sloveniji.  
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Kljub prizadevanjih, da se preverjanje znanja ohrani, je MNZ v Pravilniku o strokovnem 

usposabljanju in obdobnem izobraževanju občinskih redarjih preverjanje znanja ukinili. 

SESTANEK Z INFORMACIJSKO POOBLAŠČENKO 

18. junija so se predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo sestali s predstavniki informacijske 

pooblaščenke, MNZ, MP in MJU. Na pobudo Komisije za občinsko redarsko službo je potekal 

sestanek v prostorih informacijske pooblaščenke na temo dostopa do aplikacije e-Risk. SOS se je s 

predstavniki MNZ in MP dogovoril o dostopu do aplikacije e-Risk, ki bi občinskim redarstvom 

omogočil dostop do baz osebnih podatkov, na podlagi katerih bodo lahko učinkovito opravili svoje 

delo. Zaradi neustreznega dostopa do osebnih podatkov, občinska redarstva ne morejo učinkovito 

izvajati prekrškovnih postopkov, kar kršitelji izkoriščajo. Kljub začetnemu nasprotovanju 

informacijske pooblaščenke je bilo na sestanku dogovorjeno, da se občinskim redarstvom omogoči 

dostop do aplikacije e-Risk. 

KOMISIJA OBČINSKIH REDARJEV O STROŠKIH ODVETNIKOV 

9. decembra so se članice in člani Komisije za občinsko redarsko službo sestali v prostorih občine 

Grosuplje, kjer so razpravljali o povečanju stroškov odvetnikov pri prekrškovnih zadevah. 

Izpostavljeno je bilo, da sodišča odvetnikom za njihovo delo v prekrškovnih zadevah priznajo 

nagrado, ki bremeni proračun prekrškovnega organa. Dodeljena nagrada po ocenah prisotnih pogosto 

presega zahtevnost opravljenega dela. Članice in člani komisije so pozvali predstavnika Ministrstva za 

pravosodje, da MP na SOS posreduje obrazložitev nagrad odvetnikov. 

KOMISIJA OBČINSKIH INŠPEKTORJEV  

V letu 2014 so članice in člani komisije obravnavali zakonodajne predloge, ki določajo delo občinskih 

inšpektorjev. Članice in člani komisije so aktivno sodelovali pri pripravi pripomb na predlog Zakona o 

upravnem postopku, ter Zakona o inšpekcijskem nadzoru. 

KOMISIJA ZA PRORAČUN  IN JAVNE FINANCE 

14.5. / SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN FINANCE 

14. maja je potekala seja Komisije za proračun in finance pri SOS, na kateri so bile glavne teme 

razprave Zakon o financiranju občin (ZFO-1C) ter predlog Zakona o izvrševanju proračunov RS (ZIPS 

13/14). Opozorili so na nesistematičnost in terminološko nedoslednost v predlogu sprememb zakona 

ter, da ministrstva kljub že obstoječi zavezi ne opravijo ocene stroškov oz. da so te pomanjkljive, zato 

njihova ocena oz. predlogi o povečanju ali zmanjšanju stroškov brez enakopravnega sodelovanja 

občin ne morejo biti merodajne, saj se je v praksi izkazalo, da ne poznajo dejanskega delovanja občin 

in ne upoštevajo dejanskih učinkov spremembe predpisov na stroške občin. Opozorili so, da ne gre 

ocenjevati oz. upoštevati le stroške, ki so posledica zakonodajnih sprememb temveč tudi stroške, ki so 

posledica dejanske spremembe razmer, kot npr. povečanje porabe pri socialnih transferjih. Zato je 

komisija za finance vztrajala, da se to opredeli v dogovoru z vlado, ki pa naj se ga tudi časovno 

ustrezno prej začne pripravljati. V delu, ki se nanaša na pogajanja za povprečnino je strokovna 

komisija vztrajala na ohranjanju veljavne dikcije ter, da se ohrani zaveza sklepanja dogovora z Vlado, 

ne pa s posameznimi ministrstvi. Prav tako predstavlja to dogovarjanje edini medinstitucionalni 
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dialog med državo in lokalno ravnijo. Prav so izrazili pričakovanje, da se ohrani naslov člena iz 

veljavnega zakona - sredstva za sofinanciranje investicij, saj je člen namenjen sofinanciranju investicij 

v lokalnih skupnostih in ne razvojnim programom. Komisija SOS je tudi nasprotovala, da se oži 

možnosti sofinanciranja investicij občin samo na tiste, ki se sofinancirajo iz sredstev strukturne in 

kohezijske politike EU. Strokovnjaki za finance so izrazili pričakovanje, da bo pristojno ministrstvo 

spremenjeno formulo predstavilo skozi primerjalni izračun (prej – potem), s čimer bi na enostaven 

način prikazali, zakaj je bila sprememba potrebna in kaj prinaša. Brez tega namreč ni mogoče podpreti 

spremenjene formule. Komisija je ugotovila, da predlagane spremembe niso ustrezne in, da je glede na 

sprejete sklepe Vlade RS o pripravi strategije razvoja lokalne samouprave, nesmiselno in nepotrebno 

spreminjati zakon, preden je sprejeta in pred tem dogovorjena strategija o bodočem razvoju lokalne 

samouprave v Sloveniji.  

Komisija se je opredelila tudi k Predlogu sprememb in dopolnitev ZIPRS. Predlagala je, da se zakon 

dopolni tako, da se omogoči sofinanciranje predvsem občinskih projektov iz presežnih pravic porabe. 

Do petega člena predloga, ki določa, da se tudi pri posrednih porabnikih proračuna mora skupno 

število zaposlenih v času od januarje 2014 do januarja 2015 znižati za 1 odstotek, se je komisija 

opredelila negativno, saj krši pravilo avtonomije javnih zavodov ter posega v sistema financiranja 

javnih služb. Sprememba zakonodaje ne sme iti v smeri zmanjševanja avtonomije občin.  

KOMISIJA ZA KULTURO 

Komisija je aktivno sooblikovala zakonodajno področje preko obravnave zakonskih 

predpisov v letu 2014, med drugim je obravnavala predlog Zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo, predlog Zakona o knjižničarstvu ter predlog Zakona o slovenskem 

avdiovizualnem centru, javni agenciji republike Slovenije.  

KOMISIJA ZA MLADINSKO POLITIKO 

Komisija za mladinsko politiko je spremljala ključne spremembe na področju mladinskih 

politik ter si prizadevala za ohranitev sredstev sofinanciranja dejavnosti s strani države. 

Komisija za mladinsko politiko se je tudi v letu 2014 priključila izboru za podeljevanje 

certifikata Mladim prijazna občina, ki ga vodi Mladinski svet Ajdovščina v partnerstvu s 

SOS. 

3.4. / SEJA V MARIBORU 

4. redna seja komisije za mladinsko politiko pri SOS je potekala v prostorih Urada za kulturo in 

mladino Maribor. Seja je bila odprtega tipa, zato so se je udeležili poleg članov tudi predstavniki 

občin. Komisija je obravnavala predloga zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov, 

predlog zakona o lokalni samoupravi, pokrivanje področja za mladino v okviru skupnih občinskih 

uprav ter možnosti za skupno izvajanje projektov na področju mladinske politike v novem finančnem 

okviru. Na seji so bile sprejete nekatere pripombe na Zakon o začasnem delu študentov, te pa so bile 

kasneje posredovane na pristojno ministrstvo.  Prav tako je komisija za mladinsko politiko podala 

pozdravila pobudo, da se v Zakon o lokalni samoupravi, kateri je bil v javni obravnavi, vnese 

spodbujanje in pospeševanje lokalne mladinske dejavnosti. Komisija je zavzela tudi stališče, da bi za 

enovit odnos do mladinske politike potrebovali dodatne zakonske ali podzakonske predpise, ki bi to 

področje smiselno urejali.  
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KOMISIJA ZA PROSTOR 

Komisija za prostor se je v letu 2014 sestala na eni redni seji, katera je bila namenjena 

oblikovanju strokovnih stališč do zakonodaje. Nekateri člani komisije so se kot strokovna 

podpora udeleževali sestankov na ministrstvih v skladu z oblikovanimi stališči občin članic 

SOS do zakonskih predlogov (Zakon o kmetijskih zemljiščih (trajno varovana kmetijska 

zemljišča) Zakon o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami), prav tako pa so se povezovali in 

sodelovali z drugimi strokovnimi skupinami, institucijami ter mrežami, ki so prav tako 

aktivne na področju prostora. Nekateri člani komisije za prostor pri SOS, to so Izidor Jerala, 

Igor Frim, Peter Cafuta in Manca Plazar, so sodelovali v medresorskih delovnih skupinah pri 

oblikovanju nove prostorske zakonodaje . Komisija za prostor se je s svojimi pripombami 

vključila v oblikovanje Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter 

merskih enotah, Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, Zakona o 

ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o množičnem vrednotenju nepremičnin ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o 

načinu njegovega plačila.  

15.4. / SEJA KOMISIJE V RADOVLJICI 

Komisija za prostor SOS se je v letu 2014 sestala na seji v Radovljici k temi predloga Zakona o 

ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. Komisija je izdelala konkretne pripombe, predvsem pa 

izpostavila, da je potrebno problematiko nedovoljenih gradenj rešiti sistemsko, dolgoročno in zlasti 

brez povzročitve prekomerne obremenitve vpletenih javnih služb ter, da je bolj primerna rešitev 

problematike nedovoljenih gradenj vključitev v Zakon o graditvi objektov in Zakon o prostorskem 

načrtovanju v okviru sprememb sistemske zakonodaje. Pripombe komisije so bile posredovane 

Predsedstvu SOS, ki je soglasno sprejelo pripombe. Le te so bile posredovane pristojnemu ministrstvu. 

Zakon ni bil sprejet.  

KOMISIJA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

Na področju gospodarskih javnih služb je komisija spremljala dogajanje na področju 

določitve cen komunalnih storitev ter s tem povezano določitvijo primerljivih območij. V 

zvezi s primerljivimi območji in metodologijo za izračun le-teh je 24.2.2014 potekal tudi 

sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, katerega se je udeležil tudi podpredsednik 

Leo Kremžar in predsednik Komisije Vili Eisenhut. Ker po mnenju predstavnikov občin in 

izvajalcev javnih služb analiza s pričujočo metodologijo ni odraz dejanskega stanja, se je 

oblikovala ožja delovna skupina, v kateri je skozi leto 2014 Skupnost občin Slovenije zastopal 

Leo Kremžar, podpredsednik SOS. V izvedbi Komunalne zbornice Slovenije se je tako 

pristopilo k oblikovanju primernejše metodologije in analizi cen komunalnih storitev.  

 
Komisija se v letu 2014 ni sestala na samostojni seji, saj ni bilo večjih zakonskih sprememb. S svojimi 

pripombami je komisija sodelovala pri oblikovanju pripomb in predlogov na Pravilnik o klasifikaciji 

vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah ter Pravilnik o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje, Osnutek Pravilnika o 

obratovalnem monitoringu stanja tal, Predlog uredbe o odpadkih, Pravilnik o obratovalnem 

monitoringu stanja podzemne vode in Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.  
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KOMISIJA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO 

Komisija za socialo in zdravstvo je v letu 2014 obravnavala predlog Uredbe o določitvi kvote za 

zaposlovanje invalidov, predlagane spremembe in dopolnitve ZUPJS v delu, ki se nanaša na 

vpogled v podatke za izplačevalce javnih sredstev (50. člen ZUPJS), predlog Zavoda za 

zaposlovanje RS glede ukinitev tripartitnih pogodb in namero prehoda na dvopartitne pogodbe. 

Prav tako pa je komisija obravnavala predloge Zakonov o interventnih ukrepih za uravnoteženje 

javnih financ občin.  

14.5./ SEJA KOMISIJE ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO 

Na MO Maribor je potekala seja komisije, kjer so prisotni obravnavali problematiko subvencioniranja 

najemnin, in sicer v zvezi s pravico do vpogleda v podatke za izplačevalce javnih sredstev (občin). 

Prav tako so obravnavali problematiko novega tolmačenja MDDSZEM 30. člena ZUPJS, na podlagi 

katerega so do obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru brezposelnosti obeh zakoncev oz. 

partnerjev, ki živita v istem gospodinjstvu, opravičeni ob odrasli osebi v družini in ne kot do sedaj, 

samo vlagatelj. SOS je na podlagi sklepov komisije posredovala zahtevo na MDDSZEM po rešitvi 

obravnavane problematike.  

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA 

V letu 2014 je komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja je prejela predlog Uredbe o vrsti, obsegu in 

pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, Uredbo o ukrepih 1.,3. in 4. osi Programa 

razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2015, seznanila se je tudi s prejeto pobudo za 

usklajevanje sprememb zakonodaje s področja vzdrževanja in upravljanja melioracijskih sistemov. 

Komisija ni podala pripomb na predlog Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah 

razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Prav tako je komisija prejela Predlog 

zakona o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega 

premoženja in pravic. Obravnavala pa je tudi predlog interventnega zakona za znižanje stroškov 

občin.  

KOMISIJA ZA ZAKONODAJNA IN PRAVNA VPRAŠANJA 

Komisija se v preteklem letu ni sestala. So se pa članice in člani udeležili skupnega sestanka komisij z 

namenom priprave predlogov za znižanje stroškov občinam. Predlogi so bili nato vključeni v predlog 

predloga ZUJF-a. Članice in člani so aktivno sodelovali tudi pri obravnavi predlogov zakonodajnih 

sprememb. Prav tako so sodelovali pri pripravi gradiv in predlogov, ki so bili posredovani na 

pristojna ministrstva. 19.11.2014 je potekala skupna seja komisij SOS. Vilma Milunovič, predsednica 

komisije za proračun in finance pri SOS je uvodoma predstavila predlog Vlade RS o znižanju 

povprečnine in črtanju soinvesticijskih sredstev ter povedala, da je predpostavka za pogajanje s strani 

SOS, da se znižajo stroški občin, kakor je bilo že zapisano v dogovoru o povprečnini za leta 2013 in 

2014. Članice in člani komisij SOS so temeljito prečesali prispele predloge občin članic ter na podlagi 

predloga Ministrstva za javno upravo za interventne ukrepe pripravile pripombe na predlog ZUJF-O 

ter nabor dodatnih predlogov interventnih ukrepov in nabor sistemske zakonodaje, katero bi bilo 

potrebno spremeniti za finančno razbremenitev občin. Nabor predlogov je bil posredovan v 

obravnavo Predsedstvu SOS za obravnavo na 21. seji Predsedstva. 
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KOMISIJA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN ŠOLSTVO  

Komisija se v letu 2014 ni sestala. So pa članice in člani komisije aktivno sodelovali pri usklajevanju 

predloga sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih ter sodelovali pri delu delovne skupine za 

predšolsko vzgojo, ki deluje v okviru ministrstva.  

23. 1. 2014, LJUBLJANA  

Na sestanku delovne skupine za predšolsko vzgojo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  

je bil obravnavan Predlog Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

Predstavniki skupnosti so na sestanku (ponovno) opozorili, da ni mogoče pristati na izboljševanje 

kadrovskih normativov. Opozorili so, da se morajo tudi vrtci uokviriti na nižja javna sredstva kot vsi 

ostali in ne celo večati sredstva za predšolsko vzgojo na račun drugih. S stališčem skupnosti je 

soglašalo tudi ministrstvo za finance. Navkljub Nasprotovanju vseh asociacij in omenjenega 

ministrstva, je takratni minister Jernej Pikalo predlagani pravilnik sprejel.  

21. 3. 201, LJUBLJANA 

Na sestanku so prisotni pregledali in usklajevali določila sprememba zakona o vrtcih. Na sestanku je 

bilo tudi opozorjeno na izredne težave vrtcev z delovanjem CSD-jev. Tako vrtci kot predstavniki 

skupnosti občin so se strinjali, da CSD-ji ne opravljajo svoje osnovne funkcije, temveč pretirano 

birokratsko vodijo postopke, pri čemer ne upoštevajo nobenih temeljnih načel, s katerimi bi pomagali 

strankam. Pregledali so predlog sprememb zakona o vrtcih, ki je v mnogočem zmanjšal birokratske 

obremenitve na področju predšolske vzgoje.  

24. 4. 2015, LJUBLJANA 

Na sestanku delovne skupine pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se še usklajevale 

zadnje pripombe in predlogi k predlogu sprememb zakona o vrtcih. Govorilo pa se je tudi o težavah 

vrtcev zaradi neplačevanja staršev.  

DELOVNA SKUPINA ZA NOTRANJO REVIZIJO 

Članice Delovne skupine za notranje revidiranje so se sestale na seji v aprilu in oktobra s predstavniki 

Ministrstva za finance Urada za nadzor proračuna, ter predstavnikom MJU Službe za lokalno 

samoupravo. 

SESTANEK DELOVNE SKUPINE NOTRANJIH REVIZORK 

24. aprila so se v prostorih MO Celje sestale članice Delovne skupine za notranje revidiranje. Na 

sestanku so obravnavale problematiko usklajevanja Pravilnikov o notranjem revidiranju na občinah z 

določili prenovljenih Usmeritev za državno notranje revidiranje. Prisotnim predstavlja težava 

uskladitev letnih načrtov s člani nadzornih odborov. Revizorke, ki delujejo v okviru SOU bodo tako 

svoje letne načrte morale uskladiti z vsemi nadzornimi odbori, kjer jih je tudi več kot 27. Tako bo za 

njihovo usklajevanje potrebno več časa. V nadaljevanju so se članice in člani seznanili z aktivnostmi v 

zvezi s preverjanjem pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač v obdobju 1.8.2008 do 31.12.2013. 

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da je do težav prišlo, ker so na ministrstvo zadnji dan pred 

veljavnostjo, torej 31.7.2008, medtem ko je nov plačni sistem vstopil v veljavo 1.8.2008.  
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SESTENEK Z URADOM ZA NADZOR PRORAČUNA 

Predstavnice Delovne skupine za notranje revidiranje so se dne 4. oktobra 2014 sestale s predstavniki 

Ministrstva za finance Urada za nadzor proračuna, ter predstavnikom MJU Službe za lokalno 

samoupravo na temo Usmeritev za delo državnih notranjih revizorjev, ki določa tudi način dela 

občinskih notranjih revizorjev. Na sestanku so predstavnice Ministrstva za finance Urada za nadzor 

proračuna ter predstavnik MJU Službe za lokalno samoupravo uskladili poenotenje med Zakonom o 

lokalni samoupravi ter navedenimi usmeritvami. Neusklajenost med dokumenti je onemogočalo 

sprejem Pravilnikov dela občinskih notranjih revizorjev, kar smo na sestanku uskladili.  

DELOVNA SKUPINA ZA URBANE VAŠKE IN MESTNE VRTOVE 

12.2. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA URBANE VAŠKE IN MESTNE VRTOVE  

12. 2.2014 se je prvič sestala Delovna skupina za urbane, vaške in mestne vrtove. Skoraj dvajset 

prisotnih predstavnic in predstavnikov občin je na sestanku predstavilo dosedanje izkušnje na 

področju vzpostavljanja in delovanja urbanih vaških in mestnih vrtov ter oblikovala načrt dela za 

letošnje leto. Med drugim bodo aktivno delovali na področju modelov vzpostavljanja podpornega 

okolja, pregledali obstoječe uspešne modele organiziranja in delovanja teh vrtov v občinah ter 

pripravili priporočila za delovanje občin na tem področju. Bila je sprejeta zaveza, da bodo aktivno 

sodelovali na zakonodajnem področju (kadar se bo za to pojavila potreba) ter skupaj oblikovali možne 

modele delovanja občin na tem področju.  

OBLIKOVANJE BAZE PODATKOV O URBANIH, VAŠKIH IN MESTNIH VRTOVIH V 
OBČINAH 

Skupnost občin Slovenije je vzpostavila delovno skupino za urbane vaške in mestne vrtove z 

namenom medsebojne pomoči in podpore občin pri nastajanju, ohranjanju ter procesiranju urbanih 

vaških in mestnih vrtov. Pa tudi z namenom oblikovanja možnih modelov, priporočil na tem 

področju. Izoblikovana je bila pobuda za oblikovanje zemljevida urbanih in vaških vrtov v občinah ter 

baze podatkov. Občine, ki razpolagajo z ustreznimi podatki so bile zaprošene za sodelovanje. Na 

Skupnosti občin Slovenije smo na osnovi podatkov oblikovali zemljevid oz. bazo, ki prikazuje stanje 

na tem področju v Sloveniji in je osnova za tiste občine, ki se bodo področja vzpostavljanja urbanih, 

vaških in mestnih vrtov šele lotile.  

DELOVNA SKUPINA ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV 

V času od ustanovitve (v novembru 2011) se je Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev sestala 

na 8 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.  

9.12. / SEJA DELOVNE SKUPINE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV 

9. decembra se je v Celju na svojem 8. sestanku sestala Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev. 

Članice in člani delovne skupine so pregledali preteklo delo in dosežene cilje. V času od ustanovitve (v 

novembru 2011) se je Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev sestala na 8 sestankih, na katerih 
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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 

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. 

IMENOVANJA 2014 

ŠIRŠA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA 

Skupnost občin Slovenije je zaradi kadrovskih sprememb nastalih pri dosedanji članici, na novo 

imenovala predstavnika Skupnosti občin Slovenije v širšo vladno pogajalsko skupino. 

Širša vladna pogajalska skupina, v skladu z usmeritvami ožje vladne pogajalske skupine, izvaja 

aktivnosti, vezana na pogajanja o Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za skupno 

metodologijo in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev v javnem sektorju, ter pogajanja o 

stavkovnih zahtevah Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.  

V širšo vladno pogajalsko skupino je bil s strani SOS imenovan član:  

Slavko Režonja, Občina Turnišče. 

DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO INCLEUSIVE KARTICE UGODNOSTI ZA INVALIDE  

Skupnost občin Slovenije je na podlagi poziva Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega 

nasilja pri MDDSZEM imenovala članico v delovno skupino za pripravo InclEUsive kartice ugodnosti 

za invalide, katerega predlog za pripravo sta podali Evropska Komisija in PWG na podlagi Akcijskega 

programa za invalide 2014 – 2021 (API 2014-2021). 

SOS je Delovno skupino za pripravo InclEUsive kartice ugodnosti za invalide imenovala: 

Katjušo Črešnar, Občina Zreče. 

USMERJEVALNA SKUPINA MREŽA ZA PODEŽELJE 

Skupnost občin Slovenije je na novo imenovala člana v Usmerjevalno skupino Mreže za podeželje pri 

Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, katere naloge so podajanje pobud za aktivnosti Mreže, prispevati 

predloge za izboljšanje izvajanja aktivnosti in k izvedbenem planu Mreže, predlaganje ustanovitve 

tematskih strokovnih delovnih skupin in širjenje ter izmenjava informacij o aktualnem razvoju 

podeželja. 
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SOS je v Usmerjevalno skupino Mreže za podeželje imenovala novega člana: mag. Jože 

Protner, Maribor. 

KOMISIJA ZA PREIZKUS ZNANJA OBČINSKIH REDARJEV 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu 

znanj občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) je Skupnost občin Slovenije prejela pobudo Policijske 

akademije in izvedla postopek imenovanja članov in predsednikov komisij za preizkus znanja 

občinskih redarjev. Za predsednika v izpitni komisiji ni bilo evidentiranega kandidata. 

SOS je imenovala za člane v Komisijo za preizkus znanja občinske redarjev: Denis Udovič, 

Izola, Roman Fortuna, Ljubljana, Sonja Glažer, Velenje, Peter Tkalec, Velenje, Nataša Kos, 

Vojnik. 

ŠIRŠA TEMATSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZBOR DOBRIH PRAKS IN ZBIRANJE 
PRIMEROV PROJEKTOV 

Skupnost občin Slovenije je na poziv Direktorata za kmetijstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 

imenovala člana in namestnico člana v tematsko delovno skupino za izbor dobrih praks in zbiranje 

primerov projektov. Naloga tematske delovne skupine bo priprava sistema za izbor dobrih praks in 

zbiranje primerov projektov po prednostnih nalogah programa razvoja podeželja RS.  

V tematsko delovno skupino je SOS imenovala za člana: Marjana Kardinarja, Dobrovnik; 

in namestnico člana: Mojco Kodrič, Velenje. 

ŠIRŠA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA 

S sklepom vlade št. 10104-4/2013/5 z dne 4. 4. 2013 (dopolnjenim in spremenjenim s sklepi, št. 10104-

4/2013/8 z dne  23. 5. 2013, št. 10104-4/2013/13 z dne 16. 1. 2014,  in št. 10104-4/2013/21 z dne 5. 3. 2014) 

je bila imenovana sestava širše vladne pogajalske skupine.  

Zaradi kadrovskih sprememb, je Skupnost občin Slovenije na novo imenovala predstavnika Skupnosti 

občin Slovenije v širšo vladno pogajalsko skupino.  

SOS je širšo vladno pogajalsko skupino na novo imenovala: Amro Kadrič, Velenje. 

NADZORNI ODBOR ZA OP RR IN ROPI 

S strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je Skupnost občin Slovenije prejela 

poziv k imenovanju oziroma potrditvi članov in članic NO za Operativni program krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za Operativni program razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. NO je telo, ki opravlja naloge opredeljene v Uredbi 

Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 

razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.  
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Skupnost občin Slovenije je v ta namen na novo imenovala enega izmed dveh članov NO. 

Nespremenjeno ostaja kot predstavnik SOS v NO Marko Diaci.  

SOS je v Nadzorni odbor za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007-2013 imenovala novo članico: Moniko Kirbiš Rojs, 

Slovenska Bistrica. 

KOMISIJA EKSPERTNO SKUPINO VLADE RS ZA IDENTIFIKACIJO PRIORITETNIH 
CESTNIH POVEZAV MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO  

Predsedstvo SOS je na svoji 18. redni seji, ki je potekala dne 10.3.2014 v MO Murska Sobota, potrdilo 

predlaganega kandidata v ekspertno skupino Vlade RS za identifikacijo prioritetnih cestnih povezav 

med Slovenijo in Madžarsko. 

SOS je imenovala Antona Štihca, Murska Sobota, v ekspertno skupino.  

PROJEKTNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO ENOTNEGA INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

SOS je v projektno skupino imenovala: Brigito Džamastagič, Jesenice. 

KOORDINACIJSKO TELO ZA USKLAJEVANJE NALOG NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH 

Skupnost občin Slovenije je imenovala članico v koordinacijsko telo za usklajevanje nalog na področju 

izobraževanja odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  

Koordinacijska skupina bo obravnavala vprašanja, ki se tičejo razvoja izobraževanja odraslih v državi, 

usklajevala možne rešitve in predlagala spremembe predpisov, politik, programov s področja, s 

ciljem, da se dosegajo cilji ReNPIO 2014-2020. 

V koordinacijo je bila s strani SOS imenovana: mag. Božena Devčič, Brežice. 

POMOČ OBČINAM, SVETOVANJE, POVPRAŠEVANJA  

V letu 2014 je bilo na Sekretariatu SOS opravljenih cca 250 individualnih svetovanj.  

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije nudi občinam članicam pravno pomoč in svetovanje pri 

vprašanjih, ki se nanašajo na različna področja (sociala, kadrovska, prostorska, nomotehnična, itd.), 

prav tako pa izvaja na željo občin povpraševanja pri drugih občinah članicah, tako pridobijo občine 

vpogled kako se rešujejo zadeve drugod (praktične rešitve) in išče rešitve z državnimi organi v obliki 

uradnih pojasnil. Sekretariat nudi tudi pomoč občinam v obliki priprav individualnih aktov (sklepe, 

pogodbe, itd.). 
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AKTIVNOSTI SONČNE ZADRUGE 

V letu 2012 smo se v Skupnosti občin Slovenje z ustanovitvijo Sončne zadruge odzvali na potrebe 

občin po pomoči pri prehodu na obnovljive vire energije in pri zmanjševanju stroškov za energijo. V 

preteklih nekaj letih, smo se srečali s številnimi župani v okviru projekta SOS za-druge DOLB 

(daljinsko ogrevanje na lesno biomaso) in ugotovili, da v občinah obstaja velik interes za doseganje 

energetske samooskrbe. Tako smo v letu 2014 tudi že realizirali prvi realni projekt prehoda na 

obnovljive vire energije v občini Cerkvenjak, kjer je Sončna zadruga pomagali pri pripravi prvih 

kalkulacij in osnovne dokumentacije, ter nato izpeljala tudi celotno investicijo prenove kotlovnice v 

OŠ Cerkvenjak.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI 

V letu 2014 je Skupnost občin Slovenije obravnavala 78 zakonskih in podzakonskih 

predpisov iz različnih resorjev, od tega 29 iz kmetijsko-okoljskega področja. Med predlogi 

predpisov smo tako obravnavali, podali pripombe, mnenja, se pogajali o vsebinah 27 

zakonov, 26 uredb, 25 pravilnikov in drugih pomembnih strateških oz. razvojnih 

dokumentih. 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, 

energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 

2. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju 

nepremičnin 

3. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin 

4. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za 

leti 2014 in 2015 

5. Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 

6. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju 

7. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi 

2. Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev 

3. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 

4. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strank 

5. Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 

2020 

6. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih 

izdelkih 

7. Predlog Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja in koncesij (MJU) 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah  
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9. Osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (MJU) 

10. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem 

postopku (MJU) 

11. Uredbe o ustanavljanju in delovanju evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje (MJU) 

12. Predlog sprememb Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici 

občinskih redarjev 

13. Predlog pravilnika o službeni izkaznici občinskega inšpektorja 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  

1. Program razvoja podeželja 2014 – 2020 

2. Predlog zakona o agrarnih skupnostih 

3. Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in 

zmanjševanju njihovih posledic 

4. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 

5. Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 

okolje 

6. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave 

7. Osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 

8. Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje 

okolja večjega obsega 

9. Osnutek operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 

2020 

10. predlog Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 

2007 – 2013 v letih 2011 – 2015 

11. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

12. Predlog pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje 

nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije 

13. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode 

14. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov 

15. Predlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 

2014 – 2020 

16. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti 

17. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 

gozdove 

18. Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico 

19. Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih za določitev roka, načina in višine plačila za 

vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, 

ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda 

20. Predlog Uredbe o odpadkih 
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21. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

22. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in 

uporabi komposta ali digestata 

23. Osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 

24. Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

25. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti 

zunanjega zraka 

26. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka 

27. Predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih (v delu TVKZ) 

28. Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda 

ter o pogojih za njegovo izvajanje 

29. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora 

zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih 

30. Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS 

31. Predlog Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 

kmetijstva in živilstva do leta 2020 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

1. Osnutek Partnerskega sporazuma 

2. Pravilnik o razvitosti razvojnih regij po stopnji razvitosti 

3. Strategija pametne specializacije 

4. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnem svetu kohezijske 

regije 

5. Predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini 

6. Predlog Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči 

7. Osnutek Pravilnika za merilnike hitrosti v cestnem prometu 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

1. Predlog Zakona o knjižničarstvu 

2. Osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni 

agenciji Republike Slovenije 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

1. Osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 

2. Predlog programa ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva 
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MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 

1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine 

nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila 

2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v 

registru nepremičnin 

3. Osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah 

4. predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov 

vrednotenja nepremičnin 

5. predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v 

registru nepremičnin 

6. Predlog Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami 

7. Predlog Uredbe o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na 

narodnostno mešanih območjih v RS 

8. Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F) 

9. Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2015 – 2020 

10. Predlog Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju 

presojevalcev varnosti cest 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

1. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole 

2. Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za 

izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja 

4. Osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa športa v RS za 

obdobje 2014-2023 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

1. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 

VLADA RS 

1. Nacionalni reformni program 2014-2015 

USPOSABLJANJA IN DELOVNI POSVETI 

Skupnost občin Slovenije je organizirala samostojno ali v sodelovanju z drugimi institucijami 

32 usposabljanj oz. delovnih posvetov. Na 22 dogodkih je bilo skupno število udeleženk in 

udeležencev 1188, za ostale nimamo podatkov. Za 32 dogodkov v nadaljevanju 

predstavljamo vsebine. 
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15.01. / SEMINAR STRATEGIJE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA 

Skupnost občin Slovenije je v sredo, 15. januarja 2014 v Ljubljani izvedla seminar z naslovom Strategije 

razvoja in trženja turizma. Seminarja se je udeležilo skoraj 70 predstavnikov občin in njihovih 

zavodov oz. organizacij, ki skrbijo za razvoj turizma. Predavateljica, dr. Maja Uran Maravić je podala 

pregled pomembnejših teoretičnih konceptov in novejših spoznanj na področju strateškega 

managementa v turizmu, ki jih je podkrepila s praktičnimi primeri. Udeleženci so se seznanili z 

modeli strateškega managementa v turizmu in jih s posameznimi fazami le-tega, z uspešnimi 

razvojnimi in poslovnimi strategijami, s posebnim poudarkom na preučevanju pojma konkurenčnosti 

in virov konkurenčnih prednosti. 

22.1. / DELOVNI POSVET »NOVE OBREMENITVE OB IZPLAČILU DOHODKOV FIZIČNIM 
OSEBAM PO 1. 1. 2014« 

Dne 22.1.2014 je Skupnost občin Slovenije v Ljubljani organizirala delovni posvet, na katerem so bile 

predstavljene nove obremenitve ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam po 1.1.2014, saj so namreč s 

1.1.2014 stopili v veljavo: določeni pomembni členi ZPIZ-2, nov Pravilnik o določanju 

zavarovalne osnove, spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju in obsežne spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja - REK 

obrazcev (tako REK-1 kot REK-2). 

11.2. / USTVARJANJE PODPORNEGA OKOLJA V OBČINAH ZA RAZVOJ SOCIALNEGA 
PODJETNIŠTVA IN DRUGIH OBLIK KREIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST 

V torek, 11. 2. 2014 je Skupnost občin Slovenije v partnerstvu s Forumom socialnega podjetništva 

uspešno izvedla delovni posvet o socialnem podjetništvu in drugih kreativnih oblikah ustvarjanja 

novih delovnih mest.  

Socialno podjetništvo in zadružništvo v najrazvitejših državah članicah Evropske unije ustvarjata med 

10 in 15% družbenega bruto proizvoda teh držav in predstavljata pomemben korektiv prevladujočim 

dobičkonosnim gospodarskim oblikam organiziranja, prav tako pa ustvarjata pogoje za zaposlovanje 

težje zaposljivih kategorij prebivalstva (mladi brez ustreznih izkušenj, starejši, manjšine, osebe s 

posebnimi potrebami,…). Ob tem pa posegata na področja in ponujata storitve in proizvode, ki za 

dobičkonosne gospodarske subjekte niso zanimiva. Z delovnim posvetom je Skupnost občin Slovenije 

želela razširiti vedenje predstavnic in predstavnikov lokalne ravni o področju, predstaviti kaj počno 

pristojna ministrstva, kakšne so možnosti financiranja, ter predstaviti in predlagati možne načine in 

poti ustvarjanja podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva v občinah. Tako so v prvem delu 

sodelovali: Tadej Slapnik  iz Foruma socialnega podjetništva, Alenka Hren iz Agencije Spirit, Mojca 

Ulaga iz Zavoda RS za zaposlovanje in Jasmina Vidmar iz SOS, ki je predstavila vlogo lokalnih 

skupnosti na tem področju.  V drugem delu pa so  uspešne modele predstavili: Rupert Gole, župan 

občine Šentrupert, ki je predstavil Turistično kooperativo kot sestavni del medgeneracijskih 

kooperativ, Tomaž Zver iz Sončne Zadruge, Blanka Kovačič, ki je predstavila Socialno podjetje 

Kooperativa Konjice, Sebastjan Pikl, ki je predstavil začetke ter delovanje Zadruge Dobrote, Luka 

Piškorič, eden izmed soustanoviteljev Coworkinga v Sloveniji je predstavil uspešno delo na tem 

področju ter prisotnim razjasnil pomene coworkinga in crowdfundinga ter Lenka Puh iz podjetja 

Jazon, ki je predstavila model socialne franšize za lokalne skupnosti. 
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18.2. / LOKALNI KULTURNI PROGRAMI 

Zaradi sprejetja novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (konec decembra 2013), po 

kateri 14. člen zakona zavezuje občine, da oblikujejo in sprejmejo lokalne kulturne programe za 

obdobje štirih let, mestne kot samostojne dokumente, druge pa kot samostojne ali kot sestavne dele 

drugih občinskih razvojnih dokumentov, smiselno upoštevaje Nacionalni program za kulturo, sta z 

namenom približanja predmetne tematike oblikovalcem lokalnih politik na področju kulture, 

organizirala Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo posvet, z naslovom LOKALNI 

KULTURNI PROGRAMI - Novosti Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je potekal 

18.2.2014, v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo v Ljubljani.  

5.3. / SOS NA KONFERENCI OSOCIALNO PODJETNIŠKI PERSPEKTIVI SI-UK  

V sredo, 5. marca, je v kreativnem centru Poligon potekala konferenca o socialno podjetniški iniciativi 

2020 z obzirom na perspektivo sodelovanja med Združenim kraljestvom in Slovenijo, ki predstavlja 

eno od mnogih vezi med Slovenijo in Veliko Britanijo, na politični, ekonomski in kulturni ravni. 

Konferenca je partnerski projekt Slovenskega foruma socialnega podjetništva, British Councila, 

britanskega veleposlaništva v Ljubljani in partnerskih organizacij iz Slovenije in Velike Britanije. Cilj 

konference je bilo pokazati, kako socialna podjetja lahko zagotovijo alternativno pot od trenutnih 

poslovnih in zaposlitvenih modelov. Kot ena izmed vodilnih držav na področju, Velika Britanija 

podpira razvoj socialnega podjetništva in socialnih investicij tako, da pomaga zgraditi bolj 

vključujočo, trajnostno in uspešno prihodnost v Evropi. Slovenski in britanski strokovnjaki so 

pregledali različne vrste socialnih podjetij, raziskovali okolja, ki jih potrebujejo, da bi bili uspešni, in 

preučili njihov družbeni in gospodarski vpliv. Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar, je na 

konferenci predstavila možnosti slovenskih občin za pospeševanje razvoja socialnega podjetništva, 

dviga ozaveščenosti in informiranosti ter izpostavila pomen skupnega nastopa, tako občin kot 

predstavnikov socialne ekonomije, da bi se lahko zgodili premiki na državni ravni, predvsem preko 

sprememb zakonodaje, ki so potrebne za zagotavljanje podpornega, spodbudnega okolja za razvoj 

socialne ekonomije nasploh in izkoriščenost ustvarjalnih potencialov v Sloveniji.  

11.3. / OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2014 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z gospo Mojco Ramšak Pešec, generalno direktorico 

Direktorata za organizacijo in kadre na Ministrstvu za javno upravo, organizirala delovni posvet 

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2014, kjer so udeleženci dobili odgovore na 

aktualna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z napredovanji ter upoštevanjem plačnih razredov, 

doseženih z napredovanjem, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o 

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in ob upoštevanju določil interventnih zakonov. 

11.3. / VLOGA OBČIN NA PODROČJU ZAGOTAVLJA PRIMERNIH STANOVANJSKIH 
POGOJEV 

V Sloveniji se večina premalo zaveda pomena in vloge stanovanjske politike in urejanja prostora širše 

na družbeno ekonomski razvoj in blaginjo posameznika. Zagotavljanje stanovanj je v veliki meri v 

rokah lokalnih skupnosti. Skupnost občin Slovenije je organizirala konferenco na kateri so se 

predstavniki občin, stanovanjskih skladov in druga vabljena javnost spoznali z vlogo in ukrepi na 

področju zagotavljanja primernih in učinkovitih stanovanjskih pogojev. 
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Konferenca, ki je potekala 11.3.2014 v Domžalah, se je pričela s predavanjem Saše Galonja, vodje 

sektorja za graditev in stanovanja, MzIP, ki je pozval vse udeležene, da se bolj aktivno vključijo v 

pripravo Nacionalnega stanovanjskega programa, ki je v pripravi. Izpostavil je pomembne ukrepe, ki 

vsebuje predlog NSP. Za tem se je odprla razprava, kjer so bili izpostavljeni pomisleki in dileme 

udeležencev. Program konference je nadaljeval mag. Dušan Gorenčič, predsednik Združenja 

stanovanjskih skladov pri ZPN – GZS, ki je predstavil prihodnost neprofitnega najema, v zaključnem 

delu so bili predstavljeni možni novi poudarki na področju stanovanjske politike v prihodnosti, ki so 

ga vodili Blaž Habjan, Marko Peterlin, Mreža za prostor in Senka Vrbica, PIC. 

18.3. / POVEČANJE ČRPANJA EU SREDSTEV ZA NATURO 2000 

WWF in Skupnost občin Slovenije sta 18. marca 2014 v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za 

kmetijstvo in okolje organizirala delavnico v okviru projekta Evropske komisije Povečanje črpanja 

sredstev EU za Naturo 2000. Cilj projekta je povečanje črpanje sredstev EU za financiranje programa 

Natura 2000 v obdobju 2014–2020. Projekt s številnimi strokovnimi partnerji po vsej EU izvaja WWF. 

Več kot 50 udeleženk in udeležencev iz občin, NVO, naravnih parkov, ministrstev in drugih se je 

seznanilo s posodobljenem priročnikom o financiranju omrežja Natura 2000 (Financing Natura 2000 

Guidance Handbook), o programom Prednostnega okvirja za financiranje Nature 2000 (Prioritised 

Action Framework / PAF) in različnimi sektorskimi skladi ter investicijskimi priložnostmi v Sloveniji. 

Seznanili so se z možnostmi financiranja omrežja Natura 2000 in s predstavniki Evropske komisije ter 

ministrstva in vladne službe razpravljali o stanju programskih dokumentov, prioritetah ter 

vključevanju deležnikov v te procese. Delavnica je potekala v angleškem in slovenskem jeziku.  

20.3. / ZAKLJUČNI RAČUN IN PREVERITEV PLAČ V OBČINAH 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z mag. Metko Cerar, mag. Aleksander Kupljenik, Inštitut za 

javno finančno pravo in Edito Dobaj, Inštitut za sistem plač, organizirala strokovni posvet »Zaključni 

račun in preveritev plač v občinah«. Udeleženci so se na posvetu seznanili s pravilno pripravo 

zaključnega računa, in sicer kako poročati o doseženih ciljih in rezultatih, o vključevanju finančnih 

načrtov krajevnih skupnosti v posebni del proračuna in o usklajevanju evidenc finančnega in 

stvarnega premoženja. Drugi del je bil namenjen preveritvi plač v občinah. Gospod Kupljenik je 

prikazal pravilno obračunavanje plač ter ustreznost programov za izračun plač. Udeležencem je bil 

predstavljen postopek preveritve določitve in izplačila plač za obdobje od 1.8.2008 do 31.12.2013 in 

kako pripraviti poročilo o izvedenih ukrepih občin glede pravilnosti določitve, obračuna in izplačila 

plač za potrebe inšpektorata.  

20.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

V soorganizaciji SOS, ZOS, ZMOS, Občine Dobrovnik in Ministrstva za notranje zadeve je 20.3.2014, 

potekal VII. posvet z naslovom Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Posvet je s 

pozdravnim nagovorom odprla državna sekretarka na MNZ, mag. Renata Zatler, na dogodku pa so s 

prispevki sodelovali številni strokovnjaki s tega področja, predstavniki občin in skupnih občinskih 

uprav. 

Na državni ravni so ocenili, da se lokalna samouprava v Sloveniji dobro razvija in uspešno opravlja 

svoje naloge, kljub temu pa se na nekaterih področjih še pojavljajo težave, predvsem zaradi 

pomanjkanje vizije oziroma strategije s sistemskim pristopom razvoja lokalne samouprave. Tako se bo 

področja sodelovanja občin dotaknila tudi Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, ki je v 
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pripravi na MNZ, prav tako pa se tudi novela Zakona o lokalni samoupravi nagiba v smeri kropljenja 

medobčinskega sodelovanja. Državna sekretarka je poudarila še, da skupne občinske uprave že zdaj 

sledijo razlogom in aktivnostim, ki olajšujejo delovanje občin, predvsem s preseganjem občinskih in 

drugih mej s ciljem občankam in občanom zagotoviti optimalne storitve ob stroškovno primerljivih 

cenah. 

Svoje vsebinske prispevke, ki bodo objavljeni tudi v zborniku posveta Delovanje skupnih občinskih 

uprav v Sloveniji, so predstavili Rok Čakš, Občina Šmarje pri Jelšah, Cvetko Staniša, mag. Marija Ajdič 

Francelj, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Ribnica, Loško Potok, Sodražica in 

Velike Lašče, Marko Hrovat, mag. Franc Žohar, Ministrstvo za notranje zadeve, dr. Iztok Rakar, Tea 

Jarc, Snežana Džidić, Mladinski svet Slovenije, Tadej Beočanin, Rozana Mužica, Inštitut za mladinsko 

politiko, dr. Martina Rauter, Mestna občina Maribor, dr. Aleksandra Pivec, Znanstveno-raziskovalno 

središče Bistra – Ptuj, mag. Vesna Juvan Gotovac, MNZ, dr. Darja Piciga, Direktorat za okolje, 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in CMDC, Ženeva, Peter Zajc, Uroš Rozman, RRA Koroška, Boris 

Koprivnikar, predsednik upravnega odbora skupnosti socialnih zavodov, Darinka Arh Pilih, Vlasta 

Vukovič, Uprava za javne prihodke, Ana Skobir, Občina Mislinja in Dragica Sternad Pražnikar, MNZ. 

10.4. / POSVET ZA VODJE OBČINSKIH REDARSTEV 

V sredo 10. aprila je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve 

organizirala posvet za vodje občinskih redarstev. Na posvetu je bila predstavljena pravna podlaga za 

delovanje občinskih, medobčinskih in mestnih redarstev. V nadaljevanju je bil predstavljen Občinski 

program varnosti, kot temeljni občinski akt zagotavljanja varnosti v občinah. Dokument je podlaga za 

zakonito delovanje občinskih redarstev, v katerem je tudi dogovorjeno sodelovanje občinskih 

redarstev ter policije. V nadaljevanju je sledila razprava o sodelovanju med policijo in redarstvi. 

Policija in občine-občinska redarstva morajo sodelovati, saj lahko le tako dosežejo sinergijske učinke. 

V nekaterih okoljih je takšno sodelovanje odlično, medtem ko sodelovanje v drugih okoljih še ni na 

želenem nivoju. Predstavnik Generalne policijske postaje je izpostavil, da so vse Policijske uprave 

dobile navodilo, da morajo sodelovati z lokalnim okoljem (občinami in občinskimi redarstvi). Na 

koncu je sledilo še predavanje o uporabi in oceni zakonitosti uporabe prisilnih sredstev občinskih 

redarjev ter predavanje o pritožbah nad delom občinskih (medobčinskih oz. mestnih) redarstev. 

16.4. / NOVELA ZJN-2E IN KLJUČNI INSTITUTI JAVNEGA NAROČANJA 

V sredo, 16.4.2014 je Skupnost občin Slovenije uspešno izvedla posvet o javnem naročanju. Na posvetu 

sta predavala gospa Marija Bukovec Marovt, strokovnjakinja na področju javnih naročil in revizije 

postopkov in gospod Aleksander Petrovčič, namestnik vrhovnega državnega revizorja Računskega 

sodišča RS. 

Predstavljene so bile novosti in spremembe Novele ZJN-2E, ki je začela veljati 16. aprila 2014 in vpliva 

na spremenjen položaj naročnikov in ponudnikov ter najpogostejše kršitve oziroma nesmotrnosti na 

področju javnih naročil, ki jih ugotavlja Računsko sodišče Republike Slovenije. Udeleženci posveta so 

prav tako dobili odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z javnim naročanjem, hkrati pa se je 

izkazalo, da bo na določena vprašanja dala odgovore šele bodoča praksa. 

23.4. / SOCIALNO PODJETNIŠKA POSVETOVALNICA NA JESENICAH 

Občina Jesenica, Skupnost občin Slovenije, Forum socialnega podjetništva, Prizma, Zavod za 

zaposlovanje OE Kranj so 23.4.2014 v občini Jesenice izvedli socialno podjetniško posvetovalnico, ki je 
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bila namenjena iskalcem zaposlitve prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje, potencialnim in 

obstoječim podjetnikom, zaposlenim Občine Jesenice, svetnikom Občine Jesenice, članom delovnih 

teles Občine Jesenice, Razvojni agenciji zgornje Gorenjske, Mladinskemu svetu Jesenice, Mladinskemu 

centru Jesenice ter Centru za socialno delo Jesenice. Na posvetu  so bile predstavljene  osnove in 

zakonodajni okvir postavljanja in delovanja socialnih podjetij ter pogled naokoli, predstavljeni so bili 

nasveti za oblikovanje podpornega okolja za razvoj socialnih podjetij in prispevek lokalnih skupnosti 

za spodbujanje nastajanja in razvoja socialno podjetniških pobud, ter priložnosti za razvoj socialnega 

podjetništva s spodbudami Zavoda RS za zaposlovanje. Prav tako pa smo poslušalcem predstavili 

primere dobrih praks, kakršne so delovanje Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike in 

Kooperativa Slovenske Konjice.  

23. IN 24.4. / KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE PROJEKTOV V PROGRAMU EVROPA ZA 
DRŽAVLJANE 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s projektnimi partnerji v programu usposabljanja za 

sodelovanje med občinami v državah jadransko-balkanske regije (projekt CAP – ABC) v sklopu 

programa Evropa za državljane izvedla dvodnevno izobraževalno delavnico, ki je potekala 23. in 24. 

aprila v Ljubljani.  

V januarju 2014 je Skupnost občin Slovenije pričela izvajati projekt CAP ABC, ki je namenjen večanju 

usposobljenosti za prijavo projektov na programe Evropa za državljane (v občinah, zavodih, 

društvih…) in krepitvi sodelovanja med Avstrijo, Slovenijo, Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter 

Srbijo. V sklopu projektnih aktivnosti smo tako izvedli dvodnevno brezplačno delavnico, na kateri so 

udeleženke in udeleženci izvedeli vse za uspešno prijavo projekta v programu EZD.  

V prvem dnevu delavnice, ki je bil informativne narave sta Heidi Zikulnig in Georg Muellner iz 

Štajerske deželne vlade predstavila možnosti financiranja projektov preko programov EZD, možnosti 

novega sodelovanja med občinami in oživitve že vzpostavljenih pobratenj ter možnosti za 

vzpostavitev mreže mest, nevladne organizacije in zavode. Posebno pozornost sta namenila 

napotkom za pravilno izpolnjevanje prijavnih obrazcev in prijemom, s katerimi je možno prepričali 

ocenjevalce. Priporočila so sicer prihajala iz prve roke, saj je prav Georg Muellner eden izmed 

ocenjevalcev projektnih vlog. V nadaljevanju seminarja je Mateja Dolžan iz Občine Tržič predstavila 

primer dobre prakse na področju pobratenja z občinami Sainte Marie-aux-mines (Francija), Dabas 

(Madžarska) in  Zaječar (Srbija). Tadej Beočanin iz Mladinskega sveta Ajdovščina pa je predstavil 

zaključke iz projekta z organizacijo MOVIT, za katere je izvajal delavnice za občine z naslovom Korak 

za korakom do pobratenja ter tako predstavil dobre prakse slovenskih občin.  Drugi del seminarja je 

bil namenjen evropskim projektom v kulturi – Programu »Ustvarjalna Evropa 2014 – 2020, ki nudi 

podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno 

dediščino idr. Programe in možnosti financiranja je predstavila Mateja Lazar iz Centra Ustvarjalna 

Evropa v Sloveniji. Primer dobre prakse na tem področju je tudi projekt Connected, mrežna medijska 

igra. Connected je interaktivna medijska igra, ki jo je razvila nizozemska umetnica Cym skozi štiri 

delavnice, skupaj s 24 kreativnimi otroci iz regije Naturpark Pöllauer Tal, Hartberg, Slovenj Gradec in 

Maribor. Otroci in mladostniki v starosti med 6 in 14 let so s kamerami raziskovali svoje okolje in svoje 

izkušnje predelali v računalniški igrici. Projekt so predstavili Michaela Zingerle ( Austrija),  CYM, 

nizozemska umetnica, Rado Poggi in Urška Čerče (Slovenija).   

Drugi dan so potekale praktične delavnice v obliki individualnega svetovanja. Predstavnika 

avstrijskih partnerjev sta nudila pomoč pri izpolnjevanju prijavnic za tiste, ki so že imeli oblikovane 



48 

 

konkretne projektne predloge, ponudila možne nadgradnje in izboljšave ter svetovala pri izbiri 

pravega programa za prijavo projektnih idej udeležencev. 

29.5./ PISARNIŠKO POSLOVANJE IN ARHIVIRANJE 

V četrtek, 29.5.2014, je SOS ob sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor in Mestno občino Velenje, 

organizirala delovni posvet na temo Pisarniško poslovanje in arhiviranje, ki se je odvijal v Velenju. Na 

začetku posveta je višji arhivist Ivan Fras predstavil področje pravnih predpisov, navodil, standardov 

in terminologije, nato je arhivski svetnik Miroslav Novak predstavil upravljanje z dokumentarnim 

gradivom v elektronski obliki, v zadnjem delu posveta pa je arhivska svetovalka Suzana Čeh 

predstavila področji upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in digitalni obliki, ter odbiranje 

arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanje gradiva arhivu. Posvet je bil na podlagi odločbe o 

dodelitvi kreditnih točk, ki jo je izdal Arhiv RS Ministrstva za kulturo, ovrednoten z 0,9 kreditne 

točke. 

4. 6./ DELAVNICA O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU 

Dne 4.6.2014 je na MO Maribor potekala strokovna delavnica o plačah v javnem sektorju. Skupnost 

občin Slovenije je k sodelovanju na delavnici povabila gospo Edito Dobaj, bivšo inšpektorico za sistem 

plač in direktorico Inštituta za sistem plač. Predavateljica je izvedla delavnico namenjeno javnim 

uslužbencem, ki se s tozadevno problematiko dnevno srečujejo. Tekel je pogovor o anomalijah in 

možnih rešitvah na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer glede določitve plačnega 

razreda ob prehodu na nov plačni sitem, prenosa napredovanj, ocenjevanja in napredovanj, itd. Prav 

tako je gospa Dobaj na podlagi konkretnih primerov pripravila udeležence na morebitni inšpekcijski 

nadzor sistema plač in sistema javnih uslužbencev. Udeleženci so na podlagi delavnice svoje znanje še 

dodatno poglobili. Udeležencem in predavateljici se zahvaljujemo za sodelovanje. 

5.6./ IZDAJA IN PREJEM E-RAČUNOV 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Upravo RS za javna plačila organizirala delovni posvet z 

naslovom »Izdaja in prejem E-računov«. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike so s 1.1.2015 postali zavezani vsi proračunski 

uporabniki k prejemanju e-računov, ter vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki k izdaji e-

računov. 

Na posvetu, 5.6.2014, v prostorih Austria Trend Hotela, sta predavala gospa Darinka Arh Pilih, vodja 

sektorja za plačilne storitve v Uradu UJP in gospod Jorgo Bertalanič, vodja oddelka za elektronsko 

poslovanje in zakladništvo v Uradu UJP. 

11.6./ SLUŽBENA POTOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV IN IZPOLNJEVANJE POTNIH 
NALOGOV 

V sredo, 11.6.2014, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Davčno upravo RS in Ministrstvom za 

notranje zadeve organizirala delovni posvet v zvezi s službenimi potmi javnih uslužbencev in 

izpolnjevanjem potnih nalogov. V prvem delu je gospa Dušanka Uhan, podsekretarka na Generalnem 

davčnem uradu RS, predstavila novosti v zvezi s predlaganjem REK obrazcev s poudarkom na 

poročanju o povračilih stroškov službenih poti, ki jih uvaja Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 

– Pravilnik REK. V drugem delu je gospod Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju 
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MNZ, predstavil posebnosti pri samih izplačilih povračil stroškov službene poti javnih uslužbencev 

ter v povezavi s tem, z izpolnjevanjem potnih nalogov.  Na koncu posveta se je odprla razprava, kjer 

so udeleženci posveta dobili tudi dosti pojasnil glede obravnavane tematike. Še posebej je gospod 

Vidič opozoril na sistem ISPAP. Uporabniki proračuna bodo namreč morali v sistem ISPAP prvič 

posredovati podatke o bruto znesku plače in nadomestil ter številu zaposlenih po posameznih virih 

financiranja, najkasneje do 18. avgusta 2014. 

7.6./ KONVENCIJA SLOVENSKE PISATELJSKE POTI 

Društvo slovenskih pisateljev, občine Velike Lašče in Skupnost občin Slovenije sta oragnizirala 

KONVENCIJO SLOVENSKE PISATELJSKE POTI, ki je potekala v Velikih Laščah, na Levstikovem 

trgu, Rašici in Trubarjevi domačiji, in sicer v soboto, 7. junija 2014. 

Konvencija je bila priložnost vseh udeležencev za medsebojno predstavitev razvojnih možnosti 

projekta Slovenska pisateljska pot Društva slovenskih pisateljev. Srečanje je nudilo možnost podpisa 

pristopa k Slovenski pisateljski poti in za postopno ureditev spominskih lokacij, predstavili pa so tudi  

sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami. 

15. IN 16.8 / SEJEM PRIDNE ROKE 

V sodelovanju SOS, partnerskih organizacij in v izvedbi Foruma socialnega podjetništva je tudi v letu 

2014 potekal sejem socialnih podjetij z nazivom pridne roke 2014. Sejem je bil namenjen promociji 

socialnih podjetij in zadrug, predstavitvi primerov dobrih praks socialnega podjetništva in 

zadružništva v slovenskih občinah, promociji LAS-ov, razvoja podeželja, turističnih društev in 

turističnih informacijskih centrov. 

19.8. / KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo so organizirali predstavitev, na kateri so predstavniki MGRT predstavili kako bo potekalo 

koriščenje sredstev in kdaj bo predvidoma izvedeno ter katere so novosti koriščenja sredstev po 21. in 

23. členu Zakona o financiranju občin. 

Dogodek je potekal v torek, 19.8.2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, 

Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. 

10.9./ IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA S POUDARKOM NA PRAVNI 
PRAKSI IN PRAVILNI UPORABI PODZAKONSKIH AKTOV 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s strokovnjakinjo na področju javnih naročil, gospo Mileno 

Basta Trtnik, organizirala seminar z naslovom Izvedba postopka oddaje javnega naročila s 

poudarkom na pravni praksi in pravilni uporabi podzakonskih aktov. Udeleženci seminarja so se 

poleg določb ZJN-2 podučili o podzakonskih predpisih, ki jih naročniki morajo pri pripravi razpisne 

dokumentacije upoštevati. Prav tako so bile predstavljene ključne novosti, ki jih vnaša Direktiva o 

javnem naročanju.  

Seminar je temeljil na predstavitvi temeljnih institutov javnega naročanja s predstavitvijo v praksi in 

pravne prakse DKOM. Instituti so bili združeni glede na ključne faze postopka oddaje javnega 
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naročila. Poudarek pa je bil predvsem na predmetnih javnih naročili, ki jih občine najpogosteje 

izvajajo. 

13.9./ SEJEM PRIDNE ROKE 2014  

V soboto, 13. septembra 2014 je v Slovenskih Konjicah potekal sejem socialnega podjetništva Pridne 

roke 2014.  Sejem je bil namenjen promociji socialnih podjetij in zadrug, predstavitvi primerov dobrih 

praks socialnega podjetništva in zadružništva v slovenskih občinah, promociji lokalnih akcijskih 

skupin, razvoja podeželja, turističnih društev in turističnih informacijskih centrov, prav tako pa so na 

sejmu razstavljavci svoje izdelke in storitve tudi prodajali. Sejem sta organizirala Javna agencija Spirit 

Slovenija in Slovenski forum socialnega podjetništva v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, 

socialnim podjetjem Kooperativa Konjice, socialnim podjetjem KNOF - Zavod za kreativni razvoj 

Sevnica, TIC Slovenske Konjice, Socialnim inkubatorjem in partnerji. 

8.10./ SEMINAR »KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA« V MARIBORU 

Dne, 8.10.2014, je v Mariboru potekal eden izmed treh seminarjev na temo konstitutivne seje 

občinskega sveta, ki so ga organizirala skupnosti občin s Službo za lokalno samoupravo pri 

Ministrstvu za javno upravo. Posamezne vsebinske sklope sta predstavila mag. Vesna Juvan Gotovac 

in dr. Roman Lavtar iz Službe za lokalno samoupravo. 

Na seminarju so predstavniki Službe spregovorili o delu organov občine do konstitutivne seje, o sklicu 

konstitutivne seje in sklepčnosti le te. Predstavili so tudi obvezne točke dnevnega reda in vodenje 

konstitutivne seje ter imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Opozorili so 

tudi na nezdružljivost funkcij po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije v povezavi z 

Zakonom o lokalni samoupravi. Zadnji vsebinski sklop se je nanašal na pravice funkcionarjev po 

izteku mandata, in sicer o pogojih za uveljavitev pravice, trajanje, višina nadomestila, prenehanje, itd. 

9.10./ DRŽAVNE POMOČI NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predstavnicama Službe za državne pomoči in razvoj pri 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje organizirala delovni posvet z naslovom »Državne 

pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželju«. Na dogodku, ki je potekal 9. oktobra 2014 v Mariboru, 

so se udeleženci seznanili z novimi pravili za državne pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja, katerih podlaga je Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25.6.2014. Na podlagi teh lahko 

države članice podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči. 

Udeleženci so se prav tako seznanili s Smernicami EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem 

sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 ter z novo Uredbo de minimis za področje 

kmetijstva. Na koncu posveta je potekal tvorni pogovor prisotnih na podlagi primerov iz prakse. 

15.10./ DELOVNI POSVET »DRŽAVNE POMOČI« 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predstavnicama Ministrstva za finance, Bernardo Suša, 

vodjo sektorja za spremljanje državnih pomoči in Irmo Močnik, analitičarko pri sektorju za 

spremljanje državnih pomoči, organizirala delovni posvet na temo državnih pomoči, kjer so se 

udeleženci seznanili z novostmi, spremenjenim obrazcem priglasitve in spletne strani ter bili 

opozorjeni na področja, kjer prihaja do nepravilnosti, z namenom priprave na nove priglasitve.  
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9.10.-11.10./ LITERARNI TRIATLON SLOVENSKE PISATELJSKE POTI 

V sklopu 19. srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2014, ki je potekalo v Murski 

Soboti med 9. in 11. oktobrom, se je predstavila tudi Slovenska pisateljska pot, katero je podprla 

Skupnost občin Slovenije. Z literarnim triatlonom smo vabili učence, dijake in njihove starše, da se 

udeležijo Literarnega triatlona, edinstvenega natečaja in tekmovanja v izbiri besede - v izbiri zapisane, 

brane in izpovedane besede. Namen projeka tekmovanja v izbiranju besed in misli je bil spodbuditi 

mlade k ustvarjanju, izražanju sebe in krepitvi pozitivne samopodobe. Sodelujoči mladi ustvarjalci so 

v tekmovanju lahko nastopali posamično ali pa v trojkah. Tri discipline tekmovanja so bile: pisanje 

izvirne poezije, pisanje izvirne proze in pisanje raziskovalnega eseja (o jeziku in SPP). 

6.11./ STROKOVNO USPOSABLJANJE "PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 
2015" 

Dne 6.11.2014 je SOS v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo organizirala strokovno 

usposabljanje na temo priprave občinskega proračuna za leto 2015.  

Državna revizorka mag. Metka Cerar in notranji revizor mag. Aleksander Kupljenik sta udeležence 

opozorila na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi proračuna za leto 2015, kaj mora biti urejeno v 

občinskem odloku o proračunu, kako v proračun oz. finančne načrt vključiti cilje in kazalnike ter 

katere so najpogostejše napake, ki jih glede priprave proračuna ugotavljajo Računsko sodišče in 

notranji revizorji. Predavatelja sta zainteresiranim tudi odgovorila na posamezna vprašanja. 

24.11./ ZMANJŠANJE OBREMENITVE OKOLJA S KOMUNALNIMI ODPADNIMI VODAMI  

Skupnost občin Slovenije, Slovensko društvo za zaščito voda, Društvo vodarjev in Zbornica 

Komunalnega gospodarstva so organizirali srečanje »Zmanjšanje obremenitve okolja s komunalnimi 

odpadnimi vodami na območju razpršene poselitve - Kakšne so naše prioritete delovanja glede 

mKČN«, zaradi vse bolj aktualne problematike malih komunalnih čistilnih naprav, saj rok za 

zamenjavo obstoječih greznic poteče najkasneje do konca leta 2017.  

Na temo malih komunalnih čistilnih naprav je bilo sprejetih kar nekaj uredb od kateri je najbolj 

pomembna Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki pa je 

ne glede na dopolnitve povzročila kar nekaj nejasnosti in nerazumevanje. Namen srečanja na katerem 

so svoj pogled na stanje mKČN prikazale različne udeležene strani (izvajalci javnih služb, državni 

organi, inšpektorji, ….) je bil izpostaviti poglavitne nejasnosti v zvezi z mKČN do 50 PE s ciljem 

poenotiti delovanje vseh izvajalcev javnih služb, spodbuditi delovanje državnih organov in občinskih 

služb ter zbrati mnenja zainteresirane javnosti… 

Na srečanju V Ljubljani (v dvorani A na GZS) se je predstavilo preko 10 udeleženih strani. Na koncu 

srečanja se je odprla odprta vodena diskusija.  

26.11./ PRVO STROKOVNO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV 

Dne 26. novembra 2014 je v Hotelu Slon Ljubljana potekalo prvo strokovno srečanje županj in 

županov, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju s partnerjema Inštitutom za 

javno finančno pravo in Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila. Županjam in županom 

ter drugim predstavnikom občin so predstavniki državnih institucij ter strokovnjaki s področja 
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delovanja samouprave predstavili ključne vsebine za dobro delovanje lokalnih skupnosti, in sicer s 

področja organiziranja, delovanja in financiranja občin. 

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

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

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

usmeritve pri revidiranju lokalne samouprave. V nadaljevanju je državna sekretarka Ministrstva za 

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

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

predstavljene še sledeče vsebine: 

 Statutarna ureditev občine, pristojnost županov, občinskih svetov 

 Skupne občinske uprave 

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

 Delo nadzornih odborov ter pomen notranje revizije poslovanja 

 Priprava občinskih proračunov in razvojnih načrtov 

 Občinske javne službe in javno-zasebno partnerstvo 

 Nadzor nad GJP in oblikovanje cen komunalnih storitev 

 Projektno financiranje izgradnje infrastrukture 

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

 Načrtovanje razvoja lokalnih skupnosti v luči naravnih nesreč 

3.12./ SREČANJE ŽUPANJ 

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. 

4.- 5.12./ ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PLATFORMA ZA MREŽENJE - PROJEKTI 
EVROPA ZA DRŽAVLJANE 

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

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

Balkanski regiji. Ker smo pred zaključkom projektnih aktivnosti, 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.  
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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. 

DRUŽABNI DOGODKI  

NOGOMETNA TEKMA V SPOMIN ŽUPANU ALOJZU PODGORŠKU 

Na prijateljskem nogometnem srečanju, sta se v 

Šmartnem ob Paki, pomerili ekipa županov ter 

ekipa Humanih zvezd. Prijateljska tekma je bila 

organizirana v spomin preminulega župana 

Šmartnega ob Paki Alojza Podgorška, ki je bil 

tudi eden od pobudnikov za ustanovitev 

nogometne ekipe županov. Humanitarne zvezde 

so tekmo izkoristile za priprave na svetovno 

prvenstvo, ki se bo odvijalo konec meseca v 

Moskvi. Tekma se je končala z rezultatom 4:1 za 

Humane zvezde.  

PRIJATELJSKI TURNIR V NOGOMETU  

Ekipa županov, ki je organizirana v okviru skupnosti občin Slovenije, se je udeležila prijateljskega 

turnirja v nogometu. Turnir je bil organiziran s strani občine Štore, ter Slovenske vojske. Župani niso 

uspeli ponoviti lanskega uspeha, kjer so dosegli drugo mesto. Že v predtekmovalni skupini sta bili 

boljši ekipi Slovenske vojske, ter ekipa občine Štore. Župani so se nato z ekipo MO Celje pomerili za 

peto mesto, v kateri so izgubili z rezultatom 2:1.  

UDELEŽBA NA TURNIRJU ALPENCUP 2014 

Ekipa županov se je v 

času od 11. septembra do 

14. septembra udeležila 

nogometnega turnirja 

Alpencup 2014, ki ga je 

gostila občina Rauris. Na 

turnirju je sodelovalo 5 

županskih ekip, ki so 

prišle iz Nemčije, Italija, 

Avstrije, Južne Tirolske 

ter Slovenije. Nogometni turnir je nudil odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in navezavo novih 

vezi med župani. Ekipe županov so že prejele vabilo na naslednji turnir Alpencup 2015, ki bo meseca 

septembra na Južnem Tirolskem. 
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SESTANEK ŽUPANOV S PREDSEDNIKOM RAČUNSKEGA SODIŠČA 

17. septembra, so se župani na pobudo Mladinskega centra Šmartno ob Paki ter Skupnosti občin 

Slovenije, sestali s predsednikom računskega sodišča, s katerim so razpravljali o sistemskih 

nepravilnostih, predvsem pa o težavah občin, ki jim jih povzroča država, ker ne opravlja svojih nalog. 

Skupnost občin Slovenije je na sestanku izpostavila potrebo po skupnem nastopu z Računskim 

sodiščem. Tako je bilo dogovorjeno, da bosta SOS in Računsko sodišče v prihodnosti tesneje 

sodelovala, predvsem pri pripravi predlogov za odpravo sistemskih napak. 

V nadaljevanju so predstavniki 

Računskega sodišča izpostavili 

nekaj aktualnih težav občin, ki so 

jih zaznali pri svojih revizijah. 

Izpostavljeni so bili transferji 

občin, cene komunalnih storitev 

ter predvolilna kampanja.  

Pri predvolilni kampanji je 

predsednik računskega sodišča 

opozoril na omejitve pri 

donacijah, ter na prepoved 

brezplačnih oglasov v občinskih 

glasilih. V skladu z zakonom se brezplačna objava smatra kot donacija, ki ni dovoljena. Tako je 

predlagal sprejetje cenika, v skladi s katerim bi vsi kandidati lahko objavili objavo v glasilu. 

Po sestanku je sledilo še nogometno srečanje med ekipo županov SOS ter ekipo računskega sodišča. V 

prijateljskem vzdušju se je srečanje končalo z rezultatom 5:5.  

 

POLETNE IGRE SOS 

V petek, 20. junija, so se v Športnem parku v Hajdini odvijale že 5. Poletne igre SOS. Za pomoč pri 

organizaciji ter za gostoljubje se posebej zahvaljujemo občini Hajdina.  

Udeleženci so se pomerili v dvoranski odbojki, odbojki na mivki in malem nogometu. V nogometu je  

slavila ekipa MO Ptuj, drugo mesto je dosegla ekipa MO Maribora, tretje mesto pa ekipa Hajdine. V 

odbojki je prvo mesto dosegla ekipa občine Kungote, druga je bila ekipa MO Maribora, tretja pa ekipa 

občine Kočevje. V odbojki na mivki je prvo mesto dosegla ekipa občine Domžale, druga je bila ekipa 

MO Ptuj, tretje mesto pa je dosegla ekipa MO Maribor.  
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MEDNARODNO SODELOVANJE 

ODBOR REGIJ 

105. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ 

V Bruslju je v času od četrtka 30. januarja do petka 31. januarja potekalo 105. plenarno zasedanje 

Odbora regij. Zasedanja se je udeležila slovenska delegacija, ki so jo sestavljali: dr. Ivan Žagar, Jasna 

Gabrič, Andreja Potočnik, Peter Bossman, Mitja Meršol, Anton Kokalj in Robert Smrdelj. Na zasedanju 

so članice in člani obravnavali spremembe delovanja Odbora regij, da bo le-ta bolje izpolnjeval naloge 

iz Lizbonske pogodbe. V nadaljevanju so razpravljali o gozdarski strategiji EU, o okvirju podnebne in 

energetske politike 2030 ter o enotnem trgu elektronskih komunikacij.  

106. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ 

V času od 2. do 3. aprila je v Bruslju potekalo 106. plenarno zasedanje Odbora regij, ki se ga je 

udeležila tudi slovenske delegacija, ki so jo sestavljali: dr. Ivan Žagar, Andreja Potočnik, Jasna Gabrič 

in Mitja Meršol, ter nadomestna člana Branko Ledinek in Anton Kokalj. Na zasedanju so člani in 

članice sprejeli Resolucijo o upravljanju na več ravneh. V resoluciji Odbor regij opozarja na pomen 

subsidiarnosti (odločitve se naj sprejemajo na najbolj učinkoviti ravni in čim bližje državljanom), kar bi 

po mnenju članov Odbora regij moralo biti zapisano v ustavah držav članic.  V nadaljevanju so 

obravnavali resolucijo o Ukrajini v kateri so izpostavili zahtevo po vrnitvi Krima Ukrajini. 

Pristojnemu ukrajinskemu ministru, pristojnemu za lokalno samoupravo so izpostavili potrebo po 

spoštovanju manjšinskih jezikov, spoštovanjem lokalnega samoupravljanja ki zagotavlja ustrezen 

gospodarski razvoj. Prav tako so pristojnemu ministru povedali, da bodo imeli uspešne občine samo v 

primeru, da bodo le-te imele na voljo dovolj lastnih sredstev. V nasprotnem primeru lokalne 

skupnosti ne bodo uspešne.  

V času zasedanja so se članice in člani slovenske delegacije sestali z 11. uredniki in novinarji 

slovenskih nacionalnih medijev, ki so bili v času zasedanja na obisku Bruslju.  

107. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ 

107. Plenarno zasedanje je potekalo 25. in 26. junija v Bruslju. Na zasedanju je bila prisotna slovenska 

delegacija, ki so jo sestavljali: dr. Ivan Žagar, Andreja Potočnik, Jasna Gabrič, Mitja Meršol, Robert 

Smrdelj ter nadomestni član Anton Kokalj. Članice in člani Odbora regij so na zasedanju obravnavali 

sveženj o mobilnosti v mestih, okoljski akcijski program in trajnostna mesta. V nadaljevanju so 
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prisotni obravnavali mnenje o prihodnji politiki EU na področju pravosodja in notranjih zadev, 

mnenje o evropski strategiji za brezdomstvo, ter izzive in priložnosti Odbora regij. 

108. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ 

108. Plenarno zasedanje Odbora regij je potekalo v času od 6. do 8. oktobra 2014. V času plenarnega 

zasedanja so potekali dnevi občin in mest Open days 2014. Članice in člani so na dvodnevnem 

plenarnem zasedanju obravnavali mnenje o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva, 

mnenje o svežnju ukrepov Čist zrak za Evropo, okvir podnebnih in energetskih politik za obdobje 

2020-2030 ter so obravnavali mnenje o Evropski platformi za boj proti delu na črno. 

109. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ 

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

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

razvoj Corina Cretu, je članicam in članom predstavila svoje prioritete. Prisotni so se seznanili z načrti 

Evropske komisije za spodbudo investicij vrednih 315 milijard evrov. Sledila je razprava o mnenju o 

migracijski politiki, kjer so razpravljali o možnostih za solidarno in pošteno razdelitev odgovornosti 

za izvajanje migracijske politike. 

KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU EVROPE 

SESTANEK DELEGACIJE V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU 
EVROPE 

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti, se je sestala v sredo 8. januarja v 

Ljubljani. Na sestanku delegacije so se članice in člani dogovarjali o predstavitvi Slovenije in 

slovenskih občin v času plenarnega zasedanja Kongresa v času od 25-27 marca 2014.  

Predstavitev Slovenije in slovenskih občin bo potekala v sredo 26. marca ob 12. uri. Članice in člani so 

se dogovorili, da bo organizacijo dogodka vodilo Združenje občin Slovenije, saj je Skupnost občin 

Slovenije že organizirala dve predstavitvi v Kongresu. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se bo 

Slovenije predstavila s tipično kulturo in kulinariko. Tako se bo na začetku Slovenija predstavila s 

plesom folklorne skupine, ki ji bo sledila pogostitev tipičnih slovenskih jedi in vin.  

Skupnost občin Slovenije je predlagala, da se k sodelovanju in udeležbo povabijo slovenski župani in 

slovenske občine, da se predstavijo v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope.  

26. PLENARNO ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI 
SVETU EVROPE IN PREDSTAVITEV SLOVENIJE V ČASU ZASEDANJA 

V času od 25. do 27. marca je v Strasbourgu potekalo 26 

plenarno zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti 

pri SE. V času zasedanja se je s kulturnim programom in 

kulinaričnimi specialitetami predstavila tudi slovenska 

delegacija. Dogodka se je udeležilo več kot 250 članov 

Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh držav članic 

Sveta Evrope skupaj s predstavniki diplomatskega zbora, 

predstavniki sekretariata Sveta Evrope, predstavniki 
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slovenske skupnosti iz Freyminga Merlebacha ter Slovenci, ki živijo in delajo v Strasbourgu in okolici. 

Slovensko delegacijo so zastopali: Bernardka Krnc, županja občine Šmarješke Toplice, Matej Gomboši 

župan občine Beltinci ter Breda Pečan članica občinskega sveta Izole. Na dnevnem redu zasedanja so 

prisotne članice in člani sprejeli deklaracijo o stanju v Ukrajini,  predlagali so osnovne ukrepe proti 

spolni zlorabi otrok, seznanili so se s stanjem lokalne in regionalne demokracije v Armeniji,na 

Švedskem, v Veliki Britaniji in Nizozemskem, ter so se seznanili z dobrimi praksami politik za 

človekove pravice v Evropi.  

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH 
OBLASTI 

V sredo 8. oktobra se je v Ljubljani sestala slovenska delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih 

oblasti pri Svetu Evrope. Na sestanku so se članice in člani seznanili z dnevnim redom 27. Plenarnega 

zasedanja Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. V nadaljevanju so se dogovorili, 

da se bodo zasedanja udeležili: Bernardka Krnc, Breda Pečan, medtem ko je Marjan Kardinar svojo 

udeležbo na zasedanju opravičil. 

27 PLENARNO ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI  

V času od  14. do 16. oktobra je v Strasbourgu potekalo plenarno zasedanje Kongresa lokalnih in 

regionalnih oblasti pri SE, kjer so se članice in člani seznanili s poročilom poteka lokalnih volitev na 

Nizozemskem, Ukrajini ter Gruziji. Povezujoča tema plenarnega zasedanja je bila »Pooblastilo 

mladim, skupna odgovornost za regije in mesta«. V tem kontekstu so se zasedanja udeležili mladi 

stari med 16 in 30 let iz 34 držav, ki so se prvič udeležili zasedanja in ki so sodelovali v aktivnostih in 

debatah Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri SE. Iz Slovenije se je zasedanja udeležil Simon 

Vrbanič, študent elektrotehnike in računalništva in predstavnik Mladinskega sveta Gornja Radgona, 

ki ga na podlagi evidentiranja izbrala Skupnost občin Slovenije. 

 

NALAS 

Skupnost občin Slovenije aktivno sodeluje v mreži združenj lokalnih oblasti JV Evrope 

(NALAS). Mreža NALAS ima organizirane delavne skupine v katerih sodelujejo tudi člani 

SOS. Vodja delovne skupine za prostorsko načrtovanje pri NALAS je Izidor Jerala, 

namestnik vodje Oddelka za prostor na Mestni občini Novo Mesto. Članica delovne skupine 

za fiskalno decentralizacijo pri NALAS je Vilma Milunovič, predstojnica urada za finance in 

računovodstvo v MO Koper. Član delovne skupine za energijsko učinkovitost pri NALAS je 

Boštjan Krajnc, direktor KSSENA Velenje. 

V letu 2014 se je do aprila nadaljeval mandat Antona Peršaka v vlogi predsednika 

mednarodne mreže združenj lokalnih oblasti JV Evrope , ki se je v letu 2014 udeležil številnih 

dogodkov na mednarodni ravni in organizacijo vodil v smeri prizadevanj za decentralizacijo 

v regiji, večanja participacije mladih, kakor tudi lajšanju ekonomsko-socialne situacije na 

lokalni ravni. 
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17 – 18.1. / SESTANEK GOSTITELJEV DELOVNIH SKUPIN PRI NALAS 

V Skopju je potekal sestanek gostiteljev delovnih skupin NALAS, med katerimi je tudi 

Skupnost občin Slovenije, ki vodi delovno skupino za urbanistično načrtovanje pri NALAS. 

Sestanek je bil sklican v skladu s sprejetim strateškim načrtom razvoja NALAS od 2013 – 

2017, ki se na področju delovnih skupin osredotoča na nove vsebine, naloge, načine dela in 

nadgraditev oblik prenosa znanja med državami članicami. Na sestanku so bile ugotovljene 

predvsem želje in pričakovanja za razvoj delovnih skupin med člani komisij, njihovimi 

gostitelji, vodstvom mreže NALAS in upravljavci z znanjem. Na podlagi predlogov 

sprememb so prisotni izdelali priporočila vodstvu NALAS. Na sestanku se je prav tako 

izoblikoval sklep, da se pri NALAS ustanovi posebno delovno skupino, ki se bo ukvarjala z 

vprašanjem enakosti spolov in mladinsko politiko. 

24. – 25.2. / SREČANJE POSVETOVALNE SKUPINE ZA ENAKOST SPOLOV IN MLADE PRI 
NALAS 

Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope (NALAS) je v sodelovanju z nemško organizacijo GIZ 

ustanovila novo posvetovalno skupino mreže NALAS, ki se posveča aktivnostim za večanje enakosti 

spolov v regiji ter vključevanju mladih v lokalno življenje. Prvo konstitutivno srečanje je potekalo v 

Carigradu. Zaradi izdatnih izkušenj tako na področju enakosti spolov kakor tudi področja mladinskih 

politik je vodstvo NALAS za sodelovanje zaprosilo tudi predstavnike sekretariata SOS. Na samem 

sestanku se je oblikovalo konkretni akcijski načrt za dvoletno obdobje. Med drugim je bilo sklenjeno, 

da bo organizacija pristopila k oblikovanju posebne nagrade za najboljše prakse na predmetnem 

področju. Poziv za oddajo vlog je bil objavljen konec leta 2014, nagrajenci pa bodo znani šele 2015.  

6 -7.3 / PREDSTAVITEV IZKUŠEN ČLANIC MREŽE NALAS NA PODROČJU E-UPRAVE 

Predsednik NALAS, Anton Peršak, je sodeloval na petnajsti konferenci namenjeni e- upravi, ki je 

potekala v Sofiji v Bolgariji. Dogodek je organiziralo podjetje IKT Media Bolgarija, pod častnim 

pokroviteljstvom podpredsednice vlade za gospodarski razvoj v Republiki Bolgariji, izr. Prof. Daniele 

Bobeve in v partnerstvu z bolgarskega ministrstvom za promet, informacijske tehnologije in 

komunikacije ter Nacionalnim združenjem občin v Bolgariji in mrežo NALAS. Predstavitev gospoda 

Peršaka je bila najbolj zanimiva izpostavitev, kakor so nam sporočili organizatorji. Osredotočil se je na 

pregled in prispevek mreže NALAS na področju e -uprave na lokalni ravni, preko t.i. centra znanja, 

skozi katerega si prizadevajo za poslovanje brez papirja v regiji. Kot župan občine Trzin, je gospod 

Peršak predstavil tudi slovensko prakso na področju e -uprave.  

10. – 11.4. / SKUPŠČINA NALAS 

Delegati Skupnosti občin Slovenije so se udeležili skupščine mreže Mreža asociacij lokalnih oblasti 

jugovzhodne Evrope, ki je potekala v Sarajevu. Na skupščini so obravnavali vse ključne dokumente 

mreže, Tone Peršak pa je s tem datumom zaključil svoje enoletno in nadvse uspešno predsedovanje 

mreži NALAS. Na konferenci so predstavili tudi priročnik Indikatorji fiskalne decentralizacije v jv 

Evropi 2006-2012, ki ga je soustvarjala tudi Vilma Milunovič, predstavnica SOS v delovni skupini 

NALAS za fiskalno decentralizacijo ter priročnik Izzivi, priložnosti in pogoji za razvoj trajnostnega 

turizma v jv Evropi, ki je nastal kot produkt delovne skupine NALAS za trajnostni turizem, v kateri 

SOS zastopala Saša Kek, sekretariat SOS. Sklenjeno je bilo tudi, da bo naslednji sejem lokalne 

samouprave JV Evrope potekal leta 2015 v Plovdivu v Bolgariji.  
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10-12.9 / SESTANEK UPRAVLJAVCEV Z ZNANJEM PRI NALAS 

V Donji Stubici na Hrvaškem se je na rednem letnem srečanju sestala skupina upravljavcev z znanjem 

pri mreži NALAS, kjer so razpravljali o ključnih izzivih pri svojem delu in krepitvi svoje zmogljivosti 

v odnosu do končnega koristnika, torej občin. Na sestanku so udeleženci razpravljali o strateškem 

načrtu mreže NALAS in dejavnostih z vidika upravljanja znanja, o svojih novih nalogah in 

odgovornostih ter o možnostih in orodjih za izboljšavo njihovega dela, ki bo prispevalo k 

zagotavljanju boljših storitev za države članice mreže NALAS oz. združenja občin in posledično 

njihovih članov, lokalnih skupnosti. Na letnem srečanju sta bili izvedeni tudi dve delavnici, namenjeni 

seznanitvi z novimi orodji za upravljanje z znanjem in s postopki novega načina monitoringa in 

evalvacije.  

11. – 12.11 / DELOVNA SKUPINA NALAS ZA TRAJNOSTNI TURIZEM 

Delovna skupina za trajnostni turizem se je sestala v Sarajevu, v Bosni in Hercegovini in razpravljala o 

ključnih izzivih in rešitvah turizma v jugovzhodni Evropi. Srečanje se je osredotočalo na izmenjavo 

izkušenj asociacij lokalnih skupnosti v trajnostnem turizmu in na dokončanje priročnika za 

načrtovanje trajnostnega turizma na lokalni ravni. Ta lahko pomaga občinam pri ocenjevanju in 

organiziranju vsega potenciala turizma na lokalni ravni ter vključevanju v uradno načrtovanje 

lokalnih skupnosti. Delovni proces za dokončanje orodja za načrtovanje trajnostnega turizma na 

lokalni ravni je iz strokovnega vidika podprla in moderirala Jana Apih iz Slovenije.  

2. -3.12 / SESTANEK PROJEKTNIH VODIJ PRI MREŽI NALAS 

V Skopju se je 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. 

3-4.12. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA FISKALNO DECENTRALIZACIJO PRI NALAS 

Sestanek v Skopju je bil namenjen predvsem stanju na področju občinskih financ v Jugovzhodni 

Evropi za leti 2012- in 2013, pregledu diseminacije poročila "Kazalniki fiskalne decentralizacije za JVE 

od 2006-2011 ter oblikovanju načrta za izdelavo priročnika "Kazalniki fiskalne decentralizacije v JV 

Evropi za leto 2012. Prav tako so članice in člani obravnavali in potrdili letni načrt dela za leto 2014. 

Skupnost občin Slovenije je zastopala strokovnjakinja MO Koper, dr. Vilma Milunovič. Prisotnim je 

podrobno predstavila potek sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine in predvsem njegove 

negativne učinke na financiranje občin. 

ALPE JADRAN 

DOGOVOR O UREDITVI NAČINA SODELOVANJA V ZVEZI ALPE - JADRAN  

Ministrstvo za zunanje zadeve in Skupnost občin Slovenije sta podpisali Dogovor o ureditvi načina 

sodelovanja v Zvezi Alpe Jadran (v nadaljevanju AAA). Dogovor je začel veljati 5.3.2014. Skupnost 

občin Slovenije je dolžna Ministrstvo za zunanje zadeve predhodno obveščati o vseh projektih in 
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dejavnostih, ki potekajo v okviru Delovne skupnosti Alpe – Jadran ter ministrstvu vsaj dvakrat letno 

poročati o zaključenih projektih in dejavnostih.  

Skupnost občin Slovenije je svojo aktivno vlogo, kot članica AAA po pooblastilu Vlade pričela izvajati 

25.4.2014. Ne glede na formalen podpis Ustanove izjave, so v tem poročilu zajete že nekatere 

aktivnosti pred 25.4.2014. 

PODPIS USTANOVNE IZJAVE ZVEZE ALPE JADRAN 

V petek, 25.4.2014 je na Brdu pri Kranju potekalo 

1. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – 

Koroška. Plenarno zasedenje je na slovenski strani 

vodil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, na 

koroški pa deželni glavar Koroške dr. Peter Kaiser 

in je bilo posvečeno dogovoru o področjih 

sodelovanja med vladama.  

Slika 1 podpis ustanovne izjave, dr. Peter kaiser in 

Anton Štihec 

Sledil je slavnostni podpis ustanovne listine 

Zveze Alpe Jadran, ki sta ga podpisala predsednik Skupnosti občin Slovenije, Anton Štihec in deželni 

glavar Koroške, dr. Peter Kaiser.  

AKTIVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA 

1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA AAA  

SOS se je 27.3.2014 udeležil 1. seje upravljalnega odbora Zveze Alpe Jadran, (Alp Adriatic Alliance – 

AAA) v Celovcu. AAA je z novim imenom dobil tudi nove člane, nova prožnejša pravila delovanja, ki 

omogočajo mreženje in večjo vključenost. AAA šteje 12 članic, med njimi tri avstrijske dežele, 

Koroško, Štajersko in Gradiščansko, regijo Vas iz Madžarske, šest hrvaških županij in sicer Istra, 

Karlovac, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje, Međimurje in Varaždin. Republika Slovenija je za 

predstavljanje Slovenije s sklepom Vlade pooblastila SOS. Na sestanku je ob pregledu ključnih 

strategij in EU programov, za katerih sredstva se bomo skupaj s partnerji potegovali za skupne 

projekte potekalo tudi ocenjevanje projektnih predlogov, ki so financirani iz proračuna AAA. V tem 

razpisu Slovenija še ni aktivno sodelovala s projektnimi predlogi, potrjenih pa je bilo veliko projektov, 

v katerih so partnerji iz Slovenije. Nov poziv in pričakovani rok za oddajo projektov bo predvidoma 

konec maja 2014. Skupnost občin Slovenije bo koordinirala tematsko področje turizma. Druga 

področja delovanja so: kmetijstvo in etnološka dediščina, Evropa, Kultura, Vključenost, Gospodarstvo, 

Mobilnost, Energija in okolje, Šport in Enake možnosti. 

Povezava na zapis 1. seje. 

2. SESTANEK UPRAVNEGA ODBORA AAA V MARIBORU 

SOS je 17. junija 2014 gostila članice in člane upravnega odbora Zveze Alpe-Jadran (AAA), ki 

so se v prostorih MO Maribor zbrali na 2. redni seji. Po uvodnih pozdravih župana MO 

Maribor in člana predsedstva SOS, dr. Andreja Fištravca se je upravni odbor seznanil s 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/MEDNARODNO/ALPE_JADRAN/TOP_2_Minutes_270314__Celovec__steering_commitee.pdf
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poročilom generalnega sekretarja mag. Thomasa 

Pseinerja o delu zveze v zadnjem obdobju. Sledila so 

poročila kontaktnih točk članic in vodij tematskih točk.  

Slika 2 generalni sekretar AAA mag. Thomas Pseiner in župan 

mo maribor, dr. Andrej Fištravec  

Upravni odbor je obravnaval tudi prispele projektne 

predloge, med katerimi so bili tudi štirje slovenski. Vsi 

predlogi so bili potrjeni za sofinanciranje, vendar z 

znižanimi deleži sofinanciranja od zaprošenih. Upravni 

odbor je sklenil predlagati skupščini, da se iz skupnega proračuna AAA nakaže 10.000 € za 

pomoč dvema poplavljenima Hrvaškima županijama in po pozivu predstavnic SOS sklenil 

še, da se do prihodnjega sestanka pripravijo tudi predlogi, kako pomagati tudi v poplavah 

prizadetim območjem BiH in Srbije. 

Povezava na zapis seje. 

AKTIVNOSTI V DELOVNIH TELESIH OZ. TEMATSKIH KOORDINACIJSKIH TOČKAH 

UVOD  

V AAA so vzpostavljene tematske koordinacijske točke, vseh do sedaj je 11. SOS koordinira TCP 

Turizem. SOS je glede na dejstvo, da še ne poznamo novega načina delovanja in področje delovanja 

raznih TCP le iz kratkih opisov, imenoval kontaktne osebe v vse TCP (razen pred kratkim 

vzpostavljene TCP za zdravje). Ugotavljamo, da je delovanje TCP zelo raznoliko, tako npr. TCP za 

šport deluje popolnoma enako, kot pred reorganizacijo AAA, oz. nadaljuje aktivnosti, medtem ko so v 

TCP-jih, ki jih koordinirajo hrvaške županije pozna, da so tako kot SOS nove članice v AAA in je 

pristop drugačen. 

TCP ZA ENERGIJO IN OKOLJE 

V četrtek, 12. 6. 2014 je v Čakovcu potekal ustanovni sestanek Tematske koordinatne točke (TCP) za 

energijo in okolje v okviru Zveze Alpe Jadran. Sestanka sta se iz Slovenije udeležila Saša Kek iz SOS in 

Bojan Vogrinčič iz LEA Pomurje. Na ustanovnem sestanku so se članice in člani seznanili z 

usmeritvami in prioritetami koordinatorja te skupine, Marija Lončarića iz Medžimurske energetske 

agencije, ter predstavili svoje delovanje na tem področju ter pričakovanja. Z obzirom na geografsko 

bližino vseh članov, ki prihajajo iz štirih sosednjih držav, Avstrija, Slovenija, Madžarska in Hrvaška, je 

realno pričakovati pripravo skupnih projektov s katerimi bi kandidirali za EU sredstva. Vsebina 

razprave je bila predvsem osredotočena na področje URE in OVE, manj pa na okoljske teme. Saša Kek 

je opozorila na široko področje okoljskih tem, ki se bi jih prav tako bilo smiselno lotiti v okviru Zveze 

Alpe Jadran, od voda in zraka, ki ne poznata meja do praktičnih izmenjav izkušenj npr. z Naturo 2000 

ipd.  

TCP TURIZEM 

V Podčetrtku so se v ponedeljek 22. septembra 2014, sestali člani Tematske koordinacijske točke (TCP) 

za turizem pri Zvezi Alpe Jadran in drugi deležniki turističnega sektorja na ustanovnem sestanku in 

delavnici. Ustanovni sestanek je bil namenjen predvsem spoznavanju članic in članov ter njihovega 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/MEDNARODNO/ALPE_JADRAN/Draft_Summary_Minutes_170614__Maribor__Steering_committe.pdf
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dela in izmenjavi mnenj ter pričakovanj. Zbrane je pozdravil Peter Misja, župan Podčetrtka, 

predsednik Turistične zveze Slovenije in predsednik komisije SOS za turizem. Pozdravni nagovor in 

predstavitev lokalnih turističnih aktivnosti je podal direktor Turizma Podčetrtek. Predstavnica 

MGRT-DIT Jasna Radić je predstavila turistično dejavnost v Sloveniji in obstoječe projekte s področja 

turizma na območju Alpe Jadran. Zaradi bolezni sta se opravičili predstavnici Gospodarskega 

razstavišča, ki bi skladno z dnevnim redom morali predstaviti sejem Turizem in prosti čas s 

povabilom na sejem 2015. Svoja področja delovanja, želje in pričakovanja so predstavili tudi 

predstavniki Koprivničko-Križavačke turistične zveze, avstrijske Koroške in madžarskega Vaša. 

Sestanku je sledila delavnica za oblikovanje projektnih idej TOP-AAA (Tourism Product in Alps 

Adriatic Aria).  

TCP ZA KULTURO 

V petek, 26.9. se je predstavnica sekretariata Skupnosti občin Slovenije udeležila sestanka delovne 

skupine za kulturo pri Zvezi Alpe-Jadran. Prvi sestanek delovne skupine novoustanovljene zveze je 

bil namenjen medsebojnemu spoznavanju članov in članic, ki so koordinatorji za kulturo v svojih 

regijah, predlogih možnega sodelovanja med članicami na področju kulture, možnostim sodelovanja s 

samimi kulturniki in pravilom projektnega financiranja projektov v regijah. Predstavniki kontaktne 

točke za kulturo so se dogovorili za tesno sodelovanje in vzpostavitev mreže z bazo podatkov tako 

organizacij, ki se ukvarjajo s področjem kulture, kakor tudi evropskih razpisov na katere se lahko 

prijavljajo članice Zveze Alpe Jadran. 

TCP ZA ŠPORT 

V Grazu se je v ponedeljek 17. marca sestala Tematska koordinacijska točka za Šport. Na sestanku, na 

katerem sta bila prisotna tudi predstavnika Skupnosti občin Slovenije, so bile predstavljene možnosti 

za financiranje projektov s področja športa. V nadaljevanju so prisotni potrdili  14 prispelih predlogov 

za sofinanciranje s strani Zveza Alpe Jadran. Skupnost občin Slovenije je preko svojih komunikacijskih 

kanalov vzpodbujala občine in društva z možnostjo financiranja s strani Zveze Alpe Adria. V prvem 

razpisnem roku sta bila s področja športa potrjena dva projektna predloga s področja športa in v 

katerih je vodilni partner iz Slovenije. Slovenska društva so kot partnerji sodelovali pri vseh 

prijavljenih projektih. Sledila je predstavitev možnosti kandidiranja na razpis Erazmus plus, v okviru 

katerega so na voljo tudi sredstva za financiranje športa.  

AKTIVNOSTI V ZVEZI S SKUPNIMI PROJEKTI 

Pri financiranju skupnih projektov iz proračuna AAA, katerih nekatere projekte in aktivnosti SOS 

predstavljamo v nadaljevanju, je veliko nejasnosti. Zato smo na seji upravnega odbora, ki je bil v 

Mariboru, zaprosili generalnega sekretarja, da izdela priporočila oz. napotke za prijavo skupnih 

projektov. Podobnega mnenja so bili tudi člani iz hrvaških županij. Na spletni strani AAA je namreč 

objavljen obrazec vloge za sofinanciranje, nikjer pa ni objavljen »razpis«, pravila, kdo se lahko prijavi, 

do kdaj je potrebno oddati prijavnico, kolikšen je odstotek sofinanciranja ipd. Nekoliko nejevolje je 

bilo na seji upravnega odbora zaznati tudi glede razreza razdeljenih sredstev, saj je večina sredstev 

podprla športne projekte.  
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Iz SOS smo pozvali občine, da pripravijo projekte in o možnostih prijave obvestijo tudi svoja društva 

in druge lokalne organizacije. Po obvestilu smo prejeli veliko število vprašanj, na katera nismo znali 

odgovoriti, zato smo generalnega sekretarja AAA tudi pozvali, da pripravi navodila. 

VINSKI SEJEM »ZLATA VINA ALPE – JADRAN 2014« 

Skupnost občin Slovenije je občine in vinogradnike ter vinarje obvestila o povabilu k sodelovanju na 

vinskem sejmu »Zlata vina Alpe-Jadran 2014«, ki je bil 7. junija 2014 v hrvaškem Đurđevcu 

(Koprivniško-Križevska županija). Sejem je nastal kot skupni projekt Zveze Alpe Jadran, v katerem je 

iz Slovenije sodelovalo Turistično društvo Ptuj. Namen dogodka je promocija vina, vinogradnikov in 

vinarjev regij, ki so članice Zveze Alpe Jadran. Vina je na dogodku ocenjevala mednarodna komisija in 

najbolje ocenjeno tudi razglasila za »Zlato vino Alpe – Jadran«.  

UMETNIŠKA KOLONIJA »ALPE-JADRAN SRCE NAIVE« 

Koprivniško Križevska županija, Turistična zveza Koprivnica Križevci, Muzej mesta Koprivnica, 

Združenje Hlebinjskih slikarjev in kiparjev naivne umetnosti in Občina Hlebine so povabile k 

sodelovanju na umetniški koloniji "Alpe-Jadran SRCE naive", ki je potekala od 30. maja do 1. junija 

leta 2014, v Hlebinah, na posestvu " Hiša Krsto Hegedušić". Prireditev "Alpe-Jadran srce naive" je 

potekal kot skupni projekt sofinanciran iz Zveze Alpe-Jadran. O dogodku je SOS obvestil občine in 

umetniške ustvarjalce. 

Cilj umetniške kolonije "Alpe-Jadran srce naive", je promocija naivne in tradicionalne umetnosti v 

regijah članicah Zveze Alpe-Jadran na dogodku, kjer so se zbrali umetniki iz regij članic AAA in širše. 

Dela nastala v koloniji so bila razstavljena na razstavah v mestih regij članic in so bila na koncu 

podeljena v dobrodelne namene. Organizator je zagotovil namestitev za udeležence kolonije po 

domovih Hlebinjskih umetnikov, kakor tudi jedi in osvežitev za vse udeležence. Prav tako so 

poskrbeli za slikarske potrebščine.  

KARATE TURNIR V OKVIRU ZDRUŽENJA ALPE JADRAN 

27. septembra je bilo v Avstriji, v Furstenfeldu, organizirano karate tekmovanje v okviru programa 

Alpe Jadran. Občine je maja meseca SOS obvestil, da v kolikor bi klub iz njihovih okolij želeli 

sodelovati na turnirju, se lahko prijavijo do 21. septembra 2014. Prijavnina za udeležbo na turnirju je 

12% 

12% 

10% 

50% 

16% 

Razrez dodeljenih sredstev za skupne projekte 
po vsebinah oz. TCP, 17.6.2014 

TCP on Agriculture & Ethnic Heritage TCP on Culture

TCP on Equal Opportunities TCP on Sports

TCP on Tourism
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znašala  15€ na tekmovalca oziroma 25€ na ekipo. Občine smo zaprosili, da o dogodku obvestijo svoja 

društva in klube. 

SLIKARSTVO – BREZMEJNO 

25 umetnic in umetnikov iz devetih držav se je med 3. junijem in 20 julijem srečalo in razstavljalo svoja 

dela v KunsthausSudhaus, Brauhausgasse 6, 9500 Villach/Beljak. Umetniki in umetnice so se zbrali iz 

Italije, BIH, Nemčije, Francije, Švice, Nizozemske, Irske, Iraka in Avstrije in od zaključka študija 2011 

potujejo in razstavljajo svoja dela v mednarodnem kontekstu. Občine in druge deležnike smo o 

razstavi obvestili in povabili k ogledu. Razstavo je omogočilo tudi financiranje s strani Zveze Alpe-

Jadran.  

TOP-AAA 

Ustanovnemu sestanku TCP Turizem, je 22. septembra 2014 sledila dvodnevna delavnica za 

oblikovanje projektnih idej. Izoblikovana je skupna vizija: »Alpe Jadran je svetovno prepoznana regija, 

z visoko kakovostjo raznolike in trajnostne turistične ponudbe temelječe na svojem naravnem in 

kulturnem bogastvu. Regija je dobro usklajena, med seboj povezana in turizem ponuja visoko 

kakovost življenja svojim prebivalcem in obiskovalcem.« 

Izhajajoč iz skupaj oblikovane vizije ter želja in potreb udeležencev so kot rezultat dela izoblikovane 

projektne pobude kot so mreženje mladinskih hotelov, konjeniških turističnih produktov, avtentičnih 

vasi, kolesarskih čezmejnih poti, kulturnih dogodkov in z vinom povezanih turističnih produktov. 

Kot horizontalna ukrepa sta se zapisala razvoj blagovne znamke Alpe Jadran skozi dobre prakse in 

čezmejne javne prometne povezave. Izmed projektnih idej, ki so nastajale v okviru delavnice, se bo za 

prvo prijavo za sofinanciranje na razpis Evropske Komisije že v začetku oktobra potegoval projektni 

predlog za oblikovanje transnacionalnega konjeniškega turističnega produkta.  

Delavnico TOP-AAA smo kot skupni projekt prijavili za sofinanciranje iz skupnega proračuna AAA 

in za izvedbo od zaprošenih 6000 eur dobili odobrenih 3000 eur. 

ŠPORTNE IGRE SOS 

V petek 20. junija so se v Športnem parku v Hajdini odvijale Poletne igre SOS. Poletnih športnih iger 

se je udeležilo caa 60 udeležencev, ki so se pomerili v odbojki, odbojki na mivki ter v malem 

nogometu. K udeležbi smo povabili tudi predstavnike županov avstrijske koroške, kot predstavnike 

hrvaških občin. V nogometu je slavila ekipa MO Ptuj, drugo mesto je dosegla ekipa MO Maribora, 

tretje mesto pa ekipa Hajdine. V odbojki je prvo mesto dosegla ekipa občine Kungote, druga je bila 

ekipa MO Maribora, tretja pa ekipa občine Kočevje. V odbojki na mivki je prvo mesto dosegla ekipa 

občine Domžale, druga je bila ekipa MO Ptuj, tretje mesto pa je dosegla ekipa MO Maribor. 
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Slika 3:zmagovalne ekipe 

DRUGO  

OBMOČJE ALPE JADRAN, KREPITEV POVEZOVANJA Z REGIONALNIM SODELOVANJEM 

V Bruslju je bil 8. oktobra 2014 organiziran dogodek v sklopu OPEN DAYS – Evropskega tedna regij 

in mest z naslovom Območje Alpe Jadran, krepitev povezovanja z regionalnim sodelovanjem. OPEN 

DAYS – Evropski teden regij in mest je pomemben vsakoleten dogodek za vse, ki se zavzemajo za 

svojo regijo, mesto ali skupnost. Štiridnevnega dogajanja z več kot 100 delavnicami, razpravami, 

razstavami in družabnimi dogodki se vsako leto oktobra v Bruslju udeleži 6000 ljudi. Slogan 

letošnjega dneva odprtih vrat, ki bo potekal od 6. do 9. oktobra 2014, je »Rastimo skupaj – pametne 

investicije za ljudi«. Namen prireditve AAA v sklopu Open days je opozoriti na možnosti za krepitev 

sodelovanja regij in prikazati pomen območja Alpe Jadran na primeru dveh instrumentov, Zveze 

Alpe-Jadran in EZTS "Euregio Senza confini", ki prikazujeta, kako lahko nadnacionalni projekti 

spodbujajo pametno, trajnostno in vključujočo rast v alpsko-jadranskega prostora in pomagajo doseči 

zastavljene cilje za leto 2020. Na prireditvi je bila s strani Skupnosti občin Slovenije govornica Jasna 

Gabrič, ki je članica v Odboru Regij. 

PROJEKTI 

CAP-ABC 

 V januarju 2014 je Skupnost pričela izvajati projekt CAP ABC, ki 

je namenjen večanju usposobljenosti za prijavo projektov na 

programe Evropa za državljane v občinah in krepitvi sodelovanja 

med Avstrijo, Slovenijo, Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. V 

aprilu 2014 je Skupnost občin organizirala dvodnevno delavnico, katere prvi del  je bil informativne 

narave, predstavljeni so bili razpisi in možnosti financiranja projektov preko programov EZD, drugi 

del pa je bil praktične narave in namenjen pomoči pri izpolnjevanju prijavnic za tiste, ki so že 

oblikovali konkretne projektne predloge. Meseca decembra je potekala zaključna konferenca projekta, 

na kateri 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, 
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Apač, Maribora, Velenja, Trbovelj, Zagorja  in Kranja. Delež SOS v projektu je znašal 9160,00 € od tega 

je 20% delež sofinancirala Skupnost občin v obliki dela.  

COVENANT CAPACITY 

 

Krepitev zmogljivosti lokalnih uprav za pospeševanje lokalnih 

podnebno-energetskih ukrepov - od načrtovanja do ukrepov in 

monitoringa je 3-letni projekt, ki je sofinanciran iz programa 

Inteligentna energija za Evropo (Intelligent Energy Europe). Začel se 

je junija 2011 zaključil pa maja 2014. Glavni cilj projekta je spodbujanje razvoja trajnostnih energetskih 

akcijskih načrtov (SEAP) v Evropi - od motivacije, načrtovanja, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja. 

SOS je v projektu sodeloval kot edini partner iz Slovenije v partnerskem konzorciju skupaj 15 držav. 

ZAKLJUČNI SESTANEK PARTNERJEV CAPACITY 

15 aprila 2014 so se partnerji projekta Covenant CapaCITY sestali v Padovi, na zadnjem sestanku. 

Sestanka se je udeležila tudi predstavnica SOS. Pri začrtanih aktivnostih so odkljukali narejeno in 

naredili načrt za tiste točke, ki jih je potrebno zaključiti do konca meseca maja, ko se projekt izteče. Kaj 

imajo občine v Sloveniji od projekta? Brezplačno spletno orodjarno in izobraževalno platformo v 

slovenskem jeziku, s pomočjo katere lahko sami v celoti, ali vsaj v večjem delu pripravijo strateško-

izvedbene oz. akcijske dokumente za področja trajnostne rabe energije. Tekom projekta so se udeležile 

delavnic, študijskih poti in spletnih izobraževanj... Pripravljeni so že tudi izobraževalni priročniki, ki 

bodo takoj, ko oblikovalci zaključijo s svojim delom, posredovani občinam v uporabo.  

 

SOS IN KLEA O REZULTATIH COVENANT CAPACITY 

V četrtek, 22. maja 2014, so se v Portorožu zbrali predstavniki lokalnih energetskih agencij, združenih 

v Konzorcij (KLEA) in Skupnosti občin Slovenije. Predstavnica SOS je predstavila rezultate 3 letnega 

projekta Covenant CapaCITY in se zahvalila za sodelovanje. Z obeh strani je bila izražena želja po še 

tesnejšem sodelovanju, medsebojnem obveščanju in skupnem komuniciranju. SOS in KLEA imata 

namreč mnogo skupnega, predvsem lokalne skupnosti, s skupnim sodelovanjem pa bo dosežena tudi 

večja učinkovitost in boljši rezultati. Predstavniki posameznih energetskih agencij so predstavili tudi 

druge projekte, kar je spodbudilo debato in  iskanje sinergijskih učinkov. Zaključek Covenant 

CapaCITY je tako po našem prepričanju odprl nova vrata tesnejšemu sodelovanju s KLEA in novim 

energetsko/podnebnim projektom, ki bo na lokalni ravni zagotavljal trajnostno energetsko prihodnost.  

ZAKLJUČEK PROJEKTA CAPACITY 

Predsedstvu SOS je 26. 05. 2014 v Mariboru Saša Kek, vodja 

projekta Covenant CapaCITY na SOS predstavila zaključke 

projekta. Covenant capaCITY sprejema izziv povečevanje 

energetsko trajnostno naravnanih skupnosti po Evropi. To smo 

dosegli tako, da smo vsem zainteresiranim ponudili celovit 

evropski program za krepitev zmogljivosti za lokalne skupnosti, 

za podporo v vseh fazah izvedbe trajnostnega energetskega 

http://toolbox.climate-protection.eu/
http://www.covenant-capacity.eu/si/training-platform/
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akcijskega načrta (SEAP) - od motivacije, načrtovanja, izvajanja, monitoringa do evalvacije. S tem je bil 

storjen pomemben korak k usposabljanju in podpori občinam za podpis Konvencije županov in 

povezovanju občin in regij ter njihovih podpornikov. Za dolgoročni učinek projekta je na voljo 

platforma za usposabljanje v slovenskem jeziku.  

ATTRACT SEE 

Po skoraj dveh letih intenzivnega dela se je zaključil projekt Attract-SEE: 

Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi. Projekt se je pretežno 

osredotočal na nacionalno raven, je za boljše razumevanje prostora in njegove 

dinamike, postavil skupne indikatorje za doseganje teritorialne kohezije in 

drugih razvojnih ciljev na vseh ravneh (transnacionalni, nacionalni, 

regionalni in lokalni). Po uvodni mednarodni konferenci, ki smo jo gostili oktobra 2012 v Ljubljani in 

nizu štirih nacionalnih delavnic, v letu 2014 izdvajamo dva mednarodna dogodka: 

 V Skopju je 2. in 3. septembra 2014 potekala dvodnevna konferenca, na kateri so se tri delovne 

skupine mreže NALAS pobliže seznanile s projektnimi rezultati Attract SEE. Na konferenci so 

se z projektnimi vsebinami seznanili urbanisti, skupina za upravljanje z odpadki in 

odpadnimi vodami in skupina za trajnostni turizem.  

 V Beogradu je 11. Septembra 2014 potekala zaključna konferenca. Na zaključni konferenci 

projekta je bil prisoten tudi minister Samo Omerzel, ki je predstavil projekt vzpostavitve 

Prostorskega informacijskega sistema, ki pomeni velik korak k informacijski družbi in vodi do 

sprememb in poenostavitev pri postopkih prostorskega načrtovanja in upravljanja 

investicijskih projektov. Na zaključni konferenci je Skupnost občin Slovenije zastopala ga. 

Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo na MO Nova 

Gorica.  

PILOTNI PROJEKT CEMR 

CEMR je pripravil in predložil predlog projekta za razvoj indikatorjev za merjenje izvajanja evropske 

listine o ženskah in moških v lokalnem življenju za razpis za enakost med spoloma, ki se je izvajal v 

letu 2014 in se bo nadaljeval v letu 2015. Projektni partnerji so bili izbrani na podlagi svojih dosedanjih 

izkušenj in strokovnega znanja na področju zbiranja podatkov in enakosti med spoloma, med njimi 

tudi SOS. v okviru projekta so projektni partnerji razvili okvir spremljanja za listino, ki temelji na nizu 

kazalnikov ter začeli s spremljanjem izvajanja členov listine na lokalni ravni s pomočjo kazalcev. 

Vloga SOS v mreži nacionalnih koordinatorjev, ki podpirajo projekt je promocija projekta in 

zagotovitev redne komunikacije med podpisniki, regionalnimi raziskovalci in projektnimi vodji. SOS 

skrbi tudi za povratne informacije iz nacionalne perspektive o uporabnosti materialov in orodij, 

razvitih v okviru projekta. Vloga SOS je ovrednotena v višini 1091,00 €, SOS pa ni zavezana h kritju 

lastnega deleža.  

LIFE SOS ADAPT 

Na Skupnosti občin Slovenije smo oblikovali projektno idejo, s katero bi želeli pridobiti sofinanciranje 

programa LIFE in občine članice SOS povabili, da izrazijo interes za sodelovanje. Slovenija se sooča s 

problemom podnebnih sprememb, ki se kažejo v povišanju povprečnih temperatur (do leta 2011 

povišanje za 1,2°C od povprečja v letih 1961-1990) in povečanem tveganju ekstremnih vremenskih 

http://www.attract-see.eu/
http://www.covenant-capacity.eu/si/training-platform/
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pojavov. V zadnjih letih smo bili priča žledu, poplavam, ekstremnim sušam, … Zaradi takšnih 

izrednih dogodkov država in občine že sprejemajo posamezne ukrepe za povečanje odpornosti na 

ekstremne dogodke, vendar ti še niso del celovitega pristopa k prilagajanju na podnebne spremembe. 

Posledice podnebnih sprememb se najbolj čutijo na lokalni ravni, hkrati pa imajo občine možnost 

povečati svojo odpornost skozi ukrepe prostorskega načrtovanja, civilne zaščite, upravljanja z 

energijo, vodo in okoljem. Mnoge slovenske občine so se že zavezale k blaženju podnebnih sprememb 

v okviru Covenant of Mayors, v Skupnosti občin pa se krepi zavedanje, da je nujno ukrepati tudi na 

področju prilagajanja. Prilagajanje na lokalni ravni podpira tudi Evropska Unija s pobudo Mayors 

Adapt, poleg tega pa je prilagajanje na podnebne spremembe ena od ključnih prioritet programa LIFE.  

Namen projektnega predloga je sprožiti proces prilagajanja podnebnim spremembam v slovenskih 

občinah v okviru programa Mayors Adapt, s cilji: 

 Izboljšati identifikacijo in ocene tveganj zaradi podnebnih sprememb na lokalni ravni. 

 Razviti nabor orodij in ukrepov za soočanje s tveganji s poudarkom na prostorskem načrtovanju 

in jih vključiti v občinske programe ukrepov ali strategije za prilagajanje.  

 Preizkusiti metodologijo prilagajanja na primerih že poznanih tveganj. 

 Integracija orodij in ukrepov za prilagajanje v predpise. 

 Usposabljanje občinskih uprav in lokalnih deležnikov za načrtovanje prilagajanja. 

 Ozaveščanje odločevalcev in javnosti o tveganjih zaradi podnebnih sprememb in o ukrepih 

prilagajanja.  

Sekretariat SOS je po predstavitvi projektne ideje glavnemu odboru SOS povabil občine k oddaji 

predhodnega interesa glede sodelovanja v projektu bodisi kot partnerje ali kot pridružene partnerice. 

Skupnost občin Slovenije je skupaj z osmimi partnerji, med katerimi so tri občine, Ajdovščina, 

Šempeter – Vrtojba in Žalec, tri mestne občine, Nova Goriva, Ptuj in Velenje ter podjetje XLAB in VIK 

Nova gorica, 16.10.2014 prvič oddala e-prijavnico v okviru razpisa programa LIFE za projekt LIFE SOS 

ADAPT. Rok za oddajo e-prijavnice je bil za tem podaljšan do 24.10.2014 zaradi preobremenjenosti 

strežnikov v Bruslju, ki so bili večino časa nedostopni. Glede na podaljšan rok in možnost naknadnega 

spreminjanja že oddane prijavnice in glede na to, da smo iz občin še vedno prejemali interes za 

sodelovanje, smo vsa pisma podpore, ki so prispela do 24.10.2014 vključili v prijavnico.  

 

Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS za zaščito in reševanje, Agenciji RS za okolje, 

Razvojni agenciji Savinjske regije in 64 občinam: APAČE, BRASLOVČE, BRDA, CELJE, 

CERKLJE NA GORENJSKEM, CERKNICA, CERKVENJAK, ČRENŠOVCI, ČRNOMELJ, 

DOBREPOLJE, DOBRNA, DOBROVNIK, DRAVOGRAD, DUPLEK, GORNJA RADGONA, 

HAJDINA, HRPELJE KOZINA, IDRIJA, ILIRSKA BISTRICA, KANAL, KIDRIČEVO, 

KOČEVJE, KOMEN, KOZJE, KRANJ, LJUBLJANA, LJUTOMER, MAKOLE, MARIBOR, 

MARKOVCI, METLIKA, MIKLAVŽ, MIREN KOSTANJEVICA, MISLINJA, MURSKA 

SOBOTA, NAKLO, PODČETRTEK, POLZELA, PREBOLD, PREVALJE, RADENCI, RADLJE 

OB DRAVI, RAZKRIŽJE, REČICA OB SAVINJI, ROGATEC, RUŠE, SEMIČ, SLOVENJ 

GRADEC, SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKE KONJICE, STRAŽA, SVETI ANDRAŽ, 

ŠENTJERNEJ, ŠENTJUR, ŠENTRUPERT, ŠKOFJA LOKA, ŠMARJEŠKE TOPLICE, TABOR, 

TRBOVLJE, VODICE, VOJNIK, VRANSKO, ZREČE, ŽELEZNIKI. 
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OPENN 

Skupnost občin Slovenije je v mesecu februarju 2014 skupaj s partnerji prijavila projekt OPPEN 

(Osvojiti politično enakost z novimi imeni) na razpis Norveškega mehanizma. V mesecu decembru 

2014 smo prejeli obvestilo o izboru, kjer je bil projektni predlog najbolje ocenjen. 

Vodilni partner v projektu je Mirovni inštitut Slovenije, ob Skupnosti občin Slovenije pa sodelujejo še 4 

partnerji in sicer: Norveško združenje občin, Filozofska fakulteta, Ženski lobi Slovenije in Metina lista. 

Projekt je vreden 275.950,00€ od katerih je upravičenih 90% stroškov torej 248.355,00€.  

Skupnost občin Slovenije bo v okviru projekta vodila delovni sklop 4 (Vzpostavitev podpornega 

okolja za promocijo in večanje zavedanja in znanja o pomenu vključenosti enakosti spolov v procese 

političnega odločanja na lokalnem nivoju) v katerem bo SOS z Norveškim združenjem občin 

identificiral modele dobrih praks na Norveškem, ter bo razvila model dobre prakse za vključevanje 

žensk v politiko na lokalnem nivoju. Na podlagi definiranih modelov dobrih praks bo SOS 

vzpostavila informacijsko in podporno točko za izvoljene funkcionarke/funkcionarje, ter bo izvedla 

usposabljanje o vlogi in prednosti enake zastopanosti spolov pri vodenju. SOS bo s partnerji pripravila 

predloge za spremembo zakonodaje, ki bodo spodbujali enako zastopanje spolov.   

SODELOVANJE PRI PROJEKTIH DRUGIH 

SOS PREDSTAVIL SONČNO ZADRUGO 

Predstavnica SOS je 15.5. v Mariboru, v okviru projekta CITEK, v katerem sodeluje 6 partnerjev iz 

držav zajetih v programih MED in IPA (Italija, Španija, Francija, Portugalska, Slovenija, Hrvaška) ter 

zunanji partnerji, predstavila primer Sončne zadruge. Cilji projekta so: promocija in izboljšanje 

sistema upravljanja s strategijami pametnih specializaciji na območju držav programa MED, 

promocija analize, izmenjave in prenosa dobre prakse pametne specializacije med državami območja 

MED in IPA, promocija ustanovitve formaliziranega sistema prenosa znanja in inovaciji ter izmenjave 

le-tega v okviru držav MED, prispevanje h krepitvi mednarodne dimenzije malih in srednjih podjetji 

iz območja MED ter podpora implementacije pilotskega odprtega povezanega sistema podatkov.  

MEDNARODNA KONFERENCA Z GEOMATIKO DO PRIVLAČNEJŠEGA PODEŽELJA 

9. oktobra je v Moravskih toplicah potekala mednarodna konferenca projekta GRISI PLUS z naslovom: 

Z geomatiko do privlačnejšega podeželja. Konference se je udeležila tudi komisija za e-poslovanje pri 

Skupnosti občin Slovenije. Na konferenci je bil predstavljen projekt GRISI PLUS in njegovi rezultati. V 

nadaljevanju so predstavniki partnerjev predstavili dobre prakse za razvoj podeželja ter sinergije 

projektov INTEREG IVC. V zaključnem delu konference je bila organizirana okrogla miza z naslovom 

Z geomatiko do privlačnejšega podeželja, na kateri je sodelovala tudi predstavnica Skupnosti občin 

Slovenije.  

E-SEMINAR: SPODBUJAMO ZELENA DELOVNA MESTA 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je v 

sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v sklopu projekta 

Spodbujamo zelena delovna mesta od aprila do septembra letos v 

vseh slovenskih regijah izvedla 24 seminarjev, na katerih smo 

http://mandrillapp.com/track/click/30296807/zelenadelovnamesta.si?p=eyJzIjoiOEpIRVNvbExaTXpaSVBlS3ZqRktvS1JvQWNFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvemVsZW5hZGVsb3ZuYW1lc3RhLnNpXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjNiYjQ5ODUxZDhlYzRkNTc5MDUwM2NkMDgzOGE1Mzk0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNzRhMzQ4NzY3NjEyNzRkNzc4ZDM2ODUxMGYzYjA4MmUxZjRjOTRhZFwiXX0ifQ
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iskali naravne in človeške vire ter potenciale za razvoj zelenih delovnih mest v okolici vsakogar izmed 

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

obliki e-seminarjev.  

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE  

TEDENSKE NOVICE SOS 

Sekretariat SOS si je tudi v letu 2014 vsak petek prizadevala zbrati najaktualnejše novice na enem 

mestu in sicer v digitalni obliki Tedenskih novic SOS ter jih posredoval širši ciljni skupini. 

V tedenskih novicah smo opozarjali na aktualne dogodke tistega tedna, delo SOS in problematiko, ki 

se je v kakršnikoli smeri dotikala občin. Opozarjali smo na zakonske in podzakonske predpise, na 

ustavne odločbe, tolmačenja in pojasnila in druge pomembne dokumente. V tedenskih novicah smo 

poskrbeli tudi za napoved dogodkov v naslednjih tednih, tako da smo zainteresiranim udeležencem 

dogodkov (delovnih posvetov, seminarjev in drugih srečanj SOS in drugih institucij) omogočili 

pravočasno seznanitev, prijavo na dogodek in udeležbo. V tedenskih novicah smo sproti obveščali 

tudi o aktualnih domačih in evropskih razpisih.  

V letu 2014 je Skupnost občin Slovenije izdala 50 številk Tedenskih novic SOS v katerih je bilo 

zapisanih 2003 novičk. 

MEDIJSKA PRISOTNOST 

V letu 2014 smo na podlagi analize medijskih objav v slovenskih tiskanih in elektronskih medijih 

zasledili 1284 objav, v katerih je bila omenjena Skupnost občin Slovenije.  

Iz datumskega grafikona je razviden trend objav v analiziranem obdobju. Najbolj izstopa mesec 

januar s 341 objavami in marec s 158 objavami.  

 

slika 1: Število medijskih objav po mesecih 
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Skupnost občin Slovenije se je pojavljala v 178 različnih medijih. Od tega 560 objav na spletu, 210 

objav na radiu, 144 objav tiskovnih agencij in 71 objav na televiziji. V tiskanih medijih se je SOS 

pojavila v 299 objavah.  

 

 

slika 2: Objave po zvrsteh medijev 

 

Komunikacija z mediji sicer ni oglaševanje, saj zajema neplačljiv medijski čas in/ali prostor, merila za 

objavo sporočil so na strani urednikov, zato je še toliko bolj zanimiva ocena objav v nominalni 

protivrednosti. Izmeriti je torej bilo mogoče število objav, površino in ocenjeno oglaševalsko vrednost 

naše publicitete po medijih, če bi jo SOS morala plačati. Ta je v letu 2014 znaša 2.663.863,00 EUR.  
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tabela 1: Število objav, površina in ocenjena oglaševalska vrednost publicitete po medijih 

SPLETNA STRAN WWW.SKUPNOSTOBCIN.SI 

Posebno pozornost smo v letu 2014 namenili dodatni storitvi SOS, »Povpraševanja članic«, ki je 

dobrodošla platforma za vse, ki se pri svojem vsakdanjem delu v občinah srečujejo s težavami na 

različnih področjih.  

Obiskanost spletne strani od 1.1.2014 do 31.12.2014 je znašala 84.537 obiskov in je višja kot leto prej za 

več kot 20.000 vpogledov. Število različnih obiskovalcev je od lanskega leta padlo, še vedno pa jih je 

8.184. Spletna stran beleži 44.545 vpogledov na posamezne strani, kar je tudi manj kot leto prej. Glede 

na padajoče številke in zastarelost tako tehnično, kot konceptualno oz. vsebinsko, je SOS pristopil k 

izdelavi zasnove za novo, modernejšo in bolj funkcionalno spletno stran, ki bo v produkciji v začetku 

leta 2015.  


















