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NOVIČKE SOS  

PRIPRAVA NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2014 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da Ministrstvo za notranje zadeve organizira strokovni posvet 

za predsednike Občinskih volilnih komisij in tajnike Občinskih volilnih komisij, in sicer glede priprave 

na redne lokalne volitve 2014.  

Obveščam vas, da bo posvet v četrtek, 5. junija 2014 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 

Obvestilo ministrstva najdete tukaj. (Vir: Služba za lokalno samoupravo, MNZ) 

SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN FINANCE  

V sredo, 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 komisija za finance vztraja, 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 strokovna komisija vztraja 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 dialog med državo in lokalno ravnijo. Prav tako se pričakuje ohranitev 

naslova 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 tudi pričakujejo, 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 ne bo 

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 

bodoče 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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Predsednikom_OVK_posvet_Brdo_15_5_20_podpisano.pdf
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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. (jv) 

POSREDOVALI PRIPOMBE SOS NA ZRNG V JAVNI RAZPRAVI 

V Skupnosti občin Slovenije (SOS) smo v sodelovanju med občinami članicami in strokovnjaki na 

področju prostora v sklopu Komisije za prostor pri SOS obravnavali predlog Zakona o ravnanju z 

nedovoljenimi gradnjami in v nadaljevanju posredovali do zastavljenega roka (15.5.) pripombe 

Skupnosti občin Slovenije na predlagan zakon ob zaključku javne razprave. V Skupnosti občin 

Slovenije smo se do predloga zakona (delovno gradivo) načelno že opredelili in izpostavili, da je 

potrebno problematiko nedovoljenih gradenj rešiti sistemsko, dolgoročno in zlasti brez povzročitve 

prekomerne obremenitve vpletenih javnih služb. Gotovo je tudi, da je celotno vsebino ureditve 

mogoče integrirati v določila veljavnega ZGO-1. Že sam predlog zakona se neposredno sklicuje na 

predpise s področja graditve objektov, ki jih bo pri ravnanju z nedovoljenimi gradnjami zagotovo 

potrebno upoštevati. Zato nasprotujemo pripravi posebnega zakona in predlagamo, da se postopek 

nadaljuje v smislu integracije vsebine v spremembe in dopolnitve ZGO-1. Po preučitvi predloga 

ZRNG, ki je bil posredovan v javno obravnavo 15.4.2014 smo ugotovili, da je bil predlog zakona sicer 

precej dopolnjen in spremenjen, v delu tudi z upoštevanjem nekaterih opozoril občin, pa vendar še 

vedno v takšni zasnovi, da rešitev na tak način ni moč podpreti. Zato sklep Predsedstva Skupnosti 

občin Slovenije, stališče Komisije za prostor Skupnosti občin Slovenije in opozorila predstavnikov 

Skupnosti občin Slovenije še vedno ostajajo enaka. (bh) 

SESTANEK NA TEMO ZDRAVSTVA IN SOCIALE 

14.5.2014 je na MO Maribor potekala seja komisije za socialo in zdravstvo. Člani in zainteresirani, ki so 

se udeležili sestanka so obravnavali problematiko subvencioniranja najemnin, s katero se srečujejo 

občine. Glede na obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bodo 

pristopili k spremembam in dopolnitvam ZUPJS v delu, ki se nanaša na vpogled v podatke za 

izplačevalce javnih sredstev (50. člen ZUPJS), so prisotni izpostavili, da predlagano ne zadosti 

potrebam občin za izvajanje zakonskih nalog. Zato je potrebno dodati podatke s katerimi se bo lahko 

enolično identificiralo za katerega se subvencionira najemnina. Da bodo občine lahko izstavile državi 

zahtevke za povračilo dela subvencij, ki jih med letom zagotovijo iz svojih sredstev, je nujno potrebno, 

da MDDSZ in MzIP posredovanje podatkov uredita med seboj. Izpostavljeno je bilo, da z izdajanjem 

odločb za nazaj, prihaja do napak in podvajanja odločb, zato je potrebno le to potrebno ustrezno 

urediti. Prav tako naj se za zagotovitev izvajanja izplačil iz občinskih proračunov in možnosti pritožbe 

na izdane odločbe, občinam omogoči vpogled v odločbe. Na MDDSZEM se pošlje dopis z zahtevo po 

upoštevanju predlogov, v nasprotnem primeru bodo občine bile morane potrebno rešitev iskati po 

drugi pravni poti. Sestanek se je nadaljeval z obravnavo novega tolmačenja 30. člena ZUPJS - 

upravičenosti do obveznega zdravstvenega zavarovanja. In sicer, da sta do OZZ po 30. členu ZUPJS 

upravičeni obe odrasli osebi v družini in ne kot do sedaj, samo vlagatelj. Ker le to predstavlja dodatno 

finančno obremenjevanje občin, se takšni razlagi odločno nasprotuje in se zahteva, da se navedeni člen 

tolmači enako kot v preteklosti.  
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SOS POZVAL MGRT NAJ OBJAVIJO POVABILO K ODDAJI  NAČRTOV 

PORABE OBČIN  

Skupnost občin Slovenije je na seji predsedstva predstavnika MGRT povprašala o razlogih, da še ni 

objavljen poziv k oddaji načrtov porabe občin v skladu z 21. in 23. členom ZFO (ter ZUJF in 

ZIPRS14/15). S strani MGRT smo prejeli informacijo, da mora MF na proračunski postavki zagotoviti 

finančna sredstva, saj na tej postavki ni dovolj sredstev in tako ne smejo objaviti povabila k oddaji 

načrtov.  

Na podlagi teh informacij smo pozvali MF, da zagotovijo finančna sredstva, ter omogočijo MGRT 

objavo povabila o oddaji načrtov porabe.  

S strani MF smo prejeli odgovor, da je MGRT pristojen za svoje zakonske obveznosti, ter da mora 

vsako ministrstvo poskrbeti za finančna sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje zakonskih obveznosti. 

Na podlagi dopisa smo ponovno pozvali MGRT k objavi povabila oddaje načrtov porabe občin v 

skladu z 21. in 23. členom ZFO. (MM)  

SKUPNI ODBOR SLOVENIJA – ŠTAJERSKA  

V Gradcu je 14. maja 2014 prvič zasedal Skupni odbor Slovenija – Štajerska, ki sta mu sopredsedovala 

slovenski minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in štajerski deželni glavar Franz Voves, udeležil pa 

se ga je tudi član Glavnega odbora SOS, Darko FRAS. Na zasedanju je bila sprejeta skupna izjava. 

Predstavniki Republike Slovenije in Dežele Štajerske so se na skupnem srečanju v Gradcu, na 

avstrijskem Štajerskem, dogovorili za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med slovenskimi 

ministrstvi in referati štajerske deželne vlade. Gre za obliko sodelovanja, ki sta ga v preteklosti že 

vzpostavili in nedavno uspešno obnovili Slovenija in avstrijska Dežela Koroška. Na zasedanju v 

Gradcu sta tako slovenska kot štajerska stran izrazili odločno voljo za poglobitev že obstoječega 

dobrega sodelovanja na regionalni ravni, kjer so odnosi med prijateljskima sosednjima državama 

posebej intenzivni. Cilj skupnega odbora je okrepiti sodelovanje med Slovenijo in Štajersko na čim več 

področjih skupnega interesa. V prvem obdobju bosta sodelovali na področju izobraževanja, kulture, 

gospodarstva, turizma, varstva pred nesrečami ter javne uprave. V nadaljevanju dela skupnega 

odbora pa bosta sodelovanje lahko razširili še na druga področja. Predstavniki obeh strani so se 

dogovorili, da se bo skupni odbor sestajal predvidoma letno oziroma glede na potrebe, in sicer 

izmenično v Sloveniji in na Štajerskem. Delo po posameznih področjih bo potekalo v okviru tematskih 

omizij skozi vse leto. (sk) 

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 

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1405/SOSS_-_skupna_izjava_-_SI_koncna.docx
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1405/SOSS_-_skupna_izjava_-_SI_koncna.docx
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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. (sk) 

POJASNILA MINISTRSTVA 

UPORABA SLUŽBENEGA VOZILA OBČINSKEGA REDARSTVA  

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve naprosilo za pojasnilo glede rabe 

službenega vozila občinskega redarstva in v katerih primerih se lahko to vozilo uporablja. 

Ministrstvo pojasnjuje, da kadar je vozilo označeno in opremljeno na način iz 11. člena Pravilnika o 

enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, lahko to vozilo uporabljajo le 

pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva. Izjemoma lahko označena in opremljena službena 

vozila občinskega redarstva uporabljajo osebe, ki so zaposlene na občini oziroma organu skupne 

občinske uprave v posebnih primerih, ki jih uredi interni akt občine (redno vzdrževanje, tehnični 

pregled in registracija službenega vozila, popravilo vozila ipd.). V teh primerih mora biti uporabniku 

redarskega vozila izdan potni nalog z navedbo razloga za uporabo službenega vozila. Službenih vozil 

občinskega redarstva, ki so označena kot je določeno v 11. členu pravilnika, ne smejo uporabljati 

občinski inšpektorji ali drugi zaposleni v občinski ali medobčinski upravi. 

Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva lahko uporabljajo tudi neoznačena in neopremljena 

(brez posebne opozorilne svetilke, ki oddaja svetlobo rumene barve) službena vozila, ki v tem primeru 

veljajo za civilna vozila, pri katerih ni mogoče uporabiti pooblastil iz 103. člena ZPrCP.  

Celotno pojasnilo lahko preberete s klikom tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA  

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vaše pripombe, mnenja in stališča na predlagano 

nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 23. maja 2014 na naslov info@skupnostobcin.si. 

OSNUTEK UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU 

ODPADNIH VODA  

Zasledili smo javno objavo Osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in 

toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o 

obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove 

Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, hkrati 

se odpravi nekatere nejasnosti in težave pri izvajanju v praksi. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Sluzbeno_vozilo_redarstva-pojasnilo-15.5.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Vrtci/ZOFVI_-_28.04.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Vrtci/ZOFVI_-_28.04.2014.docx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Komunalne_storitve/Uredba_o_spremembah_in_dopolnitvah_Uredbe_o_emisiji_snovi_in_toplote_pri_odvajanju_odpadnih_voda_v_vode_in_javno_kanalizacijo-5.5.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Komunalne_storitve/Uredba_o_spremembah_in_dopolnitvah_Uredbe_o_emisiji_snovi_in_toplote_pri_odvajanju_odpadnih_voda_v_vode_in_javno_kanalizacijo-5.5.2014.doc
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Vljudno vas prosimo, da vaša mnenja, pripombe in predloge posredujete na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 23.5.2014. 

PRAVILNIK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O 

METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE NADOMESTIL ZA SLUŽNOSTI NA 

VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH V LASTI RS  

Skupnost občin Slovenije je zasledila, da je MKO objavilo Predlog pravilnika o spremembi in 

dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih 

zemljiščih v lasti Republike Slovenije. Predlog najdete tukaj in vas naprošamo, da ga pregledate in 

morebiti posredujete vaše mnenje na predlagano. 

Mnenja nam posredujte do torka, 27. maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

PREDLOG UREDBE O FINANČNIH ZAVAROVANJIH PRI JAVNEM 

NAROČANJU  

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju Predlog Uredbe o finančnih 

zavarovanjih pri javnem naročanju, s katero se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki 

jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge 

zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri tem se 

poskuša ohraniti največja možna raven fleksibilnosti, saj je treba pri presoji potreb po zavarovanju 

tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega naročanja, 

morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, 

da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila. 

Vaša stališča, mnenja in predloge nam posredujte do petka, 30. maja 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

21.5./ SEJA NO OP RR IN ROPI  

V sredo, 21.5.2014, bo potekala 8. seja NO za OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013 in za OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Na seji 

bodo člani NO obravnavali Predlog sprememb Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-

2013, Osnutek Letnega poročila 2013 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Osnutek Letnega poročila 2013 o izvajanju 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.  

26.5./ 20. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

20. seja predsedstva SOS bo poteka v ponedeljek, 26. maja 2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v Centru 

alternativne in avtonomne produkcije, Valvasorjeva 42, Maribor.  
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Vse župane predsedstva vljudno prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oziroma, v primeru 

morebitne odsotnosti, pošljete svojega pooblaščenca. Vabimo vas, da nam do petka, 23. maja 2014 po 

telefonu 02 234 15 00, faksu 02 2341503 ali na elektronski naslov metka.lasic@skupnostobcin.si potrdite 

udeležbo. 

29.5./ PISARNIŠKO POSLOVANJE IN ARHIVIRANJE 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor (PAM) organizira delovni 

posvet na temo Pisarniškega poslovanja in arhiviranja. Na posvetu bodo predavali direktor PAM Ivan 

Fras (zakonodaja), arhivska svetovalka Suzana Čeh (upravljanje in arhiviranje dokumentacije s 

področja uprave) ter arhivski svetnik dr. Miroslav Novak (elektronsko poslovanje). Posvet bo potekal 

v četrtek, 29. maja 2014, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 

Velenje. 

Arhiv RS smo zaprosili za ovrednotenje posveta s kreditnimi točkami, tako da boste tisti, ki imate 

opravljen preizkus strokovne usposobljenosti in boste to tudi označili na prijavnici, pridobili za 

udeležbo na posvetu tudi kreditne točke v višini, ki jo bo določil Arhiv RS. 

Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do torka, 27.5.2014 z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete na 

naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin 

Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. Prilagamo vam vabilo in prijavnico. 

30.5 / 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 vabijo k sodelovanju na umetniški koloniji "Alpe-Jadran SRCE naive", ki bo 

potekala od 30. maja do 1. junija leta 2014, v Hlebinah, na posestvu " Hiša Krsto 

Hegedušić". Prireditev "Alpe-Jadran srce naive" poteka kot skupni projekt 

sofinanciran iz Zveze Alpe-Jadran. 

Cilj umetniške kolonije "Alpe-Jadran srce naive", je promocija naivne in tradicionalne umetnosti v 

regijah članicah Zveze Alpe-Jadran na dogodku, kjer se bodo zbrali umetniki iz regij članic AAA in 

širše. Dela nastala v koloniji bodo nato razstavljena na razstavah v mestih regij članic in bodo na 

koncu podeljena v dobrodelne namene. Organizator bo zagotovil namestitev za udeležence kolonije 

po domovih Hlebinjskih umetnikov, kakor tudi jedi in osvežitev za vse udeležence. Prav tako bodo 

poskrbeli za slikarske potrebščine. VABILO (ANGL.); PRIJAVNICA (ANGL.) 

DOGODKI DRUGIH 

20.5. / SEMINAR LEADER 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mreža za podeželje, bo v torek, 20. 5. 2014, izvedlo seminar 

LEADER. Namen seminarja je predstavitev Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa 

razvoja podeželja 2014-2020 s poudarkom na pripravi strategije lokalnega razvoja. Vabilo najdete 

tukaj. Seminar se bo pričel ob 8.30 uri (registracija udeležencev) in zaključil predvidoma ob 16.00 uri. 
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Potekal bo v Hotelu Mons. Zaradi omejenega števila mest, vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite na 

e-naslov mreza.podezelje.mko@gov.si, do petka, 16.5.2014. Vljudno vabljeni vsi zainteresirani akterji 

lokalnega razvoja.  

21.05. / KONFERENCA ENERGETSKO UČINKOVITE LOKALNE 

SKUPNOSTI  

Vabljeni na Konferenco Energetsko učinkovite lokalne skupnosti v Šentrupert na Dolenjskem v Deželo 

kozolcev v sredo, 21. maja 2014. Vizija 2020 je dosegljiva. Na vprašanja kako: 

- postati energetsko neodvisna lokalna skupnost do leta 2020 

- v načrtovanje sistemov vključiti energetske trajnostne tehnologije 

- v reševanje energetske učinkovitosti pritegniti zasebne partnerje 

- izpeljati uspešen model energetskega pogodbeništva 

- pristopiti k investicijam za izboljšanje energetske učinkovitosti 

in ostale dileme, ki se ob tem porajajo, bomo odgovarjali na konferenci Energetsko učinkovite lokalne 

skupnosti in v zborniku razprav s konference Kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost. 

Konferenca je namenjena županjam in županom ter strokovnim službam občinskih uprav, ki se 

ukvarjajo s področjem energetske učinkovitosti in imajo željo, da jo razvijejo. Udeleženci konference 

boste prejeli zbornik predavanj s konference, družili se boste na pogostitvi, banketom pod kozolcem, 

doživeli vožnjo z električnimi skuterji in kot zanimivost, testno vozili Toyotinima hibridna vozila. 

Predstavitev, program konference in prijavni obrazec najdete na naslednjih povezavah: VABILO; 

PROGRAM; PRIJAVNI OBRAZEC Ker je število udeležencev omejeno, vas vabimo k čimprejšnji 

prijavi, najkasneje do srede, 14. maja 2014. 

22.5. / PODJETJA IN LOKALNE SKUPNOSTI ZA SOUSTVARJANJE 

ZELENIH DELOVNIH MEST V JV SLOVENIJI 

V organizaciji Umanotere bo 22. maja od 9.00 ure dalje v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik 

potekal seminar za JV Slovenijo, ki bo posvečen odkrivanju novih razvojnih priložnosti v regiji, 

razširitvi mreže poslovnih poznanstev, spoznavanju obstoječega podpornega okolja za razvoj zelenih 

delovnih mest, spoznavanju uspešne prakse na področju ustvarjanja zelenih delovnih mest ter 

opredelitvi naslednjih korakov v smeri zelenega gospodarstva in delovnih mest. Več o sami vsebini 

lahko pogledate s klikom tukaj. Prijave so mogoče do 20. maja s spletno prijavnico, udeležba pa je 

brezplačna. 

27.5. / ALI JE ŠOLSKA IZOBRAZBA DOVOLJ ZA RAZVOJ 

PODJETNIŠTVA  

Ste se kdaj vprašali ali je izobrazba, ki jo nudi slovenski šolski sistem, tudi primerna in uporabna za 

uspešno poslovno kariero? Vas je šola v resnici pripravila na realno življenje? In v kolikšni meri vam 

formalna izobrazba lahko zagotovi dobro delovno mesto? Vse to in še več bodo na brezplačni 

konferenci »PLANET OVEN 2014« pojasnili: Petra Škarja, ki je napisala knjigo Česar nas niso naučili v 

šolah, študent strojništva z inovativnim pogledom na svet Jure Aleksejev in Tadej Slapnik, ki bo 
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predstavil potenciale socialnega podjetništva za mlade. Na okrogli mizi pa bodo skupaj s starejšimi 

kolegi - uspešnim podjetnikom, ministrom in predstavnikom sindikatov – skušali ugotoviti ali je 

šolska izobrazba dovolj za razvoj podjetništva. 

Konferenco lahko obiščete v torek 27. maja, zanimiva predavanja in debate, namenjene tako dijakom 

in študentom, kot tudi direktorjem, kadrovskim delavcem, podjetnikom in članom sindikatov, pa vas 

čakajo v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 11. Ure naprej. Za 

sprostitev bodo v preddverju poskrbeli mladi ustvarjalci, ki bodo predstavili svoje izdelke, na 

konferenci pa vas bodo razvedrili zanimivi umetniki. In seveda ne pozabite na nagradno žrebanje s 

kupom nagrad, ki vam bodo pomagale na poti k uspehu. Več informacij in program konference ter 

prijavnico najdete tukaj.  

5.6. / ODPADEK JE ZAČETEK NOVEGA  

Ob svetovnem dnevu varstva okolja, bo GZS organizirala zaključno konferenco projekta ReBirth. 

Posvetili se bodo uporabi industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeništvu. Predstavljeni bodo 

tudi primeri iz Velike Britanije s področja zagotavljanja kakovosti pri proizvodnji in uporabi 

recikliranih in umetnih agregatov. Konferenca bo potekala v četrtek, 5. junija 2014, ob 10.30 uri na 

Gospodarski zbornici Slovenije, dvorana A, I. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana. Konferenca je 

namenjena povzročiteljem industrijskih in gradbenih odpadkov, uporabnikom gradbenih proizvodov, 

izvajalcem gradbenih del, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, komunalnim podjetjem, 

projektantom, občinam, upravnim enotam in drugim, ki jih ta tematika zanima. Kotizacije ni, vendar 

je število mest omejeno. Obvezna je elektronska prijava.  

58. SEJA VLADE 

SKLEP O ODPRTJU NOVIH PRORAČUNSKIH POSTAVK, ZAGOTOVITVI 

PRAVIC PORABE IN UVRSTITVI PROJEKTA »SKLAD EVROPSKE 

POMOČI ZA NAJBOLJ OGROŽENE«  

Vlada RS je na seji sprejela sklep o uvrstitvi projekta "Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene" v 

veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017. V veljavnem proračunu RS 2014 v delu finančnega 

načrta MDDSZ se je predlagalo odpiranje novih proračunskih postavk, in sicer za projekt Sklad 

evropske pomoči najbolj ogroženim, kjer se planira EU sredstva v 85 % deležu in slovenske udeležbe v 

15% deležu. Za začetek izvajanja se tako za leto 2014 predlaga prerazporeditev sredstva iz 

evidenčnega projekta Organa upravljanja 2130-14-0007 Večletni finančni okvir 2014-2020 na nov 

aktivni projekt MDDSZ za Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v višini 1.500.000,00 EUR na 

predlagano proračunsko postavko Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA 

ZA OBDOBJE 2011-2015 

Vlada RS se je na seji seznanila s Poročilom o izvajanju programa ukrepov upravljanja voda za 

obdobje 2011-2015. Slovenija je s sprejetjem Načrta upravljanja voda in Programa ukrepov upravljanja 

voda zamujala leto in pol, zato je nujno, da se v najkrajšem času zamuda odpravi, tako pri izvajanju 
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programa ukrepov kakor tudi pri pripravi Načrta upravljanja voda in Programa ukrepov upravljanja 

voda za obdobje 2015—2021. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje si prizadeva zmanjšati zamudo, ki je 

nastala ob sprejemu, prav tako pa izvaja aktivnosti na pripravi načrta in programa ukrepov za 

naslednje obdobje. To je še toliko pomembnejše, ker bo sprejetje teh dokumentov do 22. 12. 2015 

predhodni pogoj za črpanje sredstev EU za aktivnosti v okviru tematskega cilja 6 »Varstvo okolja in 

spodbujanje učinkovite in trajnostne rabe virov«.  

Iz pregleda stanja izvajanja programa ukrepov upravljanja voda izhaja, da je od skupno 66 ukrepov 

doslej zaključenih 9 (predvsem gre za prepovedi, omejitve in pogoje, določene z Uredbo o načrtu 

upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja), v izvajanju jih je 30, medtem ko se 

jih 27 še ni začelo izvajati. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OKOLJEVARSTVENIH IN 

NARAVOVARSTVENIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2014 – 2015 

Na spletni strani MKO je objavljen razpis za sofinanciranje projektov okoljevarstvenih in 

naravovarstvenih nevladnih organizacij v letih 2014 in 2015. Razpis opredeljuje dva konkretna sklopa. 

Prvi je varstvo okolja, zlasti preprečevanje nastajanja odpadkov ali priprava za ponovno uporabo 

odpadkov, drugi pa ohranjanje narave, zlasti prispevek k doseganju ciljev območij Natura 2000. 

Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2014 in 2015 je 100.000 EUR. Projekti bodo sofinancirani v 

višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov. Lastna udeležba v višini najmanj 10 % vseh upravičenih 

stroškov se lahko izkaže v prostovoljskem delu. Razpis je odprt do 19.05.2014 do 10. ure. Več lahko 

preberete tukaj.  

EVROPA ZA DRŽAVLJANE  

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri 

razvoju EU. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in 

vidikih skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na 

podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program 

Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko 

državljanstvo in državljansko participacijo. Za obdobje 2014-2020 je za program Evropa za državljane 

namenjenih 185.468,00 evrov proračunskih sredstev. Trenutno so odprti sklopi Mreže mest in town 

twinning – demokratično vključevanje in civilna participacija ter evropsko spominjanje. Rok za oddajo 

vlog je 4.6.2014. Več informacij najdete na spletni strani EACEA.  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGIJSKO UČINKOVITOST V GOSPODINJSTVIH IN JAVNEM 

SEKTORJU 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v 

gospodinjstvih, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju 

Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1154
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
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Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Izdajatelj je 

Energetika Ljubljana, d.o.o. Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, 

ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh 

ukrepov, ter zavodi, ustanove in društva. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od 02.01.2014 

dalje. do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 06. 2014. Več 

tukaj. 

ERASMUS + 

Erasmus + je program EU za izboljšanje spretnosti in zaposljivosti s pomočjo izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in športa. Med letoma 2014-2020 bo program zagotavljal možnosti za več kot 4 

milijone Evropejcev, za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v 

tujini, kot tudi prispeval k razvoju evropske razsežnosti v športu. V sklopu svežnja Erasmus + Šport je 

trenutno odprt razpis, ki je namenjen sofinanciraju aktivnosti sodelovanja med državami ter za 

neprofitne športne dogodke. Sofinanciranje je v višini do 80%, za sodelovanje se lahko prejme do 

500.000 €, za dogodke pa do 2 mio €. Podaljšan rok za oddajo je 26.6.2014.  

V sklopu Mobilnost Mladina je možno prejeti sofinanciranje mobilnosti mladih in mladinskih 

delavcev, če ste akterji, aktivni na področju mladinskega dela. Višina subvencije je odvisna od dolžine 

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

Odprt je tudi sklop Strateška partnerstva na področju mladih, ki je namenjen partnerstvu med 

organizacijami z namenom izboljšanja mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. 

Rok za oddajo vlog je 1.10.2014. Več informacij lahko najdete tukaj.  

JAVNI POZIV EKO SKLADA ZA UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH 

NALOŽB 

Obveščamo vas, da je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, podaljšal Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi 

katerega je bilo razpisanih 24 mio EUR ugodnih kreditov, nerazdeljenih je še okrog 15 mio EUR. Poziv 

je odprt do 30. junija 2014. Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletni strani Eko sklada. 

(Vir: Eko sklad, bh) 

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2014 

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-

NATURA.SI bo letos že petič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo 

blizu 50 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Na dosedanje štiri 

razpise smo prejeli več kot 200 nominacij. Razpis je usklajen s kriteriji za priznanja Europa Nostra. 

Častni pokrovitelj jubilejne 5. podelitve priznanj Naša Slovenija bo predsednik Državnega sveta RS, g. 

Mitja Bervar. Gostitelj podelitve priznanj in srečanja dosedanjih nagrajencev (tudi nominirancev) bo 

že četrtič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot ob zaključku oživljenega (sicer že 50.) 

mednarodnega sejma Vino Ljubljana 2014 v soboto, 6. 9. 2014. 

Letos bo izšla posebna publikacija, v kateri bodo predstavljeni dosedanji prejemniki priznanj, naštete 

pa bodo tudi vse nominacije po kategorijah. Pisne predloge za priznanja Naša Slovenija lahko pošljejo 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energijsko-ucinko-989/
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/RAZPIS_NS_2014.doc
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posamezniki ali organizacije do vključno 1. julija 2014. Prejemniki priznanj Naša Slovenija bodo 

predstavljeni tudi v projektu SLOVENIJA BREZ MEJA na sejmu BONACA 2014 v Portorožu (25. – 

28.9.2014). Za več informacij se lahko obrnete na pkdslovenia@gmail.com; tel.: 070 554 232;  04 533 61 

20. 

NAJAVA RAZPISA LIFE+ 

Obveščamo vas, da je najavljen razpis LIFE+ s predvidenim datumom odprtje razpisa 16.6.2014. Ciljne 

skupine so javne in zasebne pravne osebe, višina subvencije pa se bo gibala med 60 in 100% (odvisno 

od teme projekta). Predvideni roki so za projekte tehnične pomoči 15.9.2014, za integrirane projekte 

15.10.2014 (prva faza), april 2015 (druga faza) ter pripravljalne projekte 29.10.2014. Predvideni 

programi so: podprogram za okolje - okolje in učinkovita raba virov; narava in biotska raznovrstnost 

in okoljsko upravljanje in informacije; za podprogram za podnebne ukrepe: blažitev podnebnih 

sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam in podnebno upravljanje in informacije.  

Z nepovratnimi sredstvi bo mogoče financirati naslednje projekte: pilotne projekte; predstavitvene 

projekte; projekte najboljše prakse; integrirane projekte; projekte tehnične pomoči; projekte za 

povečanje zmogljivosti; pripravljalne projekte ter projekte za informiranje, ozaveščenost in razširjanje. 

PARTNERSKA PONUDBA GRŠKE OBČINE NEAPOLIS-SYKEON 

Iz Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, ki od januarja 2014 kot nacionalna informacijska pisarna 

svetuje morebitnim upravičencem pri prijavah na razpise, organizira različne informacijsko-

izobraževalne dogodke, pomaga pri iskanju partnerjev in mreženju, smo prejeli partnersko ponudbo 

grške občine Neapolis-Sykeon (oziroma organizacije Common Benefit Enterprise for Services of 

Neapolis-Sykeon v imenu omenjene občine), ki išče partnerje - lokalne skupnosti - za sodelovanje v 

skupnem projektu na področju kulturne dediščine s fokusom na Balkan.  

Občina Neapolis-Sykeon želi s projektom sodelovati na razpisu za projekte sodelovanja večjega 

obsega podprograma Kultura (programa EU Ustvarjalna Evropa, http://ec.europa.eu/culture/creative-

europe/calls/index_en.htm). Rok za oddajo vlog na omenjen razpis je 1. oktober 2014.  

Ustvarjalna Evropa je sicer nov program EU (2014-2020) za promocijo evropskih kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega prispevka k rasti 

in novim delovnim mestom. Program vključuje podprogram Kultura, ki podpira uprizoritvene in 

vizualne umetnosti, kulturno dediščino, knjigo in druga področja, ter podprogram MEDIA, ki bo 

zagotovil financiranje za filmski in avdiovizualni sektor. Cilj programa je prispevati k varovanju in 

spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in krepitvi konkurenčnosti kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev. V kolikor imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na CED Slovenia: 

info@ced-slovenia.eu.  

HORIZON 2020  

V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno 

pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Za prvi dve leti je na 

voljo več kot 15 milijard EUR in sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega 

mailto:pkdslovenia@gmail.com
http://www.ced-slovenia.eu/
mailto:info@ced-slovenia.eu
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gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Financiranje je usmerjeno v 

tri glavne stebre, in sicer: Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja 

raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki; vodilni položaj v industriji (Industrial 

leadership), ki podpira evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, 

napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja; družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je 

namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in 

biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in 

surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti. Višina sofinanciranja projektov je med 70 – 100%, 

višina projektnih sredstev pa je med 3 – 7 mio eur. Trajanje projektov v okviru svežnja je med 24 – 48 

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah. Več o tem lahko preverite na spletni strani Horizon 

2020. 

NOVICE DRUGIH 

POZIV K ODDAJI STROKOVNIH PRISPEVKOV - URBANI IZZIV 

Urbanistični inštitutu RS bo tudi letos izdal dodatno, t. i. posebno izdajo revije Urbani izziv. 

Namenjena bo strokovni obravnavi načrtovanja prostora v Sloveniji. V njej bodo zbrane vsebine, ki 

služijo kot strokovna pomoč vsem sodelujočim v različnih procesih oz. aktivnostih prostorskega 

načrtovanja na vseh ravneh odločanja. 

Urbanistični inštitut vabi vse zainteresirane, da do 1. julija 2014 pošljete strokovne članke, druge 

prispevke, ki so povezani s prostorskim načrtovanjem v Sloveniji (npr. predstavitve 

projektov/nalog/metod in tehnik, poročila, intervjuje, pisma, odzive, mnenja itd.) ali komercialne 

oglase. Pri oddaji prispevkov morate jasno navesti, da želite oddane prispevke objaviti v posebni 

izdaji revije Urbani izziv, saj veljajo za posebne izdaje drugačna pravila kot za redne številke. Vse 

podrobnosti najdete na slovenski različici spletne strani revije Urbani izziv, in sicer v meniju Posebne 

izdaje. Posebna izdaja revije Urbani izziv bo izšla predvidoma jeseni. Cena tiskane publikacije bo 5 €, 

avtorji prispevkov in naročniki rednih izdaj jo prejmejo brezplačno. Več splošnih informacij na 

www.uirs.si ali e-naslovu info@uirs.si. 

SPODBUDA ZASEBNEMU SEKTORJU V DRŽAVAH V RAZVOJU  

Evropska komisija je ta teden predstavila načrt, kako razvojna prizadevanja EU v najrevnejših državah 

sveta opreti na zasebni sektor. 

90 % delovnih mest v državah v razvoju je že zdaj v zasebnem sektorju. Toda EU je prepričana, da bi 

se dalo zasebni sektor spodbuditi k še večjemu vlaganju v podjetja, na primer s preudarno 

kombinacijo nepovratnih sredstev in posojil ter uporabo inovativnih finančnih instrumentov. 

Predstavljeni akcijski načrt temelji na 12 točkah, med predlogi, kako spodbuditi odgovorne naložbe v 

partnerskih državah, so: 

 boljše regulativno okolje za podjetja 

 podpora razvoju podjetij 

 večja dostopnost finančnih sredstev, predvsem za mikro, mala in srednja podjetja. 

Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (vir:EP) 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://www2.uirs.si/intranet/tabid/426/ctl/EmailTracking/mid/923/Default.aspx?linkID=327&email=sasa@skupnostobcin.si
http://urbani-izziv.uirs.si/sl/Posebneizdaje.aspx
http://urbani-izziv.uirs.si/sl/Posebneizdaje.aspx
http://www2.uirs.si/intranet/tabid/426/ctl/EmailTracking/mid/923/Default.aspx?linkID=325&email=sasa@skupnostobcin.si
mailto:info@uirs.si
http://ec.europa.eu/news/external_relations/140514_sl.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/140514_sl.htm
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ENERGIJA OCEANOV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST 

EU je predstavila akcijski načrt za boljšo in odgovornejšo rabo energije oceanov. Dve tretjini našega 

planeta pokriva voda, morski viri so lahko pomembni za izpolnjevanje naših potreb po hrani, 

zdravilih in energiji. Modro gospodarstvo lahko tudi pospeši trajnostno rast. Vendar pa o morju 

premalo vemo, saj koordinacija morskih raziskav med državami EU ni zadostna. Raziskave in 

inovacije - akcijski načrt je namenjen: 

 izdelavi digitalne karte celotnega evropskega morskega dna do leta 2020. 30% morskega dna v 

Evropi še ni kartiranega, podatkovne nize pa hranijo različne organizacije. Če bomo vedeli, kaj 

se dogaja v morju in na morskem dnu, bomo lahko bolje izkoristili naše oceane in zaščitili 

ranljive ekosisteme; 

 pripravi spletnega informacijskega središča do leta 2016, ki bo omogočalo izmenjavo 

podatkov in rezultatov raziskovalnih projektov, tako bomo preprečili podvajanje raziskav in 

okrepili inovativnost; 

 ustanovitvi foruma za gospodarsko sodelovanje in znanost, na katerem bodo subjekti iz 

zasebnega sektorja, znanstveniki in nevladne organizacije skupaj oblikovali prihodnost 

modrega gospodarstva in izmenjavali zamisli. 

Z razvojem sektorja, bo Evropa potrebovala več inženirjev in znanstvenikov z znanjem novih 

tehnologij. V sektorju vetrnih elektrarn v obalnem pasu bo treba do leta 2020 dodatno zaposliti 131 000 

ljudi. Na podlagi akcijskega načrta bodo raziskovalne organizacije in podjetja najprej pripravile 

pregled potreb po ustrezno usposobljeni delovni sili. Celotno besedilo si oglejte tukaj. (vir: EK) 

15. FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vas 

vabi k soustvarjanju 15. Festivala prostovoljstva, ki bo letos potekal 

po vsej Sloveniji med 19. in 25. majem. Gre za dogodek, ki omogoča 

prostovoljskim organizacijam, da predstavijo javnosti pisano paleto 

prostovoljskih zgodb in se tudi zahvalijo vsem prostovoljcem. Če imate tudi v vašem kraju razvito 

prostovoljstvo in ga želite v času festivala obeležiti s prireditvijo, predstavitvijo prostovoljskih 

organizacij, okroglo mizo ali kakšnim drugim dogodkom, se lahko obrnete  na Slovensko filantropijo, 

kjer vam bodo nudili vsebinsko pomoč in promocijo dogodka v okviru celotnega festivala. Dogodke 

po Sloveniji si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.filantropija.org. (Vir: Slovenska filantropija, 

Združenje za promocijo prostovoljstva)  

 

http://ec.europa.eu/news/transport/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/news/transport/index_sl.htm
http://www.filantropija.org/15-festival-prostovoljstva-od-19-do-25-5-2014/

