
 

 

 

 

16.5.2014 - 23.5.2014    TN št. 20 

ČESTITAMO 

V NASLEDNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE  IVANČNA 

GORICA, MENGEŠ, STARŠE, ŠTORE, TOLMIN, TRBOVLJE, VERŽEJ in ZREČE. 

ISKRENE ČESTITKE!                                                                              Sekretariat SOS 

PRIHAJAJOČI DOGODKI 

26.5. 

29.5. 

4.6. 

5.6. 

11.6. 

PON 

ČET 

SRE 

ČET 

SRE 

 

 20. Seja Predsedstva SOS 

 Pisarniško poslovanje in arhiviranje Vabilo in prijavnica 

 Delavnica o plačah v javnem sektorju  

 Izdaja in prejem e-računov Vabilo in prijavnica 

 Službena potovanja javnih uslužbencev in izpolnjevanje potnih nalogov 

Vabilo in prijavnica 

KAZALO 

NOVIČKE SOS .........................................................................2 

POMOČ OB POPLAVAH ..................................................2 

REZULTATI COVENANT CAPACITY ...........................2 

KARATE TURNIR ..............................................................2 

GRADIVO ZA UPORABO APLIKACIJE EIZVRŠBE .....3 

NADOMEŠČANJA OBČINSKEGA REDARJA ...............3 

POJASNILA MINISTRSTVA ..................................................3 

UPORABA SLUŽBENEGA VOZILA ...............................3 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ...................................3 

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE 

NADOMESTIL ZA SLUŽNOSTI ......................................3 

UREDBE O FINANČNIH ZAVAROVANJIH PRI 

JAVNEM NAROČANJU ....................................................4 

UREDBA O RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE 

REGIJE ..................................................................................4 

UREDBA O VARSTVU VODA..........................................4 

NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA 2014-2020 ............5 

PRAVILNIK O OBRATOVALNEM MONITORINGU...5 

DOGODKI SOS ........................................................................5 

26.5./ 20. SEJA PREDSEDSTVA SOS .................................5 

29.5./ PISARNIŠKO POSLOVANJE IN ARHIVIRANJE 5 

4. 6./ PLAČE V JAVNEM SEKTORJU ...............................6 

5.6./ IZDAJA IN PREJEM E-RAČUNOV ..........................6 

30.5. / »ALPE-JADRAN SRCE NAIVE« ...........................6 

11.6./ SLUŽBENA POTOVANJA IN IZPOLNJEVANJE 

POTNIH NALOGOV ..........................................................7 

DOGODKI DRUGIH ...............................................................7 

27.5. / RAZVOJ PODJETNIŠTVA ......................................7 

27.5. / NACIONALNI PROGRAMI  SKLADOV .............8 

28.5. / ZELENA  DEL. MESTA V PODRAVSKI REGIJI .8 

29.5 / ZELENA DEL. MESTA V NOTRANJSKO-

KRAŠKI REGIJI .................................................................. 8 

5.6. /ZELENA DEL. MESTA V ZASAVSKI REGIJI ........ 8 

5.6./ REDNE LOKALNE VOLITVE 2014 ......................... 8 

5.6. / ODPADEK JE ZAČETEK NOVEGA ...................... 9 

59. SEJA VLADE...................................................................... 9 

SPREMEMBE ZUJF ............................................................ 9 

NAČRT URAVNAVANJA CEN ...................................... 9 

PODPORE PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE 10 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI .................................................................... 10 

AKTUALNI RAZPISI ........................................................... 11 

EVROPA ZA DRŽAVLJANE.......................................... 11 

UKREPI V VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST.... 11 

ERASMUS + ...................................................................... 11 

UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ... 12 

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2014 .... 12 

NAJAVA RAZPISA LIFE+ .............................................. 12 

PARTNERSKA PONUDBA GRŠKE OBČINE .............. 12 

HORIZON 2020 ................................................................ 13 

NOVICE DRUGIH ................................................................ 13 

URBANI IZZIV ................................................................. 13 

EU STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI........... 14 

PREPOVED RIBOLOVA Z VISEČIMI MREŽAMI ...... 14 

SEMINAR LEADER ......................................................... 14 

SPODBUDA ZASEBNEMU SEKTORJU ....................... 15 

ENERGIJA OCEANOV ZA GOSPODARSKO RAST .. 15 

15. FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA ............................... 16 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Pisarnisko_poslovanje_in_arhiviranje2.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_Pisarnisko_poslovanje_in_arhiviranje.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Vabilo_Eracuni_5_6_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_5_6_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Sluzbene_poti_JU_11_6_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_11_6_14.pdf


 

 

 

 

16.5.2014 - 23.5.2014    TN št. 20 

NOVIČKE SOS  

POMOČ OB POPLAVAH  

V Skupnosti občin Slovenije smo se v tem tednu odzvali na prošnje za pomoč ob poplavah, ki so 

prizadele Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Vse občine smo obvestili o nujni pomoči, potrebni 

za civilno prebivalstvo, ki je utrpelo veliko izgubo. Prav tako smo dobili pozive za finančno pomoč, 

potrebno za infrastrukturno obnovo ob sanaciji prizadetih območij. Več informacij in kontaktov 

najdete na tej povezavi. 

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. (SK) 

 

 

 

KARATE TURNIR V OKVIRU ZDRUŽENJA ALPE JADRAN  

27. septembra bo v Avstriji, v Furstenfeldu, organizirano karate tekmovanje v okviru programa Alpe 

Jadran. V kolikor bi klub iz vaše občine želel sodelovati na turnirju, se lahko prijavi do 21. septembra 

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/prosnja-obcinam-za-pomoc-srbiji-in-bosni-in-hercegovini-o-1/2/index.html?cHash=f20a51ebb17b56ba2d33ff54ef3bacf4
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2014. Prijavnina za udeležbo na turnirju znaša  15€ na tekmovalca oziroma 25€ na ekipo. Za prijavo in 

dodatne informacije o turnirju se lahko obrnete na gerhard.jedlicka@karate-stmk.at ali tudi na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si. Vljudno vas naprošamo, da o dogodku obvestite vaša društva in 

klube, v kolikor bi se le-ti želeli udeležiti turnirja.(MM) 

GRADIVO ZA UPORABO APLIKACIJE EIZVRŠBE  

S strani Carinske uprave Republike Slovenije smo bili obveščeni, da je možno gradivo za predstavitev 

uporabe aplikacije eIzvršbe najti na tej povezavi pod naslovom Obvestila za predlagatelje. 

POSTOPEK NADOMEŠČANJA OBČINSKEGA REDARJA  

Na prošnjo občine članice smo na MNZ naslovili prošnjo za pojasnilo v zvezi s pravilnim postopkom 

zaposlitve občinskega redarja za določen čas zaradi dalj časa odsotnega javnega uslužbenca na tem 

delovnem mestu za čas nadomeščanja odsotnega zaposlenega. Ker menimo, da bi odgovora 

ministrstva utegnili koristiti tudi drugim občinam, je odgovor dostopen na tej povezavi.  

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 

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 

mailto:gerhard.jedlicka@karate-stmk.at
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.carina.gov.si/si/izvrsbe_in_premozenjeske_zadeve/aplikacija_e_izvrsbe/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Postopek_nadomescanja_obcinskega_redarja-pojasnilo-21.5.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Sluzbeno_vozilo_redarstva-pojasnilo-15.5.2014.pdf
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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 2014 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. 

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE REGIJE 

V pregled smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnem svetu 

kohezijske regije. V skladu s predlagano spremembo predlagajo spremembo statusa sveta kohezijske 

regije. Ta ne bi bil več soglasodajalec (vlada mora pred sprejemom pridobiti soglasje), postal bi 

posvetovalno telo. Sveta kohezijskih regij se bi pred sprejemom strateških dokumentov izrekla o 

predlogu, kar pomeni da nasprotovanje ne bi imelo nobene teže. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše mnenje in predloge k predlagani spremembi posredujete na 

naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 3.6.2014. 

UREDBA O VARSTVU VODA PRED ONESNAŽEVANJEM Z NITRATI IZ 

KMETIJSKIH VIROV 

V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Spreminja se jo zaradi opozorila s strani Generalnega 

direktorata za okolje Komisije v preteklem letu in uskladitvijo z Uredbo o predelavi biološko 

razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.  

Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, 

najkasneje do 18.6.2014. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/metodologija_nadomestila_sluznost_vodna_zemljisca.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/uredbazavarovanja5.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/uredbazavarovanja5.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/predlog-uredbe-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-razvojne/2/index.html?cHash=de796234619466f99ad434bc5729cac8
http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/predlog-uredbe-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-razvojne/2/index.html?cHash=de796234619466f99ad434bc5729cac8
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Uredba_o_varstvu_voda_pred_onesnazevanjem_z_nitrati_iz_kmetijskih_virov-23.5.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Uredba_o_varstvu_voda_pred_onesnazevanjem_z_nitrati_iz_kmetijskih_virov-23.5.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
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AKCIJSKI NAČRT ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA 2014-2020 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je na portalu E-demokracija objavilo osnutek akcijskega 

načrta nacionalnega programa športa za obdobje 2014-2020. Celotno gradivo osnutka si lahko 

pogledate na tej povezavi. V gradivu se spreminja postopek sprejemanja LPŠ, v katere mora biti 

vključena tudi civilna športna sfera. Vaše pripombe in predloge prosim posredujete najkasneje do 

četrtka, 19. junija na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM) 

PRAVILNIK O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA PODZEMNE 

VODE 

V javni obravnavi se nahaja Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode. 

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

vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje podzemne vode. Določa vsebino poročila ter 

način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne 

vode, določa pa tudi podrobnejše tehnične pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega 

monitoringa stanja podzemne vode in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje 

obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode. 

Vaše pripombe in predloge na pravilnik nam prosimo posredujete do 20.6.2014 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

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. Vse župane predsedstva vljudno 

prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oziroma, v primeru morebitne odsotnosti, pošljete svojega 

pooblaščenca.  

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. 

V skladu z odločbo o dodelitvi kreditnih točk Arhiva RS, boste tisti, ki imate opravljen preizkus 

strokovne usposobljenosti in boste to tudi označili na prijavnici, pridobili za udeležbo na posvetu 0,9 

kreditne točke. 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava;jsessionid=cf29ce1fbf5a9e08bbc9fcabfa462cb29c5f8a4ae189f51e85be3125484698e6.e34SaxiTbNeKai0Sb34Qc38Laxr0?naziv=akcijski+na%C4%8Drt&min=&vrsta=&podrocje=&status=&leto=
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Komunalne_storitve/Pravilnik_o_obratovalnem_monitoringu_stanja_podzemne_vode-21.5.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
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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. 

4. 6./ DELAVNICA O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Edito Dobaj, bivšo inšpektorico za sistem plač in direktorico 

Inštituta za sistem plač, organizira intenzivno strokovno delavnico o plačah v javnem sektorju. Na 

delavnici se bodo udeleženci pripravili na inšpekcijski nadzor sistema plač in sistema javnih 

uslužbencev na področju lokalne samouprave, debatirali o anomalijah in možnih rešitvah na podlagi 

ZSPJS in obravnavali kompleksnejša vprašanja s področja inšpekcijskega nadzora. vabilo najdete 

tukaj. 

Delavnica bo potekala v sredo, 4. junija 2014 s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani generala Rudolfa 

Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. Število mest je omejeno! Za 

udeležbo na posvetu se obrnite na ursa.rupar@skupnostobcin.si ali po telefonu na številko: 02 234 15 

04. Na delavnico se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 2.6.2014 do 12.00 ure oziroma do 

zasedbe mest. 

 5.6./ IZDAJA IN PREJEM E-RAČUNOV 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Upravo RS za javna plačila organizira 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 zavezani vsi proračunski 

uporabniki k prejemanju e-računov, ter vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki k izdaji e-

računov. 

Na posvetu, ki bo potekal v četrtek, 5.6.2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend 

Hotela, Dunajska c 154 (Ljubljana), bosta 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. Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do srede, 4.6.2014 do 14.00 ure. 

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 

na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

Vabilo in prijavnica. 

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. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmc0ncukeBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Pisarnisko_poslovanje_in_arhiviranje.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_Pisarnisko_poslovanje_in_arhiviranje.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-_delavnica_o_placah_v_JS_4_6_14.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Vabilo_Eracuni_5_6_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_5_6_14.pdf
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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.)  

11.6./ SLUŽBENA POTOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV IN 

IZPOLNJEVANJE POTNIH NALOGOV 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Davčno upravo RS in Ministrstvom za notranje zadeve 

organizira delovni posvet v zvezi s službenimi potmi javnih uslužbencev in izpolnjevanjem potnih 

nalogov. Namenjen je predstavnikom občin, javnih zavodov in drugim zainteresiranim. 

Na posvetu se boste udeleženci seznanili z novostmi v zvezi s predlaganjem REK obrazcev s 

poudarkom na poročanju o povračilih stroškov službenih poti, ki jih uvaja Pravilnik REK ter s 

posebnostmi pri samih izplačilih povračil stroškov službene poti javnih uslužbencev in v povezavi s 

tem, z izpolnjevanjem potnih nalogov. 

Posvet bo potekal v sredo, 11.6.2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, 

Dunajska cesta 154, Ljubljana.  

Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do torka, 10.6.2014 do 14.00 ure. Izpolnjene prijavnice nam 

lahko posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si  ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti 

na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. Vabilo in prijavnica. 

DOGODKI DRUGIH 

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 

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/REGISTRATION_FOR_PARTICIPATION_AT_COLONY_OF_ART.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Sluzbene_poti_JU_11_6_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_11_6_14.pdf
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kupom nagrad, ki vam bodo pomagale na poti k uspehu. Več informacij in program konference ter 

prijavnico najdete tukaj.  

27.5. / PRIPRAVA VEČLETNIH NACIONALNIH PROGRAMOV SKLADOV 

NA PODROČJU NOTRANJIH ZADEV  

Ministrstvo za notranje zadeve vabi na javni posvet "Priprava večletnih nacionalnih programov 

skladov na področju notranjih zadev", ki bo v torek 27. Maja, ob 10. uri v konferenčni dvorani 

Ministrstva za kulturo na Maistrovi ulici 10 v Ljubljani. Dogodek predstavlja ukrep izvajanja načela 

partnerstva, enega temeljnih načel EU financiranja v okviru Večletnega finančnega okvirja 2014-2020. 

Gre za vključevanje vseh relevantnih deležnikov (državnih organov, organov lokalnih skupnosti, 

zasebnega sektorja, nevladnih organizacij idr.) v vse ključne faze procesa črpanja sredstev. Na posvetu 

se bo obravnavalo vsebino prihodnjih večletnih nacionalnih programov skladov na področju notranjih 

zadev, tj. Sklada za migracije, azil in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost.  

28.5. / SOUSTVARJANJE ZELENIH DELOVNIH MEST V PODRAVSKI 

REGIJI 

V organizaciji Umanotere bo potekal brezplačni seminar z naslovom podjetja in lokalne skupnosti za 

soustvarjanje zelenih delovnih mest v podravski regiji. Seminar bo potekal 28. maja 2014 ob 13. uri v 

Mariborski razvojni agenciji. Vabilo, prijavnica 

29.5 / SOUSTVARJANJE ZELENIH DELOVNIH MEST V NOTRANJSKO-

KRAŠKI REGIJI  

Umanotera organizira brezplačni seminar z naslovom soustvarjanje zelenih delovnih mest v 

notranjsko-kraški regiji. Seminar bo potekal 29. maja 2014 ob 9. uri na Občini Postojna (Knjižnica Bena 

Zupančiča Postojna). Vabilo, Prijavnica  

5.6. / SOUSTVARJANJE ZELENIH DELOVNIH MEST V ZASAVSKI REGIJI  

V organizaciji Umanotere bo potekal brezplačni dvourni seminar Podjetja in lokalne skupnosti za 

soustvarjanje zelenih delovnih mest v zasavski regiji. Seminar bo potekal 5. junija 2014 ob 9. uri na 

Občini Trbovlje. Vabilo in Prijavnica.  

5.6./ 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. Program posveta 

 

http://www.planet-oven.si/oven/novice/
http://www.napovednik.com/dogodek293437_seminar_za_podravsko_regijo_podjetja_in_lokalne
https://docs.google.com/forms/d/1x4Ht6MIdTgykhmfDgI9vSpA78PmVN29rsRGNNSm4ss0/edit
http://www.napovednik.com/dogodek293439_seminar_za_notranjsko_krasko_regijo_podjetja_in
https://docs.google.com/forms/d/10nAvRRnhWksAoyEtTmBAKKvp7jscF0PIbKShjSF7dco/viewform
http://www.srcnotrbovlje.si/seminar-za-zasavsko-regijo-podjetja-in-lokalne-skupnosti-za-soustvarjanje-zelenih-delovnih-mest/
https://docs.google.com/forms/d/1JeKnHgF_AGJvbR_ex0cEhravryieebVfHme0zJ1Vul8/viewform
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Predsednikom_OVK_posvet_Brdo_15_5_20_podpisano.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Program_posveta-lokalne_volitve_5.6.2014.doc
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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.  

59. SEJA VLADE 

SPREMEMBE ZUJF – ODPRAVA NESKLADNOSTI Z USTAVO  

Temeljni cilj predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, 

je odprava neskladnosti ZUJF z Ustavo RS, in sicer v delu, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi javnim uslužbenkam. Poglavitna rešitev z izenačitvijo pogojev za prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi za oba spola, je izenačenje položaja javnih uslužbenk kot ženskih zavarovank s položajem, 

ki ga imajo javni uslužbenci kot moški zavarovanci. S tem se odpravlja neskladnost z Ustavo. Ostali 

cilji ostajajo enaki, kot so bili ob sprejemu ZUJF. Med drugim so cilji tudi vzpostavljanje 

medgeneracijskega ravnovesja in prenosa izkušenj s starejših na mlajše ter tudi izmenjave znanja med 

generacijami. 

Hkrati ob določitvi novih pogojev za prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam se 

predlaga tudi prenehanje uporabe enajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2, ki je posegel v 188. člen ZUJF. 

(Vir: Vlada RS, ur) 

NAČRT URAVNAVANJA CEN  

Vlada je sprejela Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015, s tem bo MGRT seznanilo 

neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska združenja, da bodo le ti lahko upoštevali 

usmeritve Načrta pri oblikovanju cen iz svoje pristojnosti in pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na 

cene. 

Cilj pri reguliranju cen je, da skupna rast cen, za katere veljajo različne oblike regulacije, v letu 2014 in 

2015 ne bo presegla rasti cen, ki jo kot srednjeročni inflacijski cilj zagotavlja ECB. Vlada pa dopušča 

možnost odstopa od cilja za rast posamezne skupine cen, v kolikor gre za sistemsko ureditev 

področja.  

Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015 zajema: 

 cene, ki se oblikujejo na podlagi mehanizmov cen po Zakonu o kontroli cen: naftni derivati, 

daljinska energija za ogrevanje; 

 cene, ki so pod neposrednim nadzorom Vlade RS. 

http://okoljskidan.gzs.si/slo/prijava
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 cene, ki so pod neposrednim nadzorom sistemskih regulatorjev in na njihovo oblikovanje 

Vlada RS nima vpliva: poštne storitve, telekomunikacijske storitve, omrežnina za elektriko in 

zemeljski plin. 

Skupno povišanje cen, ki so pod različnimi oblikami regulacije, bo po oceni UMAR v letu 2014 znašalo 

0,1 %, v letu 2015 pa 0,2 %. (Vir: Vlada RS, ur) 

PODPORE PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE  

Sprejeta je Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor 

proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.  

MzIP bo po uveljavitvi novih Smernic za državne pomoči za varstvo okolja in energije EK pripravilo 

predlog nove Uredbe, ki bo podlaga za uvedbo sheme državne pomoči v obliki znižanja prispevkov 

za podpiranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov za energetsko intenzivna podjetja in 

shemo notificira evropski komisiji.  

Skladno z določbami EZ-1 je višina prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci odvisna od moči, in 

napetostne ravni prevzemni-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena porabe energije. Za 

dobavljeno fosilno gorivo in toploto se prispevek obračuna končnim odjemalcem na MWh dobavljene 

energije in je odvisna od energijske vrednosti dobavljenega goriva, utekočinjenega naftnega ali 

zemeljskega plina ali toplote iz omrežja, ki se upošteva pri pripravi uradnih statističnih podatkov. 

Končni odjemalec je po definiciji iz EZ-1 fizična ali pravna oseba, ki kupuje energijo za lastno končno 

rabo. Zato se pri nabavi energenta za energetsko transformacijo, ko se proizvedena toplota ali 

električna energija ne nameni lastni rabi ampak prodaji naprej in je njen kupec zavezan plačati 

prispevek OVE, prispevek OVE ne zaračunava in je preprečena dvojna obremenitev.  

Višina prispevkov je odvisna od ocene potrebnega letnega obsega sredstev za zagotavljanje podpor za 

proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom 

za naslednje koledarsko leto ter  od načrta za delovanje podporne sheme, ki ga za vsako leto sprejme 

Vlada RS. (Vir: Vlada RS, ur) 

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI  

Vlada se je seznanila s Poročilo o izvedbi nalog iz Načrta Izvajanja Nacionalnega programa varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013. Poročilo je narejeno na podlagi prispevkov nosilcev 

posameznih nalog iz Načrta. Naloge iz tega načrta so pri svojem delovanju upoštevali ministrstva in 

njihovi organi v sestavi, nevladne organizacije, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, ter občine pri sprejemanju svojih programov varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. Na podlagi poročila se ugotavlja, da je bila opravljena večina načrtovanih nalog (več kot 

85%). (Vir: Vlada RS, ur) 
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AKTUALNI RAZPISI 

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 

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.  

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
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
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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 

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 

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
mailto:pkdslovenia@gmail.com
http://www.ced-slovenia.eu/
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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 

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 

mailto:info@ced-slovenia.eu
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
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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. 

EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI  

Vzpostavljena je (nova) povezovalna spletna stran vseh ESI skladov: http://www.esi-skladi.si/. Zanjo 

so odgovorni na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Namen evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov je doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast, spodbujati 

skladen razvoj Unije in zmanjševati regionalne razlike. Iz povezovalne spletne strani lahko dostopate 

do skladov: 

 Evropski Strukturni skladi in Kohezijski sklad 

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

 Evropski sklad za ribištvo 

 Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija 

 Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 

 Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 

 Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 

PREPOVED RIBOLOVA Z VISEČIMI MREŽAMI  

Zaradi ogroženosti zaščitenih vrst namerava Evropska komisija prepovedati ribolov z visečimi 

mrežami. Viseče mreže so ribiške mreže za vleko blizu vodne gladine pri ribolovu rib, ki se zadržujejo 

v tem delu voda. V mreže se lahko ujamejo tudi zaščitene vrste, denimo želve in nekatere vrste 

morskih ptic in sesalcev. 

Evropska unija je sicer že uvedla določene omejitve: visečih mrež se ne sme uporabljati za ulov 

nekaterih selivskih vrst, kot sta tun in mečarica, ribolov z visečimi mrežami, daljšimi od 2,5 km, pa je 

popolnoma prepovedan. Vendar zaskrbljenost zaradi posledic uporabe mrež za zaščitene vrste ostaja, 

še vedno tudi prihajajo redne prijave o ribičih, ki naj bi nezakonito lovili ali izkoriščali pomanjkljivosti 

v obstoječih predpisih. 

Evropska komisija zato s 1. januarjem 2015, predlaga popolno prepoved ribolova z visečimi mrežami. 

Da bi zagotovili učinkovito uveljavitev predpisov, je na krovu ribiških plovil prepovedano imeti 

viseče mreže. Natančneje je tudi opredeljen pojem viseče mreže. Celotno objavo si lahko pogledate 

tukaj. (vir: EK) 

SEMINAR LEADER  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mreže za podeželje, je dne 20. 5. 2014, izvedla seminar LEADER, 

ki je bil namenjen vsem zainteresiranim akterjem lokalnega razvoja. Na seminarju se je predstavila 

Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 s poudarkom 

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://www.esi-skladi.si/
http://ec.europa.eu/news/agriculture/140519_sl.htm
http://ec.europa.eu/news/agriculture/140519_sl.htm
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na pripravi strategije lokalnega razvoja. Uredba bo v naslednjih dneh posredovana v formalno 

usklajevanje s socialnimi partnerji in v medresorsko usklajevanje. Sprejem uredbe je predviden do 

konca junija 2014. V uredbi je predviden rok 20 mesecev od njene uveljavitve, v katerem se morajo 

oblikovati lokalne akcijske skupine za novo programsko obdobje 2014-2020, izbrati upravljavca ter 

izdelati strategijo lokalnega razvoja. Za namen ustrezne priprave strategij lokalnega razvoja bo 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do konca junija pripravilo smernice za izdelavo strategij lokalnega 

razvoja.  

V programskem obdobju 2014-2020 je področje spremljanja in vrednotenja pridobilo večji pomen, zato 

morajo lokalne akcijske skupine temu področju nameniti veliko pozornosti in se odločiti kako bodo 

izvajali to nalogo. Seveda bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje lokalnim akcijskim skupinam nudilo 

podporo pri izvajanju tega področja. V drugem delu seminarja pa so udeleženci v okviru predstavitev 

področij ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave in socialnega podjetništva v povezavi z 

ukrepi LEADER, dobili občutek o pomenu teh področij, ki imajo pomembno vlogo pri opredelitvi 

tematskih področij v strategiji lokalnega razvoja. Prav tako so bile predstavljene tudi zanimive ideje in 

projekti kot pomoč pri razmišljanju o predlogu projektnih idej. Potekala je tudi konstruktivna 

razprava, ki je podala mnoge pobude za kvalitetnejšo pripravo ukrepa LEADER. Izvajanje ukrepa 

LEADER se prenaša iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj 

podeželja, skladno s spremembo Zakona o kmetijstvu, ki je pričela veljati 29. 4. 2014. Gradivo (VIR: 

spletna stran PRP)  

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) 

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: 

http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/219-22-5-2014-izveden-seminar-leader
http://ec.europa.eu/news/external_relations/140514_sl.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/140514_sl.htm
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 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)  
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