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NOVIČKE SOS  

20. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

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

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

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

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

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

razvojnem svetu kohezijske regije.  

Na seji Predsedstva SOS so se župani posvetili možnostim sodelovanja z Zvezo društev upokojencev 

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

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

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

Predstavnice in predstavniki predsedstva Skupnosti občin Slovenije so razpravljali tudi o Zakonu o 

financiranju občin (ZFO 1C) ter Zakonu o izvrševanju proračunov republike Slovenije 2014/2015 

(ZIPRS14/15). Skupnost občin Slovenije je zavzela stališče, da predlagane spremembe niso ustrezne, 

zato predsedstvo SOS nasprotuje vsakim spremembam na področju lokalne samouprave, brez 

oblikovane in z občinami usklajene Strategije razvoja lokalne samouprave, katere oblikovanje je s 

strani države sicer bilo potrjeno, vendar nikdar uresničeno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se v 

gradivu poslancem državnega zbora v zvezi z Zakonom o financiranju občin nahajajo neresnice, tako 

je npr. zapisano, da Vlada RS z reprezentativnimi združenji že od leta 2010 ni sklenila dogovora o 

višini povprečnine, kar pa ne drži. Na podlagi tega predlog zakona poskuša ukiniti institut sklenitve 

dogovora z reprezentativnimi predstavniki občin, čemur Skupnost občin Slovenije odločno 

nasprotuje.  

Prav tako se je Predsedstvo SOS opredelilo do Predloga uredbe o spremembi uredbe o razvojnem 

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

tehnologijo in po zadnjih podatkih brez usklajevanja s Službo Vlade za kohezijska sredstva (SVRK). V 

predpisu se spreminja 5. člen tako, da nadomešča poprej nujno soglasje Sveta kohezijskih regij o 

vsebini partnerskega sporazuma z dikcijo, po kateri se Sveta kohezijskih regij izrečeta pred končno 

odločitvijo Vlade RS. Ugotovljeno je bilo, da je predlog v neskladju s 6.a členom Zakona o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja. Zato SOS nasprotuje spremembi 5. člena Uredbe o razvojnem svetu 

kohezijske regije. Spreminjanje partnerskega odnosa med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in 

državo je nesprejemljivo, saj ruši institut zahtevan s strani Evropske komisije.  

V primeru, da ministrstvo nasprotovanje spremembam 5. člena Uredbe o razvojnem svetu kohezijske 

regije ne bo upoštevalo, bodo Skupnost občin Slovenije ter vzhodni in zahodni Svet kohezijske regije o 

tem obvestili Odbor regij ter Evropsko komisijo in preučili vse pravne možnosti, vključno s tožbo pred 

Evropskim sodiščem zaradi kršenja načela subsidiarnosti.  



 

23.5.2014 – 30.5.2014  TN št. 21 

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi dogajanja v zvezi z 8. javnim pozivom, zaradi katerega se je ob 

oddaji vlog povzročilo nedostojne razmere na oddajnih mestih. Predsedstvo SOS bo tako pozvalo 

Računsko sodišče RS, da preveri zakonitost 8. javnega poziva. (bh) 

ZAKLJUČEK PROJEKTA CAPACITY  

Predstavnicam in predstavnikom Predsedstva SOS je 

Saša Kek, vodja projekta Covenant CapaCITY 

predstavila tudi zaključke projekta. Projekt Covenant 

CapaCITY je bil triletni program »Krepitev zmogljivosti 

lokalnih uprav za pospeševanje lokalnih podnebno-

energetskih ukrepov - od načrtovanja do ukrepov in 

monitoringa", ki se je pričel izvajati junija 2011 zaključil 

pa se je danes, 30. maja 2014. 

Covenant capaCITY sprejema izziv povečevanje energetsko trajnostno naravnanih skupnosti po 

Evropi. To smo dosegli tako, da smo vsem zainteresiranim ponudili celovit evropski program za 

krepitev zmogljivosti za lokalne skupnosti, za podporo v vseh fazah izvedbe trajnostnega 

energetskega akcijskega načrta (SEAP) - od motivacije, načrtovanja, izvajanja, monitoringa do 

evalvacije. S tem je bil storjen pomemben korak k usposabljanju in podpori občinam za podpis 

Konvencije županov in povezovanju občin in regij ter njihovih podpornikov. Za dolgoročni učinek 

projekta je na voljo platforma za usposabljanje v slovenskem jeziku. (sk)     

   

UMIK NOVELE ZFO-1C  

Skupnost občin Slovenije je že od samega začetka in vseskozi ter ob vseh različicah sprememb in 

dopolnitev ZFO vztrajala na negativnem stališču do predloga. Ker je Zakon o financiranju občin eden 

najpomembnejših zakonov za delovanje občin, lahko vsaka ne dovolj premišljena sprememba 

povzroči negativne učinke v delovanju občin, kar bi s sprejemom predloga ZFO-1C vsekakor bilo 

povzročeno. Skupnost občin Slovenije je na sestankih s predstavniki ministrstva, s sklepi Predsedstva 

SOS opozarjala na nedomišljeno in neutemeljeno spremembo zakona, ki bi vplivala na funkcionalno 

kot finančno avtonomijo občin. SOS je zahtevala ohranitev sedaj veljavnega ZFO. Odbor za notranje 

zadeve, javno upravo in lokalno samouprave je negativno mnenje SOS upošteval in na seji izglasoval 

umik obravnave novele zakona o financiranju občin.  

SESTANEK Z MGRT GLEDE 21. ČLENA IN 8. JAVNEGA POZIVA  

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na sestanek z MGRT glede 21. člena ZFO (sofinanciranje 

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

usmeritve. Sestanek je potekal danes, 30. maja 2014 v prostorih MGRT. Udeležili so se ga predstavniki 

Glavnega odbora SOS.  

http://www.covenant-capacity.eu/si/training-platform/
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Na sestanku so predstavniki MGRT predstavili, da se bo v skladu z 47. členom ZIPRS14/15 za 

sofinanciranje investicij občin namenilo 2% primerne porabe. Na odboru za finance je bil kot 

amandma sprejet 76. člen, ki določa, da se občinam, ki imajo projekte že v teku in ki imajo na dan 

uveljavitve zakona že sklenjene pogodbe z izvajalcev, ne glede na 47. člen ohrani sofinanciranje v 

višini 4% primerne porabe. V skladu s 47. členom bi MGRT moral zagotoviti 22 milijonov evrov, ob 

sprejetju 76. člena pa še dodatnih 4 milijone evrov. Na proračunski postavki ima MGRT na voljo le 

15,8 milijona evrov. Na MGRT so poiskali vsa možna rezervna sredstva na njihovem resorju, a kljub 

temu lahko zagotovijo le 17,5 milijona evrov. Tako so na sestanku ponudili, da bi financiranje 

investicij občin v letu 2014 bilo le 1% primerne porabe. SOS je na sestanku izpostavil, da se morajo 

spoštovat zakoni in predpisi tudi s strani države. Zato velja, da v kolikor MGRT nima možnosti 

zagotoviti dovolj finančnih sredstev za zakonske obveznosti, mora Vlada RS sredstva zagotovit skozi 

razporeditve.  

V nadaljevanju je bilo govora o 8. javnem pozivu, kjer je bilo oddanih 152 vlog. Od tega so 6 vlog 

zavrgli kot neustrezne, ostale vloge pa so v vsebinskem pregledu. Na MGRT bodo poizkusili poiskati 

dovolj sredstev za izvedbo vseh izvedljivih projektov. (mm)  

PRIJATELJSKI TURNIR V NOGOMETU  

Ekipa županov, ki je organizirana v okviru skupnosti občin Slovenije, se je udeležila prijateljskega 

turnirja v nogometu. Turnir je bil organiziran s strani občine Štore, ter Slovenske vojske. Župani niso 

uspeli ponoviti lanskega uspeha, kjer so dosegli drugo mesto. Že v predtekmovalni skupini sta bili 

boljši ekipi Slovenske vojske, ter ekipa občine Štore. Župani so se nato z ekipo MO Celje pomerili za 

peto mesto, v kateri so izgubili z rezultatom 2:1. (mm) 

8. SEJA NO OP RČV ZA OBDOBJE 2007-2013 

V sredo, 28.5.2014 je potekala 8. seja Nadzornega odbora za operativni program razvoja človeških 

virov za obdobje 2007-2013. Člani nadzornega odbora so med drugim seznanili s pogledom na 

izvajanje Operativnega programa razvoja človeških virov s strani socialnih partnerjev in civilne 

družbe, z novim programskim obdobjem 2014 -2020 in oceno izvajanja Strategije Europa 2020. 

PISARNIŠKO POSLOVANJE IN ARHIVIRANJE  

V četrtek, 29.5.2014, je SOS ob sodelovanju s Pokrajinskim 

arhivom Maribor in Mestno občino Velenje, organizirala 

delovni posvet na temo Pisarniško poslovanje in arhiviranje, ki 

se je odvijal v Velenju. Na začetku posveta je višji arhivist Ivan 

Fras predstavil področje pravnih predpisov, navodil, 

standardov in terminologije, nato je arhivski svetnik Miroslav 

Novak predstavil upravljanje z dokumentarnim gradivom v 

elektronski obliki, v zadnjem delu posveta pa je arhivska 

svetovalka Suzana Čeh predstavila področji upravljanja z 

dokumentarnim gradivom v fizični in digitalni obliki, ter 

odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanje gradiva arhivu. 
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POJASNILA MINISTRSTVA 

SPREMEMBA KADROVSKEGA NAČRTA  

S strani ministrstva za notranje zadeve smo prejeli pojasnilo glede sprememb kadrovskega načrta z 

dodajanjem novega delovnega mesta in pristojnosti za potrditev v takšnem primeru. Pojasnilo lahko 

preberete tukaj. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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. 

PREDLOG STRATEGIJE ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE O STRATEŠKIH 

USMERITVAH RAZVOJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA  

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah 

razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Morebitne predloge in stališča glede predloga 

Strategije nam lahko posredujete do srede, 11. junija 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

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. 

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Odgovor_-_SOS__kadrovski_nacrt_podpisano.pdf
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/Kmetijstvo/2014/STRATEGIJA_12_52014k.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2014/STRATEGIJA_12_52014k.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
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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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.  

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. 

STALIŠČE SOS - DOLOČANJE NADOMESTIL ZA SLUŽNOSTI NA 

VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ RS  

Skupnost občin Slovenije je na MKO naslovila dopis s stališčem vezanim na Predlog Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih 

in priobalnih zemljiščih v lasti RS. 

SOS  je poudarila na že vrsto dopisov in pozivov posredovanih pristojnim k obvezni spremembi 

predpisov tako, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti s stvarnimi pravicami brezplačno, če je to v javnem interesu. Zato smo MKO ponovno 

pozvali, k upoštevanju navedenega. 

Glede na predlog Pravilnika, smo podali tudi pripombe in obrazložitve, da ni nobene razlike med 

občinami, ki so predhodno brezplačno prenesle zemljišče na državo, in tistimi, ki pridobivajo 

služnostno pravico za izgradnjo komunalne infrastrukture na vodnem zemljišču, ki je v lasti države. 

Nadomestila za služnost so enormna in v nekaterih primerih višja od same vrednosti zemljišča ali celo 

investicije. Prav tako smo opozorili na obrazložitev v delu, ki se nanaša na znižanje nadomestil, ki se 

dejansko ne spreminja in ostaja enako zelo visoka – ukinja se le plačilo nadomestila občinam, ki so 

pred tem prenesle zemljišče na državo.  

Od ministrstva pričakujemo, da stališče upošteva. 

 

 

 

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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IMENOVANJA 

MREŽA ZA PODEŽELJE  

Predsedstvo SOS je na podlagi korespondenčne seje predlagalo in imenovalo novega člana v 

Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje, ki bo zastopal Skupnost občin Slovenije. Med predlaganimi 

kandidati je prejel najvišje število glasov mag. Jože Protner, Maribor. 

Naloge Usmerjevalne skupine Mreže so podajanje pobud za aktivnosti Mreže, prispevati predloge za 

izboljšanje izvajanja aktivnosti in k izvedenem planu Mreže, predlaganje ustanovitve tematskih 

strokovnih delovnih skupin in širjenje ter izmenjava informacij o aktualnem razvoju podeželja. Pomen 

in vloga mreženja se v programskem obdobju 2014–2020 krepi tako na ravni Evropske unije, kjer se 

Evropski mreži za razvoj podeželja in Evropski evalvacijski mreži za razvoj podeželja pridružuje 

Mreža Evropskega inovativnega partnerstva (EIP), kot tudi na nacionalni ravni, kjer se naloge 

nacionalnih mrež za razvoj podeželja širijo na nova področja. Na podlagi člena 55 Uredbe za razvoj 

podeželja (EKSRP) vsaka država članica ustanovi nacionalno mrežo za podeželje, ki združuje 

organizacije, uprave in partnerje, ki sodelujejo pri razvoju podeželja. Glavne aktivnosti Mreže za 

podeželje so informiranje in komuniciranje, prenos zanj, inovativnosti in sodelovanje ter dobre prakse. 

Pri razvoju aktivnosti Mreže za podeželje aktivno sodeluje Usmerjevalna skupina Mreže za podeželje. 

Katerega namen je vključevanje institucij, ki delujejo na področju razvoja podeželja in večje 

vključenosti v razvoj slovenskega podeželja. 

POVPRAŠEVANJA SOS 

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALE KOMUNALNE ČISTILNE 

NAPRAVE 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s prošnjo, da jim 

pomagamo zbrati podatke o tem, katere občine imate še odprt razpis za sofinanciranje male 

komunalne čistilne naprave za gospodinjstva, kjer ne bodo gospodinjstva oz. kmetije nikoli 

priključene na javni kanalizacijski sistem niti lokalno občinsko čistilno napravo. Seznam teh občin bi 

KGZS objavila v svojem mesečniku z naklado 90.000 in tako spodbudili pravočasno urejanje odpadnih 

vod. Vljudno vas prosimo za pomoč pri omenjenem naboru podatkov. V primeru, da vaša občina ima 

tak razpis ali ga načrtuje v kratkem, vas prosimo, da nam do 6.6.2014 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete naslednje podatke: 

OBČINA TRENUTNO ODPRT 

RAZPIS (od – do) 

NAČRTOVAN RAZPIS V 

LETU 2014 

VSAKOLETNI RAZPIS (DA 

– NE) 

    

Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo. (bh) 

 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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POSLEDICE V PRIMERU 1% SOFINANCIRANJA INVESTICIJ OBČIN  

Predstavniki glavnega odbora Skupnost občin Slovenije so se danes 30.5.2014 udeležili sestanka z 

MGRT glede 21. člena ZFO (sofinanciranje investicij) in 8. javnega poziva za predložitev vlog za 

sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve. Na sestanku so predstavniki MGRT 

predstavili, da je v skladu z 47. členom ZIPRS14/15 za sofinanciranje investicij občin nameni 2% 

primerne porabe. Na odbore za finance je bil kot amandma sprejet 76. člen, ki določa, da se občinam, 

ki imajo projekte že v teku in ki imajo na dan uveljavitve zakona že sklenjene pogodbe z izvajalcev, ne 

glede na 47. člen ohrani sofinanciranje v višini 4% primerne porabe.  V skladu s 47. členom bi MGRT 

potreboval 22 milijonov evrov, ob sprejetju 76. člena pa še dodatnih 4 milijone evrov. Na proračunski 

postavki pa ima MGRT na voljo le 15,8 milijona evrov. Na MGRT so poiskali vsa možna rezervna 

sredstva na njihovem resorju, a kljub temu lahko zagotovijo le 17,5 milijona evrov. Tako so na 

sestanku ponudili, da bi financiranje investicij občin v letu 2014 bilo le 1% primerne porabe. SOS je 

na sestanku izpostavil, da se morajo spoštovat zakoni in predpisi tudi s strani države. Tako da, v 

kolikor MGRT nima možnosti zagotoviti dovolj finančnih sredstev za zakonske obveznosti, mora 

Vlada RS sredstva zagotovit skozi razporeditve.  

Da bo SOS lahko predstavil posledice, ki bi zaradi tega doletele občine, v kolikor se bi 

sofinanciranje zmanjšalo na 1%, vas prosimo za konkretne primere, kaj bi zmanjšanje 

sofinanciranja pomenilo za vašo občino. Vaše primere nam prosimo posredujte do ponedeljka 2. 

junija (do konca dneva) na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

Zanimajo nas predvsem podatki: 

 Ali bi zmanjšanje sofinanciranja ogrozilo izvedbo projektov (katerih) 

 Ali bi zmanjšanje sofinanciranja ogrozilo storitve občin? 

 Kakšne posledice bo imelo zmanjšanje sofinanciranja za proračun občine? 

 Ali bi zmanjšanje sofinanciranja ogrozilo delovna mesta (pri izvajalcih)? 

 Ali bi zmanjšanje sofinanciranja ogrozilo obstoj podjetij (izvajalcev in podizvajalcev) – 

katerih? 

 Ali boste zaradi zmanjšanja sofinanciranja počrpali manj evropskih sredstev? 

 Drugi argumenti… 

Za pomoč pri argumentaciji se vam že v naprej zahvaljujemo. (mm) 

DOGODKI SOS 

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. 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-_delavnica_o_placah_v_JS_4_6_14.pdf
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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. 

7.6./ KONVENCIJA SLOVENSKE PISATELJSKE POTI 

V imenu Društva slovenskih pisateljev, občine Velike Lašče in Skupnosti občin Slovenije vas vabimo 

na KONVENCIJO SLOVENSKE PISATELJSKE POTI, ki bo potekala v Velikih Laščah, na 

Levstikovem trgu, Rašici in Trubarjevi domačiji, in sicer v soboto, 7. junija 2014, s pričetkom ob 10.00 

uri. Spremljevalni program bo potekal med 13.00 in 22.00 uro. 

Konvencija je priložnost vseh udeležencev za medsebojno predstavitev razvojnih možnosti projekta 

Slovenska pisateljska pot Društva slovenskih pisateljev. Srečanje bo nudilo možnost podpisa pristopa 

k Slovenski pisateljski poti in za postopno ureditev spominskih lokacij, predstavili pa bomo tudi 

sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami. Tudi sicer nadvse pester program nudi mnogo 

zanimivih vsebin, zato je primeren za udeležbo širšega kroga udeleženk in udeležencev. Vabilo in 

natančen program dogodka 

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 

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
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/SPP_vabilo_konvencija_Trubarjeva.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/SPP_program_konvencija_Trubar_A4_splet.pdf
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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 

3.6 – 5.6. / GOV-JAM 

Od 3. junija do 5. junija bo v prostorih kreativnega Coworking centra Poligon potekal Gov-Jam. 

Namen GovJam-a je združevanje študentov, strokovnjakov in posameznikov iz različnih področij, ki s 

svojimi znanji gradijo, so-oblikujejo in izboljšujejo storitve na področju javne uprave. S strogimi 

časovnimi omejitvami, metodami in orodji storitvenega oblikovanja želijo organizatorji iz udeležencev 

izvabiti kreativnost in preizkušanje svojih spretnosti v sproščenem in prijetnem okolju.  

Prvi tovrsten dogodek v Sloveniji je bil Service Jam 2012 v Ljubljani, do danes pa se jih je odvilo že 7. 

Dogodkov v Ljubljani se je do danes udeležilo že več kot 200 posameznikov in skupaj načrtovalo več 

kot 35 storitev. Pristop storitvenega oblikovanja je usmerjen v uporabnika, iterativen in temelji na 

principu “učenje skozi prakso” in “delati, ne govoriti”, ki zagotovita intenzivnih 48 ur. Ob koncu 

tridnevne delavnice skupine oblikujejo prototipe konceptov storitve in le te predstavijo na 

mednarodni platformi Global GovJam, s seboj pa odnesejo kup novih izkušenj, znanj in prijateljev. 

GlobalGov Jam torej na zabaven način spodbuja konstruktivno kritiko in izboljšuje komunikacijo med 

posamezniki, povezuje raznolike posameznike, njihova znanja in izkušnje, omogoča prostor 

sproščenega dela in učenja, preizkuša timske in vodstvene sposobnosti, usmerja udeležence k 

otipljivim rezultatom, daje v procesu oblikovanja v osredje uporabnika, temelji k nenehnemu 

izboljševanju storitev ter zagotavlja nepozabno kreativno izkušnjo.  

Cena vstopnice znaša 30€. Denar bo namenjen organizaciji delavnice, nakupu materiala in 

pripomočkov za delo (post-it listki, papir, škarje, pisala,...) ter hrani in pijači. Organizatorji delajo 

prostovoljno. Več informacij lahko dobite na servicejam.si@gmail.com. Vabilo 

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 

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
mailto:servicejam.si@gmail.com
http://www.servicedesignslovenia.com/ljubljana-gov-jam-2014/index.html
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
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na redne lokalne volitve 2014. Posvet bo potekal v četrtek, 5. junija 2014 v Kongresnem centru na Brdu 

pri Kranju. Obvestilo ministrstva najdete tukaj. Program posveta 

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.  

11.6. / GOSPODARJENJE Z JAVNO RAZSVETLJAVO 

V sredo, 11. junija, ob 10. uri bo v Kulturnem centru Ravne na Koroškem potekal brezplačni strokovni 

posvet Gospodarjenje z javno razsvetljavo. Na posvetu bodo predstavljeni rezultati uspešne zgodbe o 

skupnem sodelovanju 11 občin za potrebe javnega razpisa učinkovite prenove javne razsvetljave 

UJR1. V okviru posveta se boste lahko seznanili z novostmi na področju LED tehnologije v javni 

razsvetljavi, potrebnimi podatki glede javne razsvetljave za uspešno gospodarjenje z javno 

razsvetljavo, novimi rešitvami na področju avtomatizacije in označevanja javne razsvetljave in si 

ogledali prvo javno predstavitev energetskega knjigovodstva v oblaku, ki omogoča nadzor in analizo 

podatkov o rabi energije tako za javno razsvetljavo kot tudi za ostale energente. Natančen program 

strokovnega posveta si lahko pogledat na naslednji povezavi: PROGRAM STROKOVNEGA 

POSVETA GOSPODARJENJE Z JAVNO RAZSVETLJAVO 

Kotizacije za udeležbo ni. Zaradi omejenega števila mest prosimo, da udeležbo potrdite na naslednji 

povezavi PRIJAVA, ali na info@geom.si ali na telefon št. 041 971 779 (Matjaž), najkasneje do 

ponedeljka 9. junija 2014. 

11.6./ URESNIČEVANJE ENAKOSTI MED ŽENSKAMI IN MOŠKIMI  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, skupaj s KS - Norveškim združenjem 

lokalnih in regionalnih oblasti, vabi na seminar "Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: 

vloga lokalnih skupnosti", ki bo potekal v sredo, 11. junija, v Hotelu Brdo na Brdu pri Kranju od 9.00 

ure dalje. Vabilo, prijavnica 

Za udeležbo na dogodku, ki je brezplačna, se lahko prijavite do petka, 6. junija 2014, na elektronski 

naslov pia.azman@gov.si ali po faksu 01 369 79 18. Zaradi mednarodne udeležbe bo na dogodku 

zagotovljeno prevajanje iz angleškega v slovenski jezik. Število mest je omejeno. 

 

 

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
http://okoljskidan.gzs.si/slo/prijava
https://drive.google.com/file/d/0B8zHoiZ1MBA5cDdaQ0lEb2R1eW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8zHoiZ1MBA5cDdaQ0lEb2R1eW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kxQdYwe5a6ZeVDw_NJNEH9o4OUZvurCPxOoTE5cUUKg/viewform
mailto:info@geom.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_Ljubljana_Maribor.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica_Ljubljana_Maribor.docx
mailto:pia.azman@gov.si
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12.6./ URESNIČEVANJE ENAKOSTI MED ŽENSKAMI IN MOŠKIMI  

Seminar "Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: vloga lokalnih skupnosti", bo potekal 

tudi v Mariboru, in sicer v četrtek, 12. junija, v Hotelu Habakuk od 9.00 ure dalje. Vabilo, prijavnica 

Za udeležbo na dogodku, ki je brezplačna, se lahko prijavite do petka, 6. junija 2014, na elektronski 

naslov pia.azman@gov.si ali po faksu 01 369 79 18. Zaradi mednarodne udeležbe bo na dogodku 

zagotovljeno prevajanje iz angleškega v slovenski jezik. Število mest je omejeno. 

13.6. / ZELENA INDUSTRIJSKA OBMOČJA - INOVATIVNI PRISTOPI V 

URBANIZMU  

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije organizira v sodelovanju z Urbanističnim 

inštitutom Republike Slovenije 25. Sedlarjevo srečanje, ki bo v petek, 13. junija 2014, od 8.30 ure dalje v 

prostorih Mestnega muzeja Ljubljana, Gosposka ulica 15, v Ljubljani. Tema tokratnega srečanja bo 

Zelena industrijska območja: inovativni pristopi v urbanizmu  

Evropa se v zadnjih letih sooča s spoznanjem, da bo težko zagotoviti nova delovna mesta brez 

ponovne industrializacije. Kako smo na ta trend pripravljeni v Sloveniji, kakšno industrijo smo 

pripravljeni umestiti v prostor in kakšne možnosti ponujajo zelena industrijska območja, so le 

nekatera izmed vprašanj na katere bomo poskušali odgovoriti na srečanju. 

Tema srečanja bo zanimiva ne samo za prostorske načrtovalce, pač pa tudi za občine in druge, ki 

načrtujejo nove poslovne in industrijske cone ali te že imajo in so še nezasedene. Poleg prostorskih 

načrtovalcev iz Evrope in Slovenije, bo med predavatelji tudi predstavnica Gospodarske zbornice 

Slovenije, vodja projekta MER – marketing EKO industrijskih con (www.merproject.eu) ter 

predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Dvema sklopoma predavanj bo sledila razprava 

v obliki okrogle mize, kjer bodo vsi udeleženci vabljeni k aktivni izmenjavi mnenj, idej in predlogov. 

Program srečanja, vabilo in prijavnica so na voljo na spletni strani Društva urbanistov in prostorskih 

planerjev Slovenije – www.dupps.si ali na spletni strani Urbanističnega inštituta Republike Slovenije 

www.uirs.si. Več informacij tudi na email: drustvo.dupps@gmail.com ali bostjan.cotic@uirs.si.  

17.6. / AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI  

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Nacionalni inštitut za javno 

zdravje organizirajo posvetovanje na temo Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji – AHA.SI, ki bo 

potekal v torek, 17. junija 2014, v Austria Trend Hotelu Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri. Svojo 

udeležbo lahko zagotovite s prijavo do 10. 6. 2014 na elektronski naslov tukaj. Prijava je mogoča do 

zapolnitve prostih mest. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu aha.si@nijz.si 

oziroma telefonskih številkah 01/2441 440 ali 01/2441 479. Dogodek bo deloma potekal v angleškem 

jeziku. 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_Ljubljana_Maribor.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica_Ljubljana_Maribor.docx
mailto:pia.azman@gov.si
http://www.merproject.eu/
http://www.dupps.si/Portals/0/25.%20Sedlar%20agenda.pdf
http://www.dupps.si/Portals/0/25.%20Sedlar%20vabilo.pdf
http://www.dupps.si/Portals/0/25.%20Sedlar%20prijavnica.doc
http://www.dupps.si/
http://www.uirs.si/
mailto:drustvo.dupps@gmail.com
mailto:bostjan.cotic@uirs.si
tukaj
mailto:aha.si@nijz.si
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60. SEJA VLADE 

SPREMEMBA UREDBE O UKREPIH PRP RS  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa 

razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. S temi spremembami uredbe PRP 

se podaljšuje obdobje izvajanja ukrepov na podlagi tako imenovane tranzicijske uredbe (Uredbe 

1310/2013/EU) in se urejata tudi ukrepa 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« in 125 

»Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«, v skladu s 

PRP 2007–2013, ki se izvajata tudi v letih 2014 in 2015 za izvajanje Uredbe 1310/2013/EU. Na podlagi te 

spremembe bosta objavljena dva javna razpisa, in sicer »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« - 

ukrep 112 ter »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«  - 

ukrep 125. Ureja pa se tudi način izvajanja ukrepov LEADER, ki je z uveljavitvijo Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 26/14) v pristojnosti Agencije RS 

za kmetijske trge in razvoj podeželja. (Vir: Vlada RS, ab) 

POSLOVNIK PROSTORSKE KONFERENCE 

Vlada RS je potrdila spremembe in dopolnitve Poslovnika prostorske konference, ki ga je pripravilo 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Prostorska konferenca (PK) je usklajevalno telo nosilcev 

urejanja prostora (NUP), ki ga je uzakonil Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega 

pomena v prostor (ZUPUDPP). Namen dopolnitve poslovnika je racionalizacija delovanja prostorske 

konference. (Vir: Vlada RS, ab) 

OCENA STROŠKOV INTERVENCIJ IN NUJNIH UKREPOV  

Vlada RS se je seznanila z oceno stroškov intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja 

in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 31. januarjem in 27. februarjem 2014, 

ki skupaj znašajo 40.055.984,30 EUR. Ob tem je vlada odločila, da se Upravi Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje iz sredstev proračunske rezerve povrnejo stroški intervencij in nujnih ukrepov pri 

izvajanju zaščite, reševanja in pomoči v skupni višini 107.558,62 EUR, ter se ji dodelijo sredstva za 

izplačilo intervencijskih stroškov javnim in drugim reševalnim službam v višini 1.141.732,69 EUR. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE V 

LETIH 2014 IN 2015 

Vlada RS je sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2014 in 2015. S 

tem programom se v delu, ki se nanaša na leti 2014 in 2015, nadomesti Program porabe sredstev 

Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, ki ga je vlada sprejela 12. septembra 2013. 

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe določa kriterije za določitev upravičenih 

namenov porabe sredstev ter deleže razdelitve sredstev sklada in ukrepe, ki bodo financirani iz 

sredstev sklada v letih  2014 in 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 
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PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO -1C) 

Vlada RS je podala stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu novele Zakona o financiranju občin 

(ZFO-1C). Državni svet je nasprotoval predlagani noveli, pri čemer se je oprl tudi na stališče 

Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki je izrazila splošno nasprotovanje kakršnim koli spremembam tako 

Zakona o lokalni samoupravi kot Zakona o financiranju občin pred sprejetjem strategije razvoja 

lokalne samouprave. Vlada se strinja, da je treba pripraviti strategijo razvoja lokalne samouprave, ki 

bo vsebovala dolgoročne ukrepe na področju teritorialne, funkcionalne, finančne in organizacijske 

sestavine lokalne samouprave. (Vir: Vlada RS, ab) 

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 

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/
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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 

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. 

NAGRADNI NATEČAJ – ZELENA DELOVNA MESTA 

 Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta 

Spodbujamo zelena delovna mesta objavila javni nagradni natečaj Partnerstva 

za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. Z njim 

iščejo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih 

delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po 

Sloveniji. Izbrali bodo tri dobre prakse, med katerimi bo najboljša prejela zeleni teambuilding na 

ekološki kmetiji v vrednosti tisoč evrov. Rok za prijavo je 10. september 2014 do 12. ure. Iščejo 

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
mailto:pkdslovenia@gmail.com
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
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napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem 

in sistemskem pristopu. Iščejo prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri 

spopadanju z izzivi današnjega časa. Izbrali bodo tri, med katerimi bo prva nagrajena, vse tri pa bodo 

prejele priznanja. Posebej jih bodo tudi izpostavili s kratkim promocijskim filmom, na slovesni 

podelitvi letos jeseni, v spletnem katalogu dobrih praks, v časniku Dnevnik in na dogodkih izbora 

Gazela. Vse informacije so na spletni strani projekta  Spodbujamo zelena delovna mesta več podatkov 

pa je na voljo tudi pri vodji projekta Gaji Brecelj (gaja@umanotera.org). 

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 

MEHKA MOBILNOST V LJUTOMERU 

Mehki načini mobilnosti so ključ do trajnostne prihodnosti evropskih mest, saj rešujejo probleme 

prometnih zamaškov in dobro vplivajo na zdravje meščanov. Ljutomer se je tega lotil tako, da se je v 

okviru Urbactovega projekta Active Travel Network 

povezal z osmimi majhnimi in srednje velikimi 

evropskimi mesti. Izmenjava izkušenj je v Ljutomeru 

pripomogla k zelo dobrim rezultatom. V Ljutomeru so na 

različne načine aktivirali meščane ter trajno vplivali na 

mestne politike na področju trajnostne mobilnosti, 

organizirali pa so tudi igro »Prometna kača«, v katero so 

vključili otroke. Kako jim je to uspelo si lahko pogledate v 

tem videu.  

 

 

http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
mailto:gaja@umanotera.org
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://urbact.eu/fr/projects/low-carbon-urban-environments/active-travel-network/homepage/
http://urbact.eu/fr/projects/low-carbon-urban-environments/active-travel-network/news/?newsid=815
http://www.youtube.com/watch?v=2nJcaFl4PsM
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PRI PRIPRAVI DOKUMENTOV 2014-2020 LE OMEJENO SODELOVANJE Z 

LOKALNIMI SKUPNOSTMI 

CEMR (Svet evropskih občin in mest) je naredil raziskavo sodelovanja nacionalnih vlad z lokalnimi in 

regionalnimi oblastmi pri pripravi dokumentov za naslednjo finančno perspektivo. 

Kljub temu, da so od Januarja 2014 nacionalni organi zakonsko vezani, da morajo sodelovati pri 

pripravi gradiv za naslednjo finančno perspektivo je raziskava pokazala, da Slovenijsa le omejeno 

sodeluje z občinami. 

Popolno sodelovanje pri pripravi dokumentov imajo na Danskem, Finskem, Litvi in Nizozemskem. 

Delno sodelovanje je v Avstriji, Bulgariji, Češki, Nemčiji, Španiji, Franciji, Latviji, Romuniji, Švedski  in 

Angliji. Omejeno sodelovanje pa je v Belgiji, Cipru, Estoniji in kot že omenjeno Sloveniji. Celotno 

objavo in raziskavo si lahko preberete tukaj. (MM) 

PRIROČNIK KAKO RAZVITI LOKALNO OKOLJE  

Evropska komisija je izdala priročnik za občinski lokalni razvoj. V priročniku, ki je v angleškem jeziku 

dostopen na tej povezavi, si lahko preberete kako vzpostaviti Lokalno akcijsko skupino, ki bo 

pripomogla k razvoju področja. Prav tako je v priročniku opisano, na kakšen način izkoriščati različne 

možnosti za financiranje projektov za razvoj občin. (MM) 
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