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NOVIČKE SOS  

NAJAVA POLETNIH IGER SOS 

Skupnost občin Slovenije najavlja 5. POLETNE IGRE SOS, ki bodo letos potekale v petek, 20.06.2014 v 

športnem parku Hajdina od 13.00 ure dalje. 

Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki ter prispevate k 

medsebojnemu povezovanju in sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah in k pozitivni energiji. 

Ekipe lahko prijavi ena ali pa več občin skupaj. Tudi ena občina lahko prijavi več ekip. 

Vaš interes lahko sporočite na miha.mohor@skupnostobcin.si, uradna vabila in prijavnice bomo 

objavili v kratkem. 

REGIONALNI FORUM EZD 

Kot del okvirnega sporazuma "Podpora za sodelovanje Bosne in Hercegovine v programu Evropa za 

državljane", je v Sarajevu 2. in 3. junija 2014 potekal regionalni forum z namenom vzpostavitve 

partnerstva med potencialnimi prijavitelji programa Evropa za državljane 2014 – 2020 in razvoja 

projektnih idej. Dogodek je organizirala Direkcija za evropske integracije Ministrstva za pravosodje 

BiH. Foruma se je udeležilo 50 predstavnikov organizacij civilne družbe, občin, mest in nacionalnih 

kontaktnih točk programa Evropa za državljane iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Hrvaške, 

Slovenije in Avstrije. Iz Slovenije so se foruma udeležile predstavnice SOS, CVNOS, RAGOR in 

društva GEOSS. 

Namen foruma je bil mreženje s potencialnimi prijavitelji in razvoj projektnih idej. Uporabljena je bila 

metodologija odprtega prostora (Open Space), ki omogoča udeležencem in spodbuja izmenjavo idej in 

ustvarjalnosti. Forum so vodili Marina Buza Vidas, Martin Stažnik in Miljenko Plazonić Bogdan, 

medtem ko so imeli predstavniki nacionalnih kontaktnih točk svetovalno vlogo in so zagotavljali 

podporo potencialnim prijaviteljem pri oblikovanju svoje projektne ideje. Potencialni nosilci projektov 

so na kratko predstavili svoje projektne ideje in posledično oblikovali skupine zainteresiranih, kjer so 

poskušali pripraviti podrobno idejo in jo prevesti v konkretni in konkurenčni predlog. Ob koncu 

drugega dne so nosilci projektnih idej, razvitih jih je bilo kar 19, le-te predstavili in večina udeležencev 

se je tako na projektne ideje, kot na sam forum, vključno z organizacijo in načinom dela odzvala zelo 

pozitivno. Skupnost občin Slovenije je z udeležbo pridobila veliko novih poznanstev in priložnosti za 

partnerstva v predmetnih in drugih bodočih projektih. Prva priložnost za prijavo bo 1. septembra, ko 

se zaključi rok za oddajo projektov za pobratenja mest, mreže mest in projekte civilne družbe. 

DELAVNICA O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU  

Dne 4.6.2014 je na MO Maribor potekala strokovna delavnica o plačah v javnem sektorju. Skupnost 

občin Slovenije je k sodelovanju na delavnici povabila gospo Edito Dobaj, bivšo inšpektorico za sistem 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');


 

30.5.2014 – 6.6.2014  TN št. 22 

plač in direktorico Inštituta za sistem plač. Predavateljica je izvedla delavnico namenjeno javnim 

uslužbencem, ki se s tozadevno problematiko dnevno srečujejo. Tekel je pogovor o anomalijah in 

možnih rešitvah na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer glede določitve plačnega 

razreda ob prehodu na nov plačni sitem, prenosa napredovanj, ocenjevanja in napredovanj, itd. Prav 

tako je gospa Dobaj na podlagi konkretnih primerov pripravila udeležence na morebitni inšpekcijski 

nadzor sistema plač in sistema javnih uslužbencev. Udeleženci so na podlagi delavnice svoje znanje še 

dodatno poglobili. Udeležencem in predavateljici se zahvaljujemo za sodelovanje.(UR) 

E- RAČUNI  

Skupnost občin Slovenije je dne 5.6.2014 v sodelovanju z gospod Darinko Arh Pilih in Jorgom 

Bertalaničem, predstavnikoma Uprave RS za javna plačila izvedla delovni posvet na aktualno temo 

glede prejema in izdaje e-računov, do česar so s 1.1.2015 zavezani vsi proračunski uporabniki in tisti, 

ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Vodja sektorja za plačilne storitve v Uradu UJP, Darinka Arh 

Pilih je udeležence seznanila z aktivnostmi Nacionalnega foruma za eRačun in uvajanja eRačunov v 

javnem sektorju, o nalogah in vlogi UJP, ki je enotna vstopna in izstopna točka eRačunov za 

proračunske uporabnike ter o nujnih korakih in izzivih zavezancev v letu 2014. Vodja oddelka za 

elektronsko poslovanje in zakladništvo v Uradu UJP, gospod Bertalanič je predstavil pravne podlage 

za  obvezno prejemanje eRačunov od 1.1.2015 dalje. Udeleženci so se prav tako seznanili o postopku 

izmenjave Eračunov preko UJP, o sestavi eRačunov in o dolžnostih proračunskih uporabnikov kot 

prejemnik oziroma izdajatelj eRačunov. Sledila je razprava. Predavateljem in udeležencem se 

zahvaljujemo za udeležbo. 

SESTANEK Z ZMIŠ GLEDE POGAJANJ S SAZOR  

V torek, 3. junija je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek k 

tematiki fotokopiranja avtorskih del v osnovnih šolah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

je namreč že pred časom ponovno pričelo obravnavati tematiko fotokopiranja avtorskih del v šolah. 

Na to temo so bili že opravljeni nekateri informativni sestanki, med drugim tudi s SAZOR, z 

Društvom slovenskih pisateljev in Uradom za intelektualno lastnino.  

Na sestanku je Andrej Ojsteršek, predstavnik ZMIŠ povedal, da so šolam ponovno poslali okrožnico 

glede varstva avtorskih pravic in fotokopiranja v šolah ter jih povabili k izpolnitvi vprašalnika v zvezi 

s fotokopiranjem avtorsko zaščitenih del za namen vzgojno – izobraževalnega procesa. Z rezultati so 

nas seznanili na samem sestanku. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da so potrebe po 

fotokopiranju v osnovnih šolah največje, kadar gre za dodatno učno gradivo. Potrebe po fotokopiranju 

umetniških del in delov učbenikov so relativno majhne. Kvantitativno to pomeni obseg do 20 

fotokopij na učenca v enem šolskem letu. Ministrstvo je na podlagi tega sklepalo, da bi se na podlagi 

ugotovljenega morda bilo možno dogovoriti o ukinitvi fotokopiranja takšnih gradiv, ki niso dostopna 

znotraj obstoječih prosto dostopnih gradiv. V primerjavi z analizami združenja SAZOR, ki zastopa 

pravice avtorjev in založnikov na področju reproduciranja del, ki je na podlagi raziskav tujih trgov 

ugotovilo potrebo do 100 fotokopij na učenca, je raziskava ministrstva pokazala fotokopiranje v 

razumnih mejah.  
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S strani SAZOR želijo skleniti dogovor oz. pogodbo z ministrstvom, s katero se določi tako višina 

nadomestila na učenca kot tudi obseg upravičenega fotokopiranja na šolo. Vendar pa na Ministrstvu 

ugotavljajo, da nimajo neposredne zakonske podlage za sklepanje dogovora o plačevanju nadomestila 

za šole na podlagi 50. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kakor tudi SAZOR nima 

zakonske podlage, da bi od subjektov iz tretjega odstavka 50. člena ZASP zahteval plačilo, če 

reproducirajo znotraj obsega navedenega člena – to je v največ treh primerkih. Zato ministrstvo meni, 

da bi bila najboljša rešitev v primeru, ko se obseg fotokopiranih del povzpne nad zakonsko določeno 

mejo, da sklene individualno pogodbo posamezna osnovna šola s SAZOR. 

Pogajanja med ZMIŠ in SAZOR sicer še potekajo, vendar je sodelovanje v pogajanjih že odpovedalo 

Društvo slovenskih pisateljev, ki napovedujejo tožbo, sicer neuradno, pa je tudi SAZOR napovedal 

vložitev tožbe v primeru, da pogodba ne bo sklenjena do jeseni letošnjega leta, ko bo v Sloveniji 

potekal svetovni kongres mednarodnega združenja IFRRO (International Federation of Reproduction 

Rights Organization). V primeru tožbe s strani SAZOR bi na podlagi ZOFVI kot tožena stranka bila 

odškodninsko odgovorna ustanoviteljica. (bh) 

JAVNO POSVETOVANJE O NOVEM KONCEPTU NACIONALNEGA 

STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

V Ljubljani se je 4. junija začelo javno posvetovanje o novi stanovanjski politiki. Namen dogodka je bil, 

na samem začetku neformalne razprave o Nacionalnem stanovanjskem programu (NSP), v širšem 

krogu deležnikov izpostaviti vprašanje kompleksnosti pri reševanju stanovanjskega problema. S 

strani Skupnosti občin Slovenije se je posveta udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Na 

dogodku je bila izpostavljena kompleksnost reševanja stanovanjskega problema, in sicer kateri in kako 

širok nabor ukrepov lahko prinese izboljšanje stanja na stanovanjskem področju za uresničevanje 

ciljev in z namenom zagotovitve pogojev za reševanje stanovanjske problematike. Razprava je 

potekala z namenom iskanja pravega ravnotežja na stanovanjskem področju ob obstoječih protislovjih 

(kot npr. najem – lastništvo, država – lokalne skupnosti). 

PODATKI O DOHODKIH ZA LETO 2013 

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Generalnega davčnega urada RS o podatkih o dohodkih, 

ki so jih davčni zavezanci prejeli v letu 2013 in hkrati obveščajo, da sta dodani dve novi vrsti dohodka. 

Tukaj najdete dopis. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

REGRES ZA LETNI DOPUST - LETO 2014 

Ministrstvo za notranje zadeve je na Skupnost občin Slovenije naslovilo dopis z obrazložitvijo vezano 

na izplačevanje regresa za letni dopust za leto 2014. Pojasnjujejo, da je potrebno pri določitvi višine 

regresa javnim uslužbencem in funkcionarjem upoštevati 66. člen ZIPRS1415 in sicer je višina odvisna 

od plačnega razreda, v katerega je uvrščen JU oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2014. V 

skladu z navedenim se ne uporablja prvi odstavek 131. člen ZDR-1, ostale določbe glede urejanja 

pravice do regresa ostanejo nespremenjene. Pojasnilo najdete tukaj. 

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/stanovanja/nacionalni_stanovanjski_program_2015_2020/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/SKMBT_36314060610090.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MJU/regres_2014_060514_podpisano.pdf
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POJASNILO O ZIN-B 

Ministrstvo za notranje zadeve je na SOS posredovalo pojasnila sprememb Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B), ki bo v določenih delih vplival tudi na 

delovanje občinskih inšpektorjev. V skladu z obvestilom so za občine naslednje novosti: 

 Občinski inšpektorji imajo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov oseb, zoper 

katere se ne vodi inšpekcijski postopek 

 Inšpektorji (novi) morajo v roku 6 mesecev opraviti strokovni izpit za inšpektorja (če ne sledi 

odpoved pogodbe) 

 Inšpektorji se bodo na sodišču predstavili s službeno izkaznico (podan bo služben naslov, ne 

prebivališče) 

 Spremembe prinašajo tudi večjo učinkovitost dela inšpektorjev 

 Ukinila se značka inšpektorja 

 Spremembe kazenskih določb 

Celotno razlago si lahko preberete tukaj. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

UREDBA O IZVAJANJU UKREPA LEADER 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela v pregled in podajo 

pripomb, stališč in mnenj predlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja 

podeželja 2014 – 2020. Uredba določa vrste podukrepov LEADER, ki bodo predmet sofinanciranja iz 

naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Določa tudi pogoje in postopke za izbor 

in potrditev lokalnih akcijskih skupin, obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, upravičence, 

končne prejemnike, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje 

upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, kontrolo nad izvajanjem podukrepov, 

sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe za izvajanje posameznih podukrepov 

LEADER. 

Zaradi določenega kratkega roka, vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenja 

posredujete najkasneje do ponedeljka, 9.6.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

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. 6. 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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/obvestilo_LS_ZIN_podpisano.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvoj_podezelja/Uredba_LEADER_-_2.6.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvoj_podezelja/Uredba_LEADER_-_2.6.2014.docx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wtuc0twrctBumwrpquvqdekp0uk');
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
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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 

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. 

OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA  ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA 

PROGRAMA ŠPORTA  

Na spletni strani e- uprave je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo osnutek 

Akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa športa v RS za obdobje 2014-2023. Osnutek 

Akcijskega načrta si lahko ogledate na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 

petka 20. junija na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM ZA OBDOBJE 2015-2020 

MzIP je pripravilo novi osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2015 – 2020, ki se 

po mnenju MzIP odziva na dejanske razmere na stanovanjskem področju ter ustvarja pogoje za 

doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev. Tukaj najdete osnutek NSP 2015 – 2020 in Stanovanjska 

problematika v Republiki Sloveniji (spremljajoče gradivo k osnutku Nacionalnega stanovanjskega 

programa). Vaše pripombe in predloge glede novega koncepta stanovanjske politike nam lahko 

posredujete do ponedeljka, 29.6.2014 na naslov: info@skupnostobcin.si. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
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');
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava;jsessionid=cf29ce1fbf5a9e08bbc9fcabfa462cb29c5f8a4ae189f51e85be3125484698e6.e34SaxiTbNeKai0Sb34Qc38Laxr0?naziv=akcijski+na%C4%8Drt&min=&vrsta=&podrocje=&status=&leto=
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Nacionalni_stanovanjski_program__junij_2014_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Stanovanjska_problematika_v_RS_spremljajoce_gradivo_k_osnutku_NSP__junij_2014_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Stanovanjska_problematika_v_RS_spremljajoce_gradivo_k_osnutku_NSP__junij_2014_.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');


 

30.5.2014 – 6.6.2014  TN št. 22 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PONOVNI 

VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI 

Državnemu zboru je skupina poslank in poslancev predložila Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o 

ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic. Vljudno vas 

prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje 

do torka, 1.7.2014. 

OCENA OGROŽENOSTI OB ŽELEZNIŠKI NESREČI V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

S strani URSZR smo prejeli obvestilo, da so izdelali Oceno ogroženosti ob železniški nesreči v 

Republiki Sloveniji, verzija 1.0. Objavljena je na spletni strani URSZR. Ocena ogroženosti ob železniški 

nesreči v Republiki Sloveniji (verzija 1.0), je izdelana ob upoštevanju obstoječega Državnega načrta 

zaščite in reševanja ob železniški nesreči. Poudarek je na določitvi kriterijev za razvrščanje občin in 

regij v razrede ogroženosti. Omenjene kriterije je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) 

pripravila v skladu z zahtevami 4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. 

Določeni so na podlagi podatkov Slovenskih železnic, ob upoštevanju Državnega načrta zaščite in 

reševanja ob železniški nesreči. Obveznosti občin in regij s področja načrtovanja ostanejo 

nespremenjene.  

POVPRAŠEVANJA SOS 

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja, ki se nanaša na 

Enotne zakladniške račune občin.  

V 4. točki 68. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) – Upravljanje s finančnim premoženjem 

pravnih oseb vključenih v sistem EZR je določeno, da lahko upravljavec (občina) iz prostih denarnih 

sredstev na računih pravnih oseb, ki so vključene v EZR občine, daje znotraj sistema EZR likvidnostna 

posojila pod pogoji, ki jih določi zakon in predpisi, ki jih sprejme minister pristojen za finance.  

Občino zanima kakšen je postopek in dobra praksa občin, ki to uporabljajo oziroma izkušnje občin, ki 

so vključene v sistem EZR občine. 

Vljudno vas prosimo, da se na podvprašanje občine odzovete najkasneje do srede 11.6.2014 na naslov 

alja.babic@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

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 
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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 

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 

10.6./ IZZIVI PROSTORSKE, SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE POLITIKE  

Ekipa projekta Attract-SEE organizira četrto in hkrati zadnjo delavnico v nizu Attract-ovih delavnic. 

Tokrat gre za skupen dogodek dveh projektov, Attract-SEE in SPHERA, ki nosi naslov Stanje in 

procesi v prostoru: skupni izzivi prostorske, socialne in zdravstvene politike. Posvet in delavnica 

bosta v torek, 10. junija 2014 med 9.00 in 15.00 uro, v M-hotelu na Derčevi ulici 4 v Ljubljani. Prijave se 

zbirajo na e-naslovu: mateja.sepec@rec-lj.si. Vabilo s programom 

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 
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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. 

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. 

12.6./ OBLIKOVANJE PRIORITET TRANSNACIONALNEGA PROGRAMA 

PODONAVJE 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira posvet Oblikovanje prioritet 

transnacionalnega programa Podonavje 2014-2020, ki bo potekal v Hotelu Slon v Ljubljani, in sicer 

12.6.2014 od 8.30 - 15.00 ure. Prijavite se lahko na: urska.ziberna@gov.si. Vabilo, program 

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  
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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. 

25.9./ 4. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA 

GOSPODARSTVA 

Zbornica komunalnega gospodarstva letos organizira že četrto Problemsko konferenco komunalnega 

gospodarstva. Konferenca bo letos potekala 25. in 26. Septembra v konferenčnem centru hotela Sava v 

Rogaški Slatini.  

Osrednja tema letošnje konference bo zato trajnostni razvoj komunalne dejavnosti. Skupaj s številnimi 

uglednimi strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike 

bomo osvetliti trajnostne pristope na področju komunale in poiskali možnosti, kako slabosti 

spremeniti v priložnosti. Prvi dan konference bo namenjen sistemskemu pogledu na osrednjo temo, 

drugi dan pa bodo potekali štirje vzporedni tematskih sklopi: ekonomski vidik izvajanja javnih služb, 

izvajanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, ki bodo 

obravnavali operativni vidik osrednje teme in primere dobrih praks. 
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61. SEJA VLADE 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O PODATKIH O LASTNOSTIH 

NEPREMIČNIN V REGISTRU NEPREMIČNIN  

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru 

nepremičnin. Zaradi razveljavitve ZDavNepr je uredba kot izvršilni predpis v tistem delu, ki ureja 

vprašanja glede novih podatkov, ki jih je določal ZDavNepr za odmero davka na nepremičnine, 

izgubila potrebno zakonsko podlago, zato jo je treba spremeniti tako, da se iz nje črtajo podatki, ki so 

bili v registru nepremičnin evidentirani za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O DOLOČITVI 

MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN  

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja 

nepremičnin. Predlagane spremembe uredbe o modelih vrednotenja nepremičnin se vsebinsko 

neposredno ne dotikajo problematike, ki jo v sodbi obravnavalo Ustavno sodišče RS – z njimi se 

zagotavlja usklajenost predpisa s šifranti,  bolj določno pojasnjuje načine vrednotenja in zagotavlja 

uskladitev z dejanskim načinom vrednotenja. Spremembe in dopolnitve v ničemer ne spreminjajo 

oblikovanja modelov vrednotenja nepremičnin oziroma nimajo vpliva na način vrednotenja 

nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI UREDBE O SKUPNEM 

JAVNEM NAROČANJU VLADE RS  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade 

Republike Slovenije, ki se usklajuje s spremembo v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-2E), kjer se je dopolnil prvi odstavek 36. člena ZJN-2, ki določa, da lahko 

Vlada RS določi, da se izvede skupno javno naročanje vlade tudi v javnih zavodih, katerih 

ustanoviteljica je Republika Slovenija, zlasti za naročanje predmetov s področij, na katerih ti zavodi 

opravljajo dejavnost. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROJEKT ''SKUPNI STANDARDI ZA INFORMACIJE JAVNEGA 

ZNAČAJA''  

Vlada RS je na redni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila projekt z nazivom 

˝Skupni standardi za informacije javnega značaja˝.  

Cilj EU projekta Skupni standardi za informacije javnega značaja - Share PSI 2.0, je v obdobju dveh let 

in pol pritegniti čim več zainteresiranih skupin k ponovni uporabi informacij javnega značaja in doseči 

soglasje glede skupnih tehničnih standardov za objavo (odprtih) podatkov javnega sektorja na 

svetovnem spletu. T.i. tematsko mrežo Share PSI 2.0 sestavljajo vladne agencije in ministrstva iz 

različnih držav članic, organi za standarde, akademske ustanove, gospodarske družbe, ki delujejo na 

tem področju in organizacije, ki so »vmesnik« med vlado in družbo. V okviru tematske mreže se bodo 
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določili najustreznejši tehnični standardi, ki naj bi bili uporabljeni za objavo informacij javnega 

značaja, predvsem odprtih podatkov (t.i. Open Data). Poudarek bo na pripravi t.i. Smernic glede 

tehničnih standardov, ki jih bodo partnerji lokalizirali za svojo državo, cilj mreže pa je tudi deliti 

najboljše prakse glede objave podatkov in uporabe tehničnih standardov s strani organov javnega 

sektorja. (Vir: Vlada RS, ab) 

OCENA USTAVNOSTI PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO -1A) 

Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/08 - ZFO-1A) – U-I-164/13 -1, ki jo je vložila Mestna 

občina Ljubljana. Vlada meni, da je zahteva predlagateljice za oceno neustavnosti ZFO-1A, ker ta ni 

odpravil posega v obseg sredstev, do katerega so bile občine upravičene v primerjavi Zakona o 

financiranju občin (ZFO-1) s prejšnjo ureditvijo, in ni odpravil že nastalih škodljivih posledic, 

neutemeljena. Vlada meni, da niti z ZFO-1 niti z ZFO-1A ni bilo na neustaven način poseženo v obseg 

njenih prihodkov in ji niso nastale protipravne škodne posledice. (Vir: Vlada RS, ab) 

IZPLAČILO INTERVENCIJSKIH FINANČNIH SREDSTEV 

ELEKTRODISTRIBUCIJSKIM PROJEKTOM  

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z izplačilom intervencijskih 

finančnih sredstev elektrodistribucijskim podjetjem.  

V odgovoru je vlada pojasnila, da so na seji dne 3. 4. 2014 je sprejeli Delni program odprave posledic 

poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni višini 13.000.000,00 

evrov, od tega se je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor namenilo sredstva v skupni višini 4,8 mio 

evrov. Čeprav Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 

(Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) v 10. členu določa vračilo stroškov uporabe  

agregatov, ki so bili v tistem času na marsikaterem območju edini vir električne energije, vlada 

odgovarja, da so od distribucijskih podjetij pridobili podatke o škodi, ki je nastala na omrežju, vendar 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor trenutno nima na razpolago sredstev, s katerimi bi lahko 

povrnilo tako velike številke, zato povračila za škodo na omrežju trenutno niso predvidena. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA INVESTICIJE V UKREPE ZA 

UČINKOVITO RABO ENERGIJE E3URE – 2014 – 2 

E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. objavljajo javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih 

spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na 

območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: vgradnja toplotnih 

črpalk za ogrevanje stavb (ukrep F); sanacija notranje in zunanje razsvetljave (ukrep A.1); prenova 

sistemov javne razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A.2); zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi 

kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (ukrep J.1); zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z 
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novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (ukrep J.2); zamenjava stare kurilne naprave z 

novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja (ukrep J.3); učinkovita posodobitev sistemov za 

ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (ukrep G); sistemi za izvajanje 

obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih (ukrep O); vgradnja energetsko 

učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep C); povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo 

komprimiranega zraka (ukrep D) ali za sisteme za izkoriščanje odpadne toplote (ukrep L). 

Upravičenci za prijavo so občine, podjetja in drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne 

dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE). Skupna višina nepovratne 

finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije za občine lahko 

znaša največ 50 %. Predvidena višina skupnih sredstev je 400.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 

10.6.2014 do 10.00 ure. Več  

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://www.tiko-pro.si/razpisi/slovenski-razpisi/e3ure-2014-2
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. 

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 

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). 

 

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
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
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
mailto:gaja@umanotera.org
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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.  

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 

JAVNA PREDSTAVITEV PREDLOGA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 

2014-2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Mreža za podeželje) je danes, 6.6.2014, javnosti predstavilo 

predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki bo nato formalno 

posredovan v potrditev na Evropsko komisijo. Trajnostni koncept razvoja kmetijstva z opredeljenimi 

strateškimi cilji bo izveden v okviru PRP 2014–2020 z uresničitvijo naslednjih šestih prednostnih nalog 

EU, opredeljenih v Uredbi za razvoj podeželja – spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, 

gozdarstvu in podeželskih območjih; krepitev konkurenčnosti vseh tipov kmetijstva ter vitalnost 

kmetij; spodbujanje organiziranosti živilske verige in upravljanje s tveganjem v kmetijstvu; 

obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov odvisnih od kmetijstva in gozdarstva; spodbujanje 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
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učinkovitosti virov ter podpora premiku k nizkoogljičnemu in klimatsko prožnemu gospodarjenju v 

kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju; spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine 

in ekonomski razvoj podeželskih območij. Inovacije, okolje in klimatske spremembe so vključene kot 

horizontalne teme. Za novo programsko obdobje je v okviru PRP na voljo dobrih 1,1 milijarde evrov. 

Za krepitev konkurenčnosti bo namenjenih dobrih 20% sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9, za 

naravne vire skoraj 52, za diverzifikacijo pa več kot 15%. Na te naloge bo tako odpadlo več kot 96% 

sredstev, ostalo pa bo namenjeno za tehnično pomoč in obveznosti za zgodnje upokojevanje, ki so 

predvidene v zdajšnjem PRP.  

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in 

Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih 

država članica opredeli na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi 

vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Okvir politike 

razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020 ureja zakonodaja EU, katere predlogi so bili 

objavljeni oktobra 2011. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo v novi finančni perspektivi še 

bolj vključen v skupno načrtovanje – v t.i. skupni strateški okvir, v katerega so poleg Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja vključeni tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski 

socialni sklad, Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo z namenom 

učinkovitejšega uresničevanja ciljev strategije za trajnostno, pametno in vključujočo rast - Evropa 2020. 

(Vir: MKO, bh) 

TRŽNO VRTNARSTVO  

Statistični urad RS je objavil končne podatke o tržni vrtnarski pridelavi, iz katerih je razvidno, da so 

tržni pridelovalci zelenjave v Sloveniji v letu 2013 pridelovali pridelke na povprečno 33 % večji 

osnovni površini kot v letu 2010. Prav tako je razvidno, da so med regijami velike razlike v številu 

tržnih pridelovalcev zelenjave in v povprečni velikosti njihovih zemljišč. Primerjava med regijami pa 

je pokazala tudi različno razporejenost tržne pridelave zelenjave. Podrobni podatki so na voljo na tej 

povezavi: http://www.stat.si/novica_. 

MAJSKE KOHEZIJSKE NOVIČKE  

SVRK je objavila majsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, 

aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Za pregled novičk kliknite tukaj  

JAVNA POBUDA ZA ALTERNATIVNI ODKUP IN PREOBLIKOVANJE 

MERCATORJA V KOOPERATIVO  

V Slovenskem forumu socialnega podjetništva so v sodelovanju z zainteresirano strokovno javnostjo, 

v Ljubljani, 5.6.2014, pripravili javno pobudo za alternativni delavsko-potrošniško-dobaviteljski 

odkup podjetja Mercator in preoblikovanje v kooperativo Naš Mercator. 

Pri pripravi poslovnega modela in procesa preoblikovanja podjetja iz delniške družbe v zadrugo, so se 

zgledovali po priznanih in uspešno delujočih potrošniških in delavskih kooperativah iz Velike 

Britanije (The Cooperative), Španije (Eroski) in Italije (Coop). Pobudo podpirata poslanka dr. Andreja 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6265
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/INFORMIRANJE/KOHEZIJSKE_E-NOVICE/2014/Kohezijske_novicke_-_maj_2014.pdf
http://fsp.us4.list-manage1.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=ffaff4d2fa&e=e3c40aac15
http://fsp.us4.list-manage1.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=b544647db0&e=e3c40aac15
http://fsp.us4.list-manage1.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=2ea98ae522&e=e3c40aac15
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Črnak Meglič in poslanec Brane Golubović, ki sta pri njeni pripravi tudi sodelovala. Pobudo 

naslavljajo na širšo zainteresirano slovensko javnost in k aktivnemu sodelovanju pri njeni realizaciji 

pozivajo: zaposlene v Mercatorju, upokojene delavce Mercatorja, potrošnike, dobavitelje, sindikate, 

nevladne organizacije in vse zainteresirane državljanke in državljane Republike Slovenije. 

Javno pobudo naslavljajo tudi na predstavnike državnih institucij in nosilce javnih funkcij v Republiki 

Sloveniji s pozivom, da se ji pridružijo, se do nje opredelijo in tudi aktivno prispevajo k njeni 

realizaciji. Pobudo lahko zainteresirana javnost pisno podpre z dopisom na elektronski naslov: 

info@fsp.si. (Vir: FSP, bh) 

SODELOVANJE Z ORGANIZACIJAMI CIVILNE DRUŽBE  

Dobro sodelovanje z organizacijami civilne družbe pri varstvu narave in urejanju prostora vodi k 

sprejemanju boljših in legitimnejših odločitev. Zgodnje informiranje in 

vključevanje v procese odločanja preprečuje kasnejši odpor do sprejetih odločitev. 

Za pomoč pri reševanju lokalne problematike povezane z urejanjem prostora in 

varstvom okolja v dialogu z nevladnimi organizacijami, civilnimi iniciativami in lokalnimi pobudami 

se lahko obrnete na Mrežo za prostor in Umanotero. Več TUKAJ 

Občine se pri prostorskem načrtovanju v skladu z Zakonom o prostorskem 

načrtovanju pogosto srečujejo z večjim odporom lokalne javnosti, saj ta v 

zaključni fazi načrtovanja, ko ima po zakonu prvič možnost sodelovanja v okviru 

javne razgrnitve, nasprotuje pripravljenemu osnutku načrta. Organizirana 

javnost se zato vse pogosteje poslužuje referendumov zoper sprejete odloke o 

občinskih načrtih. Da do tega ne bi prihajalo so v omenjenih organizacijah 

oblikovali predloge rešitev in storitve, s katerimi vam lahko pomagajo do višjega nivoja vključevanja 

javnosti v prostorsko načrtovanje. Vsi predlogi in storitve 

PRIPOROČILA EK ZA POSAMEZNE DRŽAVE ČLANICE ZA LETO 2014   

Evropska komisija je 2. junija sprejela vrsto priporočil za posamezne države članice na področju 

ekonomske politike, da se zagotovi okrevanje, ki se je začelo pred enim letom. Letos je v manjši meri 

obravnavano reševanje nujnih problemov, ki jih je povzročila kriza, več pozornosti pa je namenjene 

okrepitvi pogojev za vzdržno rast in zaposlovanje v gospodarstvu po krizi. Komisija je v okviru 

današnjega svežnja, ki pomeni vrhunec četrtega evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih 

politik, sprejela tudi več sklepov o javnih financah držav članic v okviru Pakta za stabilnost in rast. 

Skupaj predstavljajo ambiciozen sklop reform za gospodarstvo Evropske unije. Celotno besedilo in 

priporočila si lahko preberete tukaj. (vir:EK)
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