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NOVIČKE SOS  

POLETNE IGRE SOS 

Skupnost občin Slovenije letos organizira že 5. POLETNE IGRE SOS, ki bodo letos potekale v petek, 

20.06.2014 v športnem parku Hajdina od 13.00 ure dalje. Vabilo 

Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki in odbojki na 

mivki 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. 

Prijave so mogoče do 17.6.2014 na info@skupnostobcin.si ali 02 234 15 03 z izpolnjeno prijavnico.  

SESTANEK Z MINISTROM ČUFERJEM IN MINISTROM VIRANTOM  

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

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

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

Ena izmed teh problematik je zagotovo prelaganje odgovornosti, kakor se je to dogajalo v primeru 

problematike izvedbe financiranja projektov občin v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju 

občin (ter ZUJF in ZIPRS14/15). Na seji predsedstva je bilo predstavljeno, da MGRT ne more izvesti  

povabila k oddaji načrtov porabe občin, ker na postavki za sofinanciranje projektov občinam v 

proračunu RS ni na voljo dovolj finančnih sredstev.  

Tako so nas napotili na Ministrstvo za finance, katero je pristojno za proračun RS. Na podlagi 

napotkov smo se obrnili na Ministrstvo za finance, kjer pa so nam odgovorili, da gre za pristojnost 

MGRT. Podobno se je dogajalo pri pridobitvi uradnega in celovitega navodila kako ravnati glede 

postopkov in določitve točke za NUSZ, ko je Odločbo Ustavno sodišče RS razveljavilo Zakon o davku 

na nepremičnine. Poudarili smo, da je odzivanje in sodelovanje med sektorji in ministrstvi izjemnega 

pomena, saj lahko le tako rešujemo težave takrat, ko nastanejo in so akutne, brez nepotrebnega 

prelaganja pristojnosti.  

Beseda je tekla tudi glede 21. člena ZFO (sofinanciranje investicij). Na sestanku z MGRT, 30. maja so 

namreč predstavniki MGRT izpostavili, da je v skladu z 47. členom ZIPRS14/15 za sofinanciranje 

investicij občin nameni 2% primerne porabe. Na odboru DZ 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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Druzabni_dogodki_SOS/Druzabni_dogodki_2014/VABILO_-_obcinam_5.poletne_igre_SOS-20.6.2014.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Druzabni_dogodki_SOS/Druzabni_dogodki_2014/PRIJAVNICA_-_obcinam_5._poletne_igre_SOS-20.6.2014.pdf


 

6.6.2014 – 13.6.2014  TN št. 23 

milijona evrov. Tako so na sestanku ponudili, da bi financiranje investicij občin v letu 2014 bilo le 1% 

primerne porabe. Ker se v SOS s takšnim predlogom nikakor ne moremo strinjati, smo opozorili, da se 

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

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

razporeditve. Minister Virant je zagotovil, da bo na naslednji seji Vlade RS to problematiko izpostavil 

in opozoril na nujnost upoštevanja zakonskih obveznosti države.  

Prav tako smo ministru za finance v odhodu predstavili še vedno aktualno problematiko občine 

Razkrižje, ki že nekaj mesecev bije boj z NLB zaradi ukinjanja bankomata v občini, ki je najmanj 10 km 

oddaljena od najbližje dostopnega bankomata. Izpostavili smo, da so občine tiste, ki želijo svojim 

občankam in občanom omogočiti enake življenjske pogoje ne glede na to ali živijo na podeželju ali v 

večjih mestih in izpostavili bojazen, da se bodo podobni scenariji dogajali tudi v drugih občinah. 

Ministra smo pozvali, da naj stori vse potrebno, da razreši nastalo situacijo in prepreči, da do takšnih 

ali podobnih scenarijev v prihodnje še pride. (bh) 

TCP ZA ENERGIJO IN OKOLJE 

V četrtek, 12. 6. 2014 je v Čakovcu potekal ustanovni sestanek Tematske 

koordinatne točke (TCP) za energijo in okolje v okviru Zveze Alpe Jadran. 

Sestanka sta se iz Slovenije udeležila Saša Kek iz SOS in Bojan Vogrinčič iz 

LEA Pomurje. Na ustanovnem sestanku so se članice in člani seznanili z 

usmeritvami in prioritetami koordinatorja te skupine, Marija Lončarića iz 

Medžimurske energetske agencije, ter predstavili svoje delovanje na tem 

področju ter pričakovanja. Z obzirom na geografsko bližino vseh članov, ki 

prihajajo iz štirih sosednjih držav, Avstrija, Slovenija, Madžarska in Hrvaška, 

je realno pričakovati pripravo skupnih projektov s katerimi bi kandidirali za EU sredstva. Vsebina 

razprave je bila predvsem osredotočena na področje URE in OVE, manj pa na okoljske teme. Saša Kek 

je opozorila na široko področje okoljskih tem, ki se bi jih prav tako bilo smiselno lotiti v okviru Zveze 

Alpe Jadran, od voda in zraka, ki ne poznata meja do praktičnih izmenjav izkušenj npr. z Naturo 2000 

ipd. (SK) 

HRUP IN PRIREDITVE 

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

Poziv je dostopen tukaj. SOS je pozval MNZ in MKO k celovitemu reševanju problematike hrupa na 

prireditvah, saj uredba ne povzroča težav le organizatorjem prireditev temveč tudi občinam, na kar 

SOS že leta opozarja. Iz MNZ smo še isti dan prejeli odgovor, da bodo sestanek organizirali. (SK) 

URESNIČEVANJE ENAKOSTI MED ŽENSKAMI IN MOŠKIMI: VLOGA 

LOKALNIH SKUPNOSTI 

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se na povabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti udeležili seminarja »Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: vloga 

lokalnih skupnosti«, ki je potekal 12. junija 2014 v Mariboru. Na dogodku so predstavniki ministrstva 

in predstavnica Metine Liste predstavili ureditev in stanje enakosti žensk in moških v Sloveniji, vlogo 
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medijev pri krepitvi enakosti žensk in moških v političnem delovanju ter smernice za pripravo 

akcijskih načrtov za enakost spolov na lokalni ravni. Seminarja so se udeležili tudi gostje iz Norveške, 

kjer so predstavili nacionalno in lokalno politiko enakosti med ženskami in moškimi, dobre prakse na 

lokalni ravni ter vpliv na spremembe družbenih vlog žensk in moških na Norveškem. Norveška daje 

tudi velik poudarek pripravi akcijskih načrtov za posamezna področja, saj so se izkazala kot izjemno 

učinkovito orodje za izvajanje posameznih ukrepov, ki spodbujajo enakost med ženskami in moškimi.  

Predstavniki SOS so se seznanili z izkušnjami in primeri dobrih prask, kako Norveška spodbuja 

enakost med ženskami in moškimi in s tem krepi lokalni in nacionalni razvoj. 

SLUŽBENE POTI JAVNIH USLUŽBENCEV IN IZPOLNJEVANJE POTNIH 

NALOGOV 

V sredo, 11.6.2014, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Davčno upravo RS in Ministrstvom za 

notranje zadeve organizirala delovni posvet v zvezi s službenimi potmi javnih uslužbencev in 

izpolnjevanjem potnih nalogov. V prvem delu je gospa Dušanka Uhan, podsekretarka na Generalnem 

davčnem uradu RS, predstavila novosti v zvezi s predlaganjem REK obrazcev s poudarkom na 

poročanju o povračilih stroškov službenih poti, ki jih uvaja Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 

– Pravilnik REK. V drugem delu je gospod Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju 

MNZ, predstavil posebnosti pri samih izplačilih povračil stroškov službene poti javnih uslužbencev 

ter v povezavi s tem, z izpolnjevanjem potnih nalogov.  Na koncu posveta se je odprla razprava, kjer 

so udeleženci posveta dobili tudi dosti pojasnil glede obravnavane tematike. Še posebej je gospod 

Vidič opozoril na sistem ISPAP. Uporabniki proračuna bodo namreč morali v sistem ISPAP prvič 

posredovati podatke o bruto znesku plače in nadomestil ter številu zaposlenih po posameznih virih 

financiranja, najkasneje do 18. avgusta 2014. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2014 IN 2015 

S strani MGRT, direktorata za notranji trg, smo prejeli Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 

in 2015, do katerega lahko dostopate s klikom TUKAJ.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O FINANCIRANJU IN 

SOFINANCIRANJU VLAGANJ V GOZDOVE 

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis MKO vezan na spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tri 

vsebinske sklope (Državne pomoči, Vsebinsko urejanje ukrepov obnove, nege in varstva gozdov, 

Vzdrževanje gozdni cest). Pravilnik se usklajuje z veljavno Uredbo o pristojbini za vzdrževanje 

gozdnih cest. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika  
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Vljudno vas naprošamo, da nam mnenje, stališča posredujete do ponedeljka, 16. junija 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK UREDBE O PODROBNEJŠIH MERILIH PLAČILA ZA VODNO 

PRAVICO, KI SE PRIDOBI Z VODNIM DOVOLJENJEM 

Na spletni strani MKO je objavljen Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, 

ki se pridobi z vodnim dovoljenjem. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov do srede, 18. junija 

2014, na SOS na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. 

OSNUTEK UREDBE O PODROBNEJŠIH MERILIH ZA DOLOČITEV ROKA, 

NAČINA IN VIŠINE PLAČILA ZA VODNO PRAVICO  

Na spletni strani MKO je objavljen Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih za določitev roka, načina 

in višine plačila za vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, 

ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda. Vabimo vas k oddaji 

pripomb in predlogov do srede, 18. junija 2014, na SOS na e-naslov: sasa.kek@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 

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 
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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.  

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE NADALJNJEGA RAZVOJA 

SLOVENSKE JAVNE UPRAVE 2014 – 2020 

V Skupnosti občin Slovenije smo zasledili objavo Izhodišč za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja 

slovenske javne uprave 2014 – 2020. Strategija bo krovni dokument, ki bo pokrival državno upravo, 

občinske uprave in nosilce javnih pooblastil. Na podlagi sprejete strategije bodo posamezni vsebinski 

nosilci pripravili dvoletne akcijske načrte za realizacijo ukrepov po posameznih strateških ciljih in 

vsebinskih področjih javne uprave. 

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete menja in predloge vezano na pripravo strategije 

najkasneje do ponedeljka, 23. junija 2014 na naslov info@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. 

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. 
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PREDLOG UREDBE O ODPADKIH 

MKO je objavil predlog Uredbe o odpadkih. Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate 

in nam do ponedeljka, 7.7.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše 

pripombe.  

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.  

AŽURIRAN DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI 

ZRAKOPLOVA 

Obveščamo vas, da smo s strani URSZR prejeli obvestilo o ažuriranem Državnem načrtu zaščite in 

reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 4.1. Bistvo ažuriranja je prenos nalog iz Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor na Agencijo za civilno letalstvo. Ažuriran Državni načrt zaščite in reševanja 

najdete na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. 

DOGODKI SOS 

19.6./ SODELOVANJE MED SEKTORJI - PRILOŽNOST ZA RAZVOJ 

LOKALNIH SKUPNOSTI IN REGIJE 

Zavod PIP (Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja) vabi na razpravo z naslovom 

Sodelovanje med sektorji - priložnost za razvoj lokalnih skupnosti in regije. Razprava bo potekala v 

predavalnici DOBA Fakultete, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, v četrtek, 19. junij 2014 ob 9. uri.  

Namen razprave je predstaviti poglede in stališča predstavnikov lokalne samouprave, gospodarstva 

in nevladnih organizacij glede potenciala, ki ga predstavlja sodelovanje med sektorji za dvig kvalitete 

življenja ljudi in hitrejši razvoj lokalnih skupnosti ter predstaviti primer dobre prakse tovrstnega 

sodelovanja, ki so ga razvili v občini Kidričevo. 

Na razpravi bo sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije. 

Vašo prisotnost lahko potrdite do ponedeljka, 16.6.2014 na e-pošto nevladna@zavodpip.si ali po 

telefonu 041 976 403 (Metka Demšar Goljevšček).  
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20.6./ POLETNE IGRE SOS 

Skupnost občin Slovenije letos organizira že 5. POLETNE IGRE SOS, ki bodo letos potekale v petek, 

20.06.2014 v športnem parku Hajdina od 13.00 ure dalje. Vabilo 

Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki in odbojki na 

mivki 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. Prijave so mogoče do 17.6.2014 na info@skupnostobcin.si ali 02 234 15 03 z izpolnjeno prijavnico.  

DOGODKI DRUGIH 

16.6. / OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030 

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor, Energap, Leag, Lea Pomurje, Kssena, Golea, Lead in Lea spodnje Podravje organizirajo posvet 

Ove in Ure za Slovenijo do leta 2030, ki bo potekal 16.6.2014 v prostorih Državnega sveta RS, od 9:00 

ure dalje.  

Zaradi katastrofalnih posledic klimatskih sprememb, ki so tudi letos pokazale zobe, se bomo morali 

med drugim posloviti od fosilne in jedrske energije, zato moramo danes investicije v celoti preusmeriti 

v obnovljivo in učinkovito rabo energije. Glede na dosedanje izkušnje bo nujno potrebno tudi za vse 

odgovorne strukture družbe izpeljati učinkovit sistem dodatnega izobraževanja, da bomo 

končno  začeli obvladovati  abecedo temeljnih zakonitosti zelenega razvoja na vseh nivojih delovanja 

in v našem vsakdanjem življenju. Znanstveno raziskovalno delovanje in izobraževanje bomo morali v 

celoti do temeljev prečistiti, da bomo čim manj škodljivo delovali na naravo in na naše zdravje, ko ju 

bomo izkoriščali za zadovoljevanje naših potreb. To pa z drugimi besedami pomeni, da bomo morali 

na področju energetike preklopiti na izkoriščanje energije vode, sonca, vetra, biomase in toplote 

zemlje. 

Zato bodo organizatorji na letošnji konferenci z vsemi sodelujočimi ponovno opozoriti predvsem na 

obstoječe pomanjkljivosti delovanja sistema odločanja na nacionalni in lokalni ravni naše oblasti kakor 

tudi stroke, javnosti in medijev, da bi z združenimi močmi odpravili ovire.  

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. 
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18.6. / OSNUTEK PROGRAMA UPRAVLJANJA Z OBMOČJI NATURA 2000 

V SLOVENIJI 2014-2020  

Sektor za ohranjanje narave na MKO organizira predstavitev in okroglo mizo na temo Osnutka 

Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji, ki bo 18.6.2014 v dvorani Konjičanka, stari trg 

41, Slovenske Konjice s pričetkom ob 8.30 uri. Tokratna regionalna delavnica bo namenjena območju 

vzhodne kohezijske regije. Gradivo za delavnico je dostopno na tej povezavi. Udeležbo na dogodku 

lahko potrdite do ponedeljka, 16. 6. 2014 na matej.bartol@gov.si.  

1.7. / INFORMATIVNI DAN LIFE+ 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje iz Slovenije in Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje 

in upravljanje z vodami iz Avstrije organizirata skupno delavnico za potencialne prijavitelje projektov 

za sofinanciranje iz programa LIFE. 

Delavnica bo potekala na Filozofski fakulteti, Koroška cesta 160, Maribor. Na delavnici bodo 

predstavniki Evropske komisije predstavili novo LIFE uredbo in s tem povezane novosti razpisa v letu 

2014. 

Delavnica bo v angleškem jeziku, kotizacije pa ni. Prijave zbira ministrstvo na naslovu julijana.lebez-

lozej@gov.si do 24. 6. 2014. 

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. 

62. SEJA VLADE 

VLADA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU 

PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

Vlada RS je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu 

plač v javnem sektorju in ga posredovala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS.  

Cilj predlagane novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so naslednji: 

http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=317
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 določiti jasno pravno podlago in postopek vrnitve preveč izplačanih zneskov plač, 

 ukinitev zgornje omejitve višine dodatkov iz naslova manj ugodnih delovnih pogojev in 

nevarnosti ter posebnih obremenitev, ki po trenutni ureditve ne sme presegati 20 % osnovne 

plače,  

 ureditev pravnega varstva zoper zapisnike o inšpekcijskem nadzoru in nedvoumna določitev 

ukrepov, ki so jih pristojni odrediti inšpektorji za plače v javnem sektorju za odpravo 

nepravilnosti pri določanju plač ter določiti aktivne legitimacije za vložitev ugovora. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

SPREMEMBE PODZAKONSKIH AKTOV ZARADI USTANOVITVE 

FINANČNE UPRAVE RS  

Zaradi uskladitve z določbami Zakona o finančni upravi, ki je začel veljati 12. 4. 2014 je vlada RS je na 

seji izdala: 

 Uredbo o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, 

 Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, 

 Uredbo o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 

nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. (Vir: Vlada RS, ab) 

STRATEGIJA ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE O STRATEŠKIH USMERITVAH 

RAZVOJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA DO LETA 2020  

Vlada RS je sprejela Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 

kmetijstva in živilstva do leta 2020, ki predvideva mehanizme ter instrumente za doseganje strateških 

ciljev, zastavljenih v resoluciji. Namen je:  

 zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne 

hrane;  

 povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva;  

 trajnostna raba proizvodnih potencialov in  

 zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin in  

 zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja. 

PREDLOG PRP 2014-2020 

Vlada RS se je seznanila s predlogom Programa razvoja podeželja (PRP) RS 2014–2020, ki ga je 

pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) in ga bo posredovala v formalno presojo 

Evropski komisiji. Namen je, da bo 1,1 milijarde evrov vreden program uspešen ne le po črpanju, 

temveč po doseganju ambiciozno zastavljenih ciljev. Po vsebinski plati programa se pripravlja številne 

spremembe, ne le v odnosu do PRP iz obdobja 2007-2013, temveč tudi v primerjavi z lanskoletno 

julijsko verzijo programa. Ključne novosti, ki se uvajajo v tem programu, so naslednje: 

 izrazit poudarek je namenjen ukrepom prenosa znanja, svetovanja in sodelovanja.  

 na investicijskem področju so bolj ciljno usmerjene investicije ter povezane s horizontalnimi 

cilji (okoljem, inovacijami in podnebnimi spremembami); 

 prenovljena Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, kjer se prvič uvajajo vstopni pogoji in 

sistem individualnega nabora zahtev namesto dosedanjega paketnega pristopa.; 
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 na področju gozdarstva je na novo dodan ukrep, ki je namenjen sanaciji gozdov po žledolomu 

iz začetka tega leta.   

Uvajajo pa se tudi povsem novi ukrepi, kot so dobrobit živali, sodelovanje, ukrep za sanacijo gozdov, 

po drugi strani pa so bili številni obstoječi ukrepi v marsičem nadgrajeni. (Vir: Vlada RS, ab) 

MODEL REFORME NEPOSREDNIH PLAČIL V  SLOVENIJI ZA OBDOBJE 

2015-2020 

Vlada RS je določila model reforme neposrednih plačil v Sloveniji za obdobje 2015-2020. 

Reforma Skupne kmetijske politike EU (SKP), ki je bila sprejeta konec leta 2013, se bo pričela izvajati z 

letom 2015. Slovenija bo za neposredna plačila za koledarsko obdobje 2015-2020 prejela okoli 815 

milijonov EUR, pri čemer se bo letna ovojnica iz 137,987 mio EUR za koledarsko leto 2015 postopoma 

zniževala do koledarskega leta 2019, ko bo znašala 134,278 mio EUR. (Vir: Vlada RS, ab)  

IZVAJANJE LETALSKE OBRAMBE PRED TOČO S POSIPANJEM 

TOČONOSNIH OBLAKOV S SREBROVIM JODIDOM NA OBMOČJU SV  

SLOVENIJE V LETIH 2014 IN 2015 

Vlada je podprla izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim 

jodidom na območju SV Slovenije v letih 2014 in 2015. Sredstva za sofinanciranje izvajanja del 

zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, če bo izkazan tudi interes lokalnih skupnosti. Interes 

lokalnih skupnosti bo izkazan, če bo v izvajanje vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja, 

ki letno prispevajo občinska sredstva v višini vsaj 82.000 EUR. Vlada je tudi naložila Ministrstvu za 

kmetijstvo in okolje, da spremlja učinkovitost posipavanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

RAZPOREDITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 

(SVRK – MGRT, MZIP) 

Vlada RS je izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Službi vlade za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko (MGRT) in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. 

Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (proračunski uporabnik MGRT) so se kot 

organu upravljanja razporedila sredstva v višini 387.923,08 EUR (slovenska udeležba – dodatne 

pravice porabe).  

Z razporeditvijo pravic porabe pa so se Ministrstvu za infrastrukturo in prostor omogočilo 

nadaljevanje oz. dokončanje projektov in posledično črpanje EU sredstev, saj brez zagotovljenih 

sredstev ne bo mogoče nadaljevati izvedbe pogodb. Sredstva so se razporedila na projekta 2511-07-

0062 – Energetska izraba lesne biomase ter 2430-13-3033 - Nadgradnja odseka proge Slov. Bistrica-

Pragersko v višini 1.179.677,57 EUR. (Vir: Vlada RS, ab) 
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PREDLOG UREDBE O PREPOVEDI RIBOLOVA Z VISEČIMI MREŽAMI  

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi ribolova 

z visečimi mrežami, spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 812/2004, (ES) št. 2187/2005 in (ES) 

št. 1967/2006 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 894/97 - 9934/14. Vlada je zadržana glede predloga, 

saj uveljavitev navedenega predloga uredbe, ki predvideva popolno prepoved visečih mrež v okviru 

skupne ribiške politike, bi namreč za slovensko ribištvo pomenila ukinitev uporabe tradicionalnih 

mrež tipa sardeljera in melajda, ki se uporabljata za selektiven ribolov na sardelo. Mnenja so, da RS 

predlog uredbe lahko podpre, če se v okviru pogajanj v njem predvidi rešitev, ki bi omogočila 

nadaljnjo uporabo visečih mrež manjših dimenzij (v smislu skupne dolžine mreže), ki omogočajo 

selektiven ribolov ciljnih vrst (kot so mreže, ki jih uporabljajo slovenski gospodarski ribiči) v 

teritorialnih vodah držav članic v Sredozemlju oziroma severnem Jadranu. (Vir: Vlada RS, ab) 

SREDSTVA ZA PREVOZE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV  

Vlada RS je na seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z nasprotujočimi izjavami ministra 

za finance ter ministra za infrastrukturo in prostor, ki se nanašajo na zagotavljanje sredstev za prevoze 

dijakov in študentov. 

Vlada je uvodoma pojasnila, da se je izjava ministra dr. Čuferja nanašala na likvidnostni položaj in 

upravljanje z dolgom državnega proračuna, medtem ko je izvrševanje državnega proračuna vezano 

na pravice porabe, katerih višino določi Državni zbor Republike Slovenije.  

Tekom izvrševanja proračuna za leto 2014 se je izkazalo, da na nekaterih področjih načrtovan obseg 

pravic porabe ne zadošča za pokrivanje vseh obveznosti, zato Vlada Republike Slovenije situacijo 

redno spremlja in išče možnosti za reševanje problematike na teh področjih. Eno izmed njih je tudi 

področje subvencioniranih prevozov dijakov in študentov, ki je izpostavljeno v konkretnem 

poslanskem vprašanju. 

Vlada Republike Slovenije je tako skladno z možnostmi, opredeljenimi v ZIPRS1415, že zagotovila 

zadosten obseg pravic porabe za sklenitev ustreznih aneksov do konca leta 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

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

tukaj. 

ERASMUS + 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

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

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

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

JAVNI POZIV EKO SKLADA ZA UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH 

NALOŽB 

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

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

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

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

(Vir: Eko sklad, bh) 

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energijsko-ucinko-989/
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/RAZPIS_NS_2014.doc
mailto:pkdslovenia@gmail.com
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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). 

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 

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

2020. 

NOVICE DRUGIH 

 

V TOSCANI NAMESTO PARKIRIŠČA URBANI VRTOVI  

Lokalna skupnost in njeni prebivalci v Santa Fiori, Toscana, so skupaj dosegli, da zapuščeno kmetijsko 

zemljišče ni postalo parkirišče. Kmetijsko zemljišče, ki je prehajalo iz roda v rod in je bilo v lasti 

ostarelega Fedra, za najmlajšo generacijo več ni bilo zanimivo, vse prej je predstavljalo obremenitev. 

Zavedal se je, da njegovi potomci zemlje ne bodo obdelovali. Ko so nanj naleteli izvajalci enega izmed 

projektov občine za prostorsko obnovo, se jim je utrnila ideja, da bi zemljišče vključili v projekt širše 

prostorske prenove občine. Fedro je bil navdušen. Projekt so imenovali Fedrovi vrtovi – biotska 

raznolikost za trajnostno kmetijstvo. 

V sklopu projekta je projektna skupina predlagala skupnostno upravljanje vrtov, kjer je vodilna nit 

zaščita biotske raznolikosti, promocija lokalnih sort rastlin, pridelava kvalitetne hrane v lokalni 

skupnosti in ekološka pridelava. Tako je zaradi Fedrove ljubezni do zemlje in tesnega sodelovanja 

občine in prebivalcev zrasel mali raj tam, kjer bi naj stalo parkirišče. Več o projektu je dosegljivo v 

angleškem jeziku na tej povezavi. (Vir: Domus, bh)  

 

 

V KIDRIČEVEM USTANOVILI FUNDACIJO V OBJEMU SKUPNOSTI  

Park mladosti Kidričevo je zadnjo majsko soboto gostil nevladne organizacije, osnovnošolce in 

vrtčevske otroke, ki so oblikovali program ob podpisu akta o ustanovitvi Fundacije v objemu 

skupnosti Kidričevo. Podpisali so ga ustanovitelji fundacije: župan občine Kidričevo Anton Leskovar, 

predsednik uprave Taluma, Marko Drobnič, in pomočnik direktorja podjetja Boxmark Leather Matej 

Bastič. Ta fundacija je prvi projekt pri nas, ki je povezal gospodarstvo, občino in društva, da bi dvignili 

kakovost življenja najranljivejših skupin prebivalstva. Gospodarstvo se je zavezalo, da bo prispevalo 

sredstva v fundacijo, društva pa za izvajanje in oblikovanje programov. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://www.domusweb.it/en/architecture/2011/04/02/forms-of-energy-11.html
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Temeljni cilj programov strokovnih obravnav, aktivnosti in storitev, ki jih bodo izvajale lokalne 

nevladne in druge neprofitne organizacije je, da se najbolj ranljivim skupinam prebivalstva omogoči 

večjo možnost vključevanja v družbo. Ljudje v stiski potrebujejo občutek, da se lahko nekam zatečejo 

in nekoga poišče, da so zaželeni ter, da je družbi mar zanje. S takšnimi mislimi je veliko lažje preživeti 

še tako temačen vsakdan. (Vir: Zavod PIP, bh) 

 

NAD AGENCIJO ZA VARSTVO KONKURENCE PREVELIKE OVIRE IN 

FINANČNI REZI  

Prejšnji teden je Evropska komisija Sloveniji predlagala osem priporočil na poti okrevanja, obenem pa 

objavila Oceno nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti za leto 2014 za Slovenijo. 

V tej oceni Evropska komisija izrecno opozarja na ovire, ki jih ima pri svojem delovanju Javna agencija 

RS za varstvo konkurence, zato smo na to oceno na Agenciji dolžni opozoriti ustrezne institucije in 

javnost.  

Evropska komisija problematizira povsem nepotrebne zakonodajne ovire za učinkovito delo Agencije 

za varstvo konkurence in čezmeren nadzor, ki ga izvajata zlasti  Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo ter upravni inšpektorat Ministrstva za notranje zadeve. Opozarja še na okoliščino, da je bil 

proračun Agencije znižan za 10 odstotkov. To je ne samo bistveno več od povprečnega znižanja v 

javnem sektorju, temveč tudi v izrecnem nasprotju z istimi priporočili EU iz leta 2013, ki so že takrat 

navajala, da naj se proračun Agencije okrepi. Kljub (pre)številnim opisanim oviram je Agencija v letu 

2013 bistveno povečala svojo učinkovitost (priloga). Za učinkovito varstvo konkurence je zelo 

pomembno, da so svojo aktivnost povečala tudi sodišča in da so bile najpomembnejše odločbe 

Agencije iz lanskega leta potrjene in so danes pravnomočne. Zastavlja se torej vprašanje, zakaj je bila 

kljub izrecno drugačnemu predlogu iz EU posebej visokega proračunskega znižanja deležna prav 

Agencija za varstvo konkurence. In zakaj je kljub temu, da sodišča njene odločbe potrjujejo potreben 

nadzor Upravne inšpekcije. Delo Agencije sodišč ima namreč vse večje pozitivne in prepoznavne 

učinke na potrošnike in vsakdanje gospodarsko življenje v Sloveniji. 

Agencija od prihodnje vlade pričakuje, da bo navedena priporočila upoštevala in Agenciji omogočila 

normalno delo. (Vir: Ek, bh) 

 

KREAKTOR - PILOTNI PROJEKT SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA 

MLADIH 

6.6.2014 so v Slovenskih Konjicah javnosti predstavili nov projekt Mladinskega centra Dravinjske 

doline poimenovan Kreaktor – mladinski kreaktivni laboratorij. Projekt povzema preteklo delo in 

izkušnje mladinskega centra, Slovenskega foruma socialnega podjetništva in Fundacije Prizma ter 

predstavlja pilotni primer inovativnega kreiranja delovnih mest za mlade v Sloveniji. V sklopu 

projekta bo mladim v letu 2014 ponudil širok nabor izobraževanj, delavnic, usposabljanj, izkušenj in 

predvsem možnosti za samoaktivacijo ter posledično sokreacijo lastnih delovnih mest. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_slovenia_sl.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_slovenia_sl.pdf
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Projekt »KREAKTOR – mladinski kreaktivni laboratorij« bo MCDD s pomočjo financiranja iz ESS 

izvajal v Slovenskih Konjicah do konca leta 2014. Ideja projekta je zastavljena zelo obsežno, vsebuje 

tedensko izvajanje motivacijskih delavnic za mlade, vpeljanje »coworkinga« v majhno lokalno okolje 

Slovenskih Konjic, motiviranje mladih k samoaktivaciji in samozaposlovanju, nudenje mentorstva 

mladim pri finančnem osamosvajanju, kreiranje novih delovnih mest na lokalni ravni in mehanizme 

preprečevanja odseljevanja mladih. Seveda se zavedajo, da bo ta postopek vzel mnogo več kot eno 

leto, zato si želijo da projekt postane dolgoročen, da tudi lokalna skupnost v njem prepozna 

pomembnost. Za prvo leto so si zadali sledeče cilje, ki jih bodo sposobni speljati preko odobrenega 

projekta: vsaj 1 ustanovitev novega podjetja /zadruge, 100 vključenih mladih na delavnicah, 30 

delavnic na temo aktivacije mladih, vzpostavitev »coworking« skupnosti, organizacija 3 »start up« 

vikendov. V osnovi bo projekt nudil zaposlitev 1,5 osebi, ob koncu leta pa pričakujejo še vsaj 2 novi 

zaposlitvi – posledično finančno samostojni mladi osebi. 

Projekt so obširneje predstavili Neža Pavlič, koordinatorka aktivnosti projekta Kreaktor, Tadej 

Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva in vodja programa Kreator ter 

Laura Krančan, vodja projekta Kreaktor. Svoje mnenje ter izkušnjo iz primera dobre prakse pri 

podobnem projektu s starejšimi brezposelnimi osebami je predstavila Dušanka Lužar Šajt, direktorica 

mariborske Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma. V sklopu predstavitve se je 

predstavila tudi predstavnica MS Servisa, Renata Kerovec, ki je kot prva gospodarska družba k 

projektu pristopila aktivno. Predstavitev projekta je pritegnila tudi državno sekretarko Martino Vuk iz 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v projekt pohvalila, poudarila 

da vidi možne umestitve le tega v finančne sheme na nacionalni ravni preko prenosa dobre prakse in 

se že veseli konkretnih rezultatov dela mladinskih delavcev v sklopu projekta Kreaktor. 

V Mladinskem centru Dravinjske doline verjamejo, da lahko lokalna skupnost z dodatno finančno 

podporo projekta »KREAKTOR – mladinski kreaktivni laboratorij«, k temu veliko pripomore in tudi 

zagotovi, da projekt ne bo le muha enodnevnica. Zavedanje pomena intelektualnega kapitala, ki ga 

imajo mladi v lokalni skupnosti ter želje po ohranjanju le tega na lokalni ravni je ključnega pomena. Iz 

tega razloga so že začeli širše mreženje gospodarskih družb z nevladnim sektorjem, partnersko 

podporo v projektu imajo zagotovljeno s strani lokalnih mladinskih organizacij, občine Slovenske 

Konjice, Slovenskega foruma socialnega podjetništva, Skupnosti občin Slovenije, Fundacije za 

izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma ter Mreže MaMa (mreža mladinskih centrov). (Vir: SFSP, 

bh)  

 

DRŽAVE ČLANICE LAHKO PREPOVEJO PRIDELAVO GSO  

Svet EU za okolje je na zasedanju 12.6.2014 potrdil politični dogovor glede t. i. GSO direktive, ki 

državam članicam daje možnost prepovedati ali omejiti pridelavo gensko spremenjenih organizmov 

(GSO) na svojem ozemlju. To besedilo bo podlaga za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom 

(EP), saj se direktiva sprejema po postopku soodločanja. Politični dogovor je bil dosežen po tem, ko so 

bili v predlog vključeni kriteriji, na katerih bo temeljila omejitev/prepoved pridelave GSO v državi 

članici. S tem je državam članicam, ki bodo uveljavljale prepoved, dana večja pravna varnost za 

takšno odločitev. Slovenija je podprla politični sporazum, še zlasti določbo, ki zavezuje Komisijo, da 

po štirih letih pregleda ukrepe iz direktive in jih po potrebi popravi. Opozorila je tudi, da je treba v 

pogajanjih z EP ohraniti možnost čezmejnega sodelovanja držav, da se preprečijo čezmejni vplivi 
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GSO. 

Svet EU je opravil prvo orientacijsko razpravo glede zračnega svežnja, ki ga je Komisija objavila 

decembra lani in, ki opredeljuje ukrepe za nove cilje glede kakovosti zraka do leta 2030 glede na to, da 

umrljivost ljudi zaradi onesnaženega zraka hitro narašča. Sem sodi nova direktiva, ki ureja določbe 

glede mejnih vrednosti emisij iz srednjih kurilnih naprav (velikosti 1-50 megavatov – MW) in 

direktiva o zmanjšanju nacionalnih vrednosti nekaterih onesnaževal (žveplov dioksid, dušikovi 

oksidi, metan amonijak, prašni delci). Slovenija je podprla zakonodajne predloge, pri čemer opozarja, 

da je pri izpolnjevanju ciljev treba upoštevati nacionalne specifike, kot so geografska lega in specifika 

onesnaževal glede na posamezne vire. Zavzela se je tudi za podaljšanje roka za uveljavitev mejnih 

vrednosti za nekatere kurilne naprave. 

Ministri so ponovno razpravljali tudi o Okviru podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030. 

Slovenija se bo v prihodnjih razpravah in vmesnih korakih do oktobrskega zasedanja Evropskega 

sveta zavzemala za uveljavitev slovenskih interesov v skladu s sprejetim stališčem, in sicer, da 

Slovenija podpira predlagani 40% cilj zmanjšanja emisij do leta 2030, vendar ob zagotovilu, da bodo 

tudi pri določitvi nacionalnih ciljev upoštevane specifike posameznih držav članic. Slovenija je v 

intervenciji opozorila predvsem na omejitve, ki ga predstavlja zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

iz prometa, kjer je soočena s povečanimi emisijami iz tranzitnega prometa. (Vir: MKO, bh) 

 

SLOVENSKI MESEC PROSTORA 

MzIP obvešča vse občine, nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove in druge 

organizacije, da bo v letošnjem letu mesec prostora potekal med 25. septembrom in 31. Oktobrom. 

Letos namreč mineva deset let od sprejetja Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ključnega 

razvojnega dokumenta države, ki ob soočanju z novimi izzivi prihodnjega razvoja družbe kliče k 

ponovnemu premisleku o tem, v kakšnem prostoru želimo živeti. Vprašanja prihodnjega prostorskega 

in urbanega razvoja Slovenije bodo osrednja tema dveh dogodkov, ki ju bo Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor organiziralo v Mesecu prostora 2014. To sta posvet z naslovom »Prostorski 

razvoj Slovenije v prihodnje – možnosti in priložnosti« in posvet z naslovom »Trajnostni urbani razvoj 

– integralni projekti«. 

Mesec prostora 2014 je odlična priložnost, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirate 

dogodke, ki se posredno ali neposredno vežejo na omenjene vsebine ter na teme, ki jih bodo Združeni 

narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (6. 10. 2014) in Svetovnega dne mest (31.10. 

2014). Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vabi vse, ki bodo v tem času organizirali svoje dogodke, 

da se pridružite k Mesecu prostora 2014 in sporočite načrtovane aktivnosti na 

naslov mzip.prostor@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje skupnega praznovanja 

Meseca prostora 2014 ter poskrbelo za skupno promocijo dogodkov.  Več informacij o Svetovnem 

dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo tukaj. (Vir: MzIP, bh)  

 

 

 

mailto:mzip.prostor@gov.si
http://unhabitat.org/events-3/
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VRTIČKI ZA VSE – DOBRE PRAKSE V SLOVENIJI IN SVETU 

Zavedanje, da vrtnarjenje v današnjem času seže daleč čez vprašanja shranjevanja semen, pridelkov 

vrtnin in urejanja vrtov, spremlja tudi novo zanimanje meščanov za hrano, prostor in življenje v 

skupnosti. Sodobna mesta so priča pravemu valu novih dejavnosti in praks, prostočasne, kulturne, 

socialne, neprofitne in poslovne narave, ki izvirajo iz zanimanja za 

lokalno, samostojno in zdravo pridelavo hrane in z njim 

povezanega odnosa do fizičnega in družbenega okolja. V preteklih 

nekaj letih je na tem področju tako v Sloveniji kot v tujini nastalo 

veliko primerov dobrih praks, ki so vredne ogleda.  

V prispevku Maje Simoneti na spletni strani Metine liste lahko 

preberete primere dobrih praks vrtov in dogodkov Onkraj 

gradbišča, Za progo in Zelemenjava v Sloveniji ter primere iz tujine. (Vir: Metina lista, bh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metinalista.si/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-06-01-at-21.17.50.png?b7d833
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http://onkrajgradbisca.wordpress.com/
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http://www.zelemenjava.si/

