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NOVIČKE SOS  

POLETNE IGRE SOS 

V petek, 20. junija, so se v Športnem parku v Hajdini odvijale že 5. Poletne igre SOS. Za pomoč pri 

organizaciji ter za gostoljubje se posebej zahvaljujemo občini Hajdina.  

Udeleženci so se pomerili v dvoranski odbojki, odbojki na mivki in malem nogometu. V nogometu je 

slavila ekipa MO Ptuj, drugo mesto je dosegla ekipa MO Maribora, tretje mesto pa ekipa Hajdine. V 

odbojki je prvo mesto dosegla ekipa občine Kungote, druga je bila ekipa MO Maribora, tretja pa ekipa 

občine Kočevje. V odbojki na mivki je prvo mesto dosegla ekipa občine Domžale, druga je bila ekipa 

MO Ptuj, tretje mesto pa je dosegla ekipa MO Maribor. Več slik o dogajanju si lahko pogledate tukaj. 

(MM) 

 

SODELOVANJE MED SEKTORJI - PRILOŽNOST ZA RAZVOJ LOKALNIH 

SKUPNOSTI IN REGIJE 

V četrtek, 19.6.2014 je v prostorih Doba fakultete v Mariboru potekala okrogla miza z naslovom 

Sodelovanje med sektorji – priložnost za razvoj lokalnih skupnosti in regije, ki jo je organiziral Zavod 

PIP (Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja). Namen razprave je bil 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 je sodelovala tudi predstavnica Skupnost občin Slovenije, ki je izpostavila, da 

sodelovanje med sektorji sicer že poteka, vendar na nižji ravni, preko donatorstva in sponzorstva, 

katerega hiba je umik enega izmed sodelujočih delov v trenutku, ko je nek dogodek zaključen. Prav to 

pa povzroča negodovanje tako na strani podjetij kakor tudi na strani NVO, saj se s tem sodelovanje 

navadno prekine. Zato je še toliko bolj pomembno, da se med sektorji gradi zaupanje in sodelovanje, 

ki lahko čez čas prerase v partnerstvo z dodano vrednostjo za vse tri sektorje. Predstavnica SOS je 

prav tako poudarila pomen dobrih zakonskih podlag, ki morajo občinam omogočati dovolj fleksibilno 

osnovo, da lahko uresničuje tudi svoje poslanstvo kot generator razvoja v lokalni skupnosti ter 

http://www.skupnostobcin.si/galerija/index.html
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poudarila, da si za to vseskozi aktivno prizadevamo tudi v SOS. (bh)  

PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE  

Predsedstvo SOS je na 20. seji predsedstva, dne 26.5.2014, sprejelo sklep, da SOS s sodelovanjem Zveze 

društev upokojencev Slovenije (ZDUS), pripravi gradivo Projekta Starejši za starejše in s projektom 

seznani občine, z namenom, da se te, v kolikor se še niso, z njim seznanijo in s priporočilom k njihovi 

vključitvi v projekt. 

Cilji projekta so: 

 spoznati potrebe starejših, ki živijo doma; 

 poiskati tiste, ki ne znajo, ne morejo, ali nočejo poiskati pomoči; 

 vzpostaviti trajen stik z obstoječimi javnimi službami in nevladnimi organizacijami (RKS, 

Karitas) in jim, če se obiskani strinjajo, posredovati podatke o njihovih potrebah; 

 organizirati prostovoljsko pomoč (servisna dejavnost, delavnice, obiskovanje osamljenih); 

 seznanjati lokalno skupnost o kakovosti življenja in potrebah starejših, ki živijo doma ter 

 vzpostaviti nadzor civilne družbe nad delom vseh, ki se ukvarjajo s pomočjo na domu. 

Kratka predstavitev programa Starejši za starejše je dosegljiva tudi s klikom tukaj. Več informacij 

glede projekta lahko najdete tudi na spletni strani ZDUS.  

DOGOVORJEN DOSTOP DO APLIKACIJE E-RISK 

Skupnost občin Slovenije se je na sestanku pri informacijski pooblaščenki, dogovorila za dostop do 

aplikacije e-Risk, čeprav je ta v prvotnem mnenju izrazila stališče, da občinska redarstva nimajo 

pravne podlage za dostop do navedene aplikacije.  

Skupnost občin Slovenije je tako organizirala sestanek s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, 

Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Ministrstva za pravosodje ter informacijsko pooblaščenko. Na 

sestanku je bilo dogovorjeno, da občinska, medobčinska in mestna redarstva dobijo dostop do 

aplikacije e-Risk, s katero bodo bolj učinkovito in brez administrativnih ovir reševali prekrške oz. 

zahteve za sodno varstvo, kar bo še povečalo učinkovitost redarstev oziroma prekrškovnih organov. 

Občinska, medobčinska in mestna redarstva bodo zato v kratkem prejela v podpis pogodbo za dostop 

do aplikacije e-Risk. (MM) 

SESTANEK UPRAVNEGA ODBORA AAA V MARIBORU 

SOS je 17. junija 2014 gostila članice in člane upravnega 

odbora Zveze Alpe-Jadran (AAA), ki so se v prostorih MO 

Maribor zbrali na 2. redni seji. Po uvodnih pozdravih župana 

MO Maribor in člana predsedstva SOS, dr. Andreja Fištravca 

se je upravni odbor seznanil s poročilom generalnega 

sekretarja mag. Thomasa Pseinerja o delu zveze v zadnjem 

obdobju. Sledila so poročila kontaktnih točk članic in vodij 

tematskih točk. Upravni odbor je obravnaval tudi prispele 

projektne predloge, med katerimi so bili tudi štirje slovenski. 

Vsi predlogi so bili potrjeni za sofinanciranje, vendar z znižanimi deleži sofinanciranja od zaprošenih. 

Upravni odbor je sklenil predlagati skupščini, da se iz skupnega proračuna AAA nakaže 10.000 € za 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Skupscine_in_predsedstva/Skupscine_in_predsedstva_2014/porocilo_o_delu_v_projektu_2004-2013.doc
http://www.zdus-zveza.si/
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pomoč dvema poplavljenima Hrvaškima županijama in po pozivu predstavnic SOS sklenil še, da se 

do prihodnjega sestanka pripravijo tudi predlogi, kako pomagati tudi v poplavah prizadetim 

območjem BiH in Srbije.(sk) 

DELOVNO SREČANJE NA MDDSZEM  

17. junija 2014 je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal delovni 

sestanek s predstavniki združenj občin. Na srečanju so predstavniki Inštituta RS za socialno varstvo 

predstavili analizo izvajanja pomoči na domu (na dan 31.12.2013). Ministrstvo je pojasnilo, da CSD 

želijo storitev pomoči na domu prenesti na druge izvajalce (domovi za starejše), pri tem pa nekatere 

občine pocenijo storitev, zato ministrstvo poudarja, da je obvezno ohraniti kvaliteto storitev.  

Nadalje je pogovor potekal o pripravi Nacionalnega izvedbenega načrta na podlagi Resolucije o 

nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (v nadaljevanju ReNPSV). 

Pripravljeni so tudi regijski izvedbeni načrti. Ker ReNSPV določa, da slednje potrdi pristojni organ 

(občinski svet) vseh lokalnih skupnosti z območja in ker je v praksi le to težko izvedljivo, predlaga 

ministrstvo sledečo rešitev: člani občinskega sveta se na seji seznanijo z naprej pripravljenimi povzetki 

regijskih izvedbenih načrtov, ki jih bodo pripravili pristojni na ministrstvu. Predvidoma bodo 

povzetke razpošiljali konec oktobra oziroma po lokalnih volitvah.  

Predstavljena je bila situacija glede družinskih pomočnikov in problematika financiranja 

socialnovarstvenih programov. Ministrstvu bo namreč letos v proračunu zmanjkalo okoli milijon 

eurov za navedeno storitev. Prav tako pričakuje ministrstvo, da občine podprejo programe, ki niso v 

nacionalni mreži (to so npr. dnevni programi, manjši projekti).  

Pogovor je tekel tudi o dalj časa trajajoči problematiki v zvezi s subvencioniranjem najemnin, s katero 

se srečujejo občine, ki zagotavljalo sredstva za kritje subvencij najemnin. Barbara Starič Strajnar 

(MDDSZEM) je povedala, da bodo ob napovedani spremembi ZUPJS predlagali, da je verodostojna 

knjigovodska listina izrek odločbe CSD. Skupnost občin Slovenije še naprej zbira predloge za 

razrešitev problematike. Udeleženci sestanka so se strinjali, da so potrebnejši pogostejši oziroma 

rednejši sestanki in tesnejše sodelovanje. (ur) 

MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA MLADIH - SKLEPI DRŽAVNEGA SVETA  

Obveščamo vas, da je Državni svet RS na svoji 18. Seji 14.5.2014 obravnaval sklepe s posveta Možnosti 

zaposlovanja mladih – iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru in sprejel sklepe, ki jih najdete s 

klikom tukaj.  

ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA TELESNO OSLABLJENIM 

LJUDEM 

Dne 19.6. 2014 je na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki invalidskih 

organizacij, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in združenji občin. Tema 

sestanka je bila zagotavljanje neoviranega dostopa invalidom oziroma telesno oslabljenim ljudem v 

objektih v javni rabi in večstanovanjskih stavbah. Zveza paraplegikov Slovenije je pripravila 

spremembe Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 

javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Vsi ključni deležniki sestanka so se strinjali s spremembami in 

dopolnitvami Pravilnika tako, da se uredijo pogoji za invalide – določili bi se tehnični zahtevki za 

nove objekte in mehkejša pravila za rekonstrukcijo obstoječih objektov. MzIP bo pričelo s pripravo 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/DRZAVNI_SVET/Sklep-Moznosti_zaposlovanja_mladih.pdf
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sprememb in dopolnitev predpisa. V pripravo bodo za zagotovitev zahtev in potreb vključeni vsi 

ključni deležniki. 

Ker se občine aktivno ukvarjate z reševanjem problema dostopnosti za ljudi s posebnimi potrebami, 

na Zavodu za spodbujanje dostopnosti pripravljajo strateške dokumente Načrte varnih poti. Le ti 

občinam podajajo predloge in rešitve, ki v kraju izboljšujejo dostopnost za slepe in slabovidne, za 

gibalno ovirane, gluhe in naglušne, starejše ter tudi za starše z otroškimi vozički. Z načrti se zagotavlja 

tudi ekonomska učinkovitost, saj v kolikor so načrtovalci in naročniki z Načrtom dobro seznanjeni, 

ima občina kot naročnik dober pregled nad izvajanjem in vzdrževanjem varnih poti, načrtovalci pa od 

začetka vedo, kaj morajo upoštevati pri snovanju novih ureditev in izboru materialov. Več o Načrtih 

varnih poti si lahko preberete tukaj.  

POJASNILA MINISTRSTVA 

POJASNILO GLEDE UPORABE PITNE VODE ZA POLNJENJE BAZENA  

S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli pojasnilo, ki se nanaša na uporabo pitne vode 

za zagotavljanje požarne varnosti in polnjenje kopalnega bazena s pitno vodo. Do pojasnila lahko 

dostopate s klikom tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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. 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/DOSTOP_varne_poti.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MKGP/MKO_2014/Pojasnilo_-_oskrba_s_pitno_vodo_in_posebne_storitve-18.6.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javni_usluzbenci/VLADA_RS_STRATEGIJA_RAZVOJA_SLOVENSKE_JAVNE_UPRAVE.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javni_usluzbenci/VLADA_RS_STRATEGIJA_RAZVOJA_SLOVENSKE_JAVNE_UPRAVE.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
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');
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PREDLOG UREDBE O NAČINU PISANJA ZEMLJEPISNIH IMEN NA 

DRŽAVNIH KARTAH NA NARODNOSTNO MEŠANIH OBMOČJIH V RS  

V SOS smo prejeli predlog Uredbe o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na 

narodnostno mešanih območjih v RS. 

Predlog uredbe so pripravili na Geodetski upravi RS na podlagi 10. odstavka 15. člena Zakona o 

državnem geodetskem referenčnem sistemu. Prosimo vas, da predlog Uredbe pregledate in nam vaše 

pripombe in pobude posredujete v amandmajski obliki, najkasneje do 1.7.2014 na naslov 

barbara.horvat@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. 

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.  

DOGODKI SOS 

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

Obveščamo vas, da se bo Glavni odbor SOS sestal v četrtek, 3.7.2014 ob 11.00 uri v prostorih 

sekretariata SOS, Partizanska 1, Maribor. Na seji bodo razpravljali o problematiki črpanja evropskih 

sredstev ter o primerjalni analizi primerljivih območij in izračunu povprečnih cen storitev obveznih 

občinskih javnih služb varstva okolja.  

SEMINAR "ZAKONSKE OBVEZNOSTI IN PRILOŽNOSTI V GOZDOVIH"  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z dr. Bogomilom Breznikom, MBA, strokovnjakom s področja 

gozdarstva, z odličnim poznavanjem lesnega trga in problematike panog, ki temeljijo na lesu, 

organizira seminar »Zakonske obveznosti in priložnosti v gozdovih«. Udeleženci se bodo na dogodku 

pobliže seznanili z Evropsko Uredbo EU995/2010 in določili Zakona o gozdovih s podrobnimi 

pojasnili in primeri v praksi. Seminar bo potekal v sredo, 9. julija 2014 s pričetkom ob 9.00 uri v 

Avstrija Trend hotelu na Dunajski cesti 154 v Ljubljani. 

Kljub času dopustov in počitnic, vas vljudno vabimo, da se dogodka udeležite, saj je za občine in 

druge zainteresirane še posebej zanimivo v zvezi z Uredbo o zelenem javnem naročanju in sicer v 

primeru, ko pride do prodaje gozdnih sortimentov posekanih na gozdnih površinah v lasti ali 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Uredba_o_nacinu_pisanja_zemljepisnih_imen_na_drzavnih_kartah-16.6.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Uredba_o_nacinu_pisanja_zemljepisnih_imen_na_drzavnih_kartah-16.6.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2014/Zakon_o_agrarnih_skupnostih-v_DZRS-3.6.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2014/Zakon_o_agrarnih_skupnostih-v_DZRS-3.6.2014.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/2014/Uredba_o_odpadkih-11.6.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
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upravljanju občin in ali pri nakupu lesnih izdelkov preko javnih naročil. Tukaj najdete vabilo in 

prijavnico na dogodek, le ta bo izveden v primeru prijave 25 ali več udeležencev! 

Na seminar se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 7.7.2014. 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. 

DOGODKI DRUGIH 

27.6. / MOŽNOSTI ALTERNATIVNEGA ODKUPA MERCATORJA IN 

PREDNOSTI ZADRUŽNIŠTVA   

Posvet o možnostih alternativnega odkupa Mercatorja in o prednostih zadružništva bo potekal v 

petek, 27. junija 2014, ob 10. uri v kreativnem centru Poligon, Tobačna ul. 5, Ljubljana. Na posvetu se 

bodo posvetili vprašanjem o načrtovani prodaji Mercatorja - največjega slovenskega trgovskega 

podjetja in enega največjih delodajalcev v državi, o pobudi „Naš Mercator“ - za alternativni odkup 

Mercatorja in njegovo preoblikovanje v delavsko-dobaviteljsko-potrošniško zadrugo, o prednostih in 

pomanjkljivostih potrošniških kooperativ, perspektivah zadružništva v Sloveniji in Evropski uniji, 

izzivih načrtovanja politik na področju socialne ekonomije in o potrebnih korakih za okrepitev 

ekonomske demokracije v Sloveniji. Program bodo sestavljali uvodni nagovor, predstavitev pobude 

„Naš Mercator“, prispevki strokovnjakov, razprava vseh gostov in prispevki občinstva. Gostje javnega 

posveta bodo tudi predstavnik Evropske zveze potrošniških kooperativ Euro Coop, predstavnik 

italijanske potrošniške kooperative Coop, predstavnik delavsko potrošniške kooperative 

Mondragon/Eroski. Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je 

potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: info@fsp.si, najkasneje do torka 24.6.2014. Vabljeni 

tudi k podpori pobude Naš Mercator na spletnem naslovu: http://nasmercator.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.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_9_7_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Prijavnica_9_7_14.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://fsp.us4.list-manage2.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=4e19913edc&e=e3c40aac15
http://fsp.us4.list-manage.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=a9ab2eb3d4&e=e3c40aac15
http://fsp.us4.list-manage.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=bf0d250d67&e=e3c40aac15
http://fsp.us4.list-manage.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=9ef374bb59&e=e3c40aac15
mailto:info@fsp.si
http://nasmercator.si/
mailto:julijana.lebez-lozej@gov.si
mailto:julijana.lebez-lozej@gov.si
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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. 

63. SEJA VLADE 

UREDBA O POMOČI OB NEPREDVIDLJIVIH DOGODKIH V KMETIJSTVU  

Vlada je izdala Uredbo, ki določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve 

finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja 

kmetijske dejavnosti in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Skupni znesek vseh de minimis 

pomoči v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000 evrov v 

katerem koli obdobju treh proračunskih let. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O DOLOČITVI 

DEJAVNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi 

dejavnosti socialnega podjetništva.  

Nova uredba prinaša vsebinsko širitev potencialnih dejavnosti za socialna podjetja tipa A na 

področjih: 

 ohranjanja narave in varstva okolja, 

 kmetijstva, proizvodnje in lova, tako da se omogoča ta dejavnost tudi na področju socialnega 

podjetništva, 

 spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, kulture in 

naravne dediščine. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O SLUŽBI V CIVILNI ZAŠČITI  

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o službi v Civilni zaščiti. Z 

uveljavitvijo novega plačnega sistema so v javnem sektorju urejene tudi plače poklicnih gasilcev. 

Novost je, da se plača veže na plačo poklicnega gasilca, ki je določena s kolektivno pogodbo. Pri 

nekaterih kategorijah pripadnikov Civilne zaščite pa se bodo plače v času opravljanja službe v Civilni 

zaščiti celo nekoliko znižale. (Vir: Vlada RS, ab) 

STANJE ZAOSTANKOV PRI POVRAČILIH SREDSTEV KOHEZIJSKE 

POLITIKE 2007-2013  

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s stanjem zaostankov pri povračilih sredstev kohezijske 

politike in razlogih za počasno dinamiko izvajanja aktivnosti v okviru kohezijske politike 2007-2013. Iz 

gradiva izhaja, da so po ministrstvih na dan 9. 5. 2014 evidentirani zaostanki v skupni višini  82,9 
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milijonov evrov, vendar ministrstva izvajajo številne ukrepe za pospešitev aktivnosti v okviru 

kohezijske politike 2007-2013. (Vir: Vlada RS, ab) 

IMENOVANA ORGANA UPRAVLJANJA ZA EVROPSKA SREDSTVA V 

OBDOBJU 2014-2020 

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji imenovala organa upravljanja in nadzora za 

Operativni program izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 in Operativni program izvajanja 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Vlada Republike Slovenije je za izvajanje Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-

2020 imenovala Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kot organ za potrjevanje je 

imenovala Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO in kot revizijski organ pa 

prav tako Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.  

Za izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 

Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 je vlada za organ upravljanja imenovala Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje. Organ za potrjevanje bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja, revizijski organ pa Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAMI TRANSNACIONALNEGA IN MEDREGIONALNEGA 

SODELOVANJA V OBDOBJU 2014-2020 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s programi transnacionalnega in medregionalnega 

sodelovanja, v katerih sodeluje Republika Slovenija v obdobju 2014-2020 in z institucionalno ureditvijo 

v Sloveniji za izvajanje nalog države članice. V obdobju 2014-2020 bo Slovenija upravičena do 

sodelovanja v transnacionalnih programih Območje Alp, Mediteran, Podonavje,Jadransko-jonski 

program in Srednja Evropa ter medregionalnih programih INTERREG EUROPE, INTERACT III, 

URBACT III, ESPON 2020. V okviru navedenih programov bo Sloveniji do leta 2020 na voljo skupno 

1.386.720.432 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (872.322.426 evrov za transnacionalne 

programe in 514.398.006 evrov za medregionalne programe). (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG DIREKTIVE O DEJAVNOSTIH IN NADZORU INSTITUCIJ ZA 

POKLICNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Republika Slovenija 

podpira predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za 

poklicno pokojninsko zavarovanje (prenovitev), zadržana pa je glede podrobnega urejanja 

posameznih področij, kar lahko vodi v prenormiranje v nacionalni zakonodaji. (Vir: Vlada RS, ab) 
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AKTUALNI RAZPISI 

NAPOVED OBJAVE RAZPISA IZ PRP 2007-2013 ZA AGROMELIORACIJE 

NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča potencialne upravičence, da bo v Uradnem listu RS 

predvidoma v petek, 20. 6. 2014, objavilo javni razpis (JR) pri ukrepu 125 - Izboljšanje in razvoj 

infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na 

komasacijskih območjih za leto 2014 iz Programa razvoja podeželja RS (PRP) za obdobje 2007-2013. 

Vlagatelji naj bodo ob vložitvi vloge na JR pozorni na obvezne priloge, brez katerih se vloga na javni 

razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev. 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za namen agromelioracij na komasacijskih območjih 

znaša 1,5 milijona EUR. Sredstva se razpisujejo z zaprtim JR, ki bo odprt od naslednjega dne po objavi 

v Uradnem listu RS do datuma zaprtja, ki se bo objavil na spletni strani MKO. Vnos vlog v 

elektronski sistem bo možen predvidoma od 23. 6. 2014 do zaprtja JR, ki bo objavljen na spletnih 

straneh MKO. Predmet podpore so agromelioracije na komasacijskih območjih, in sicer naložbe v 

ureditev poljskih poti (izgradnja novih poti, razgradnja starih poti, rekonstrukcija poti), odstranitev 

kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč (izravnava zemljišča, izravnava 

mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje) ter krčenje grmovja in dreves. Cilj 

ukrepa je s podporo naložbam v zemljiško infrastrukturo pospešiti prestrukturiranje kmetijstva, ki 

vodi k povečanju dohodka in produktivnosti dela. Vlagatelji za izvedbo agromelioracij na 

komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki 

zemljišč pooblastijo za vodenje investicije. (Vir: PRP, bh) 

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.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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DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT  

Evropska komisija je 19.6.2014 objavila prvi razpis v sklopu novega programa financiranja za projekte 

v zvezi s podnebnimi ukrepi. Iz novega podprograma za podnebne ukrepe bo letos namenjenih 44,26 

milijona evrov sredstev za razvoj in izvedbo inovativnih rešitev za odziv na podnebne spremembe v 

Evropi. Podprogram je del evropskega programa LIFE za obdobje 2014–2020, ki bo v naslednjih 

sedmih letih zagotovil 864 milijonov evrov za podnebne ukrepe. Izboljšal bo tudi komunikacijo, 

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

spremembam. Rok za prijavo je 16. oktober 2014. Naslednji razpis za zbiranje predlogov v okviru 

programa LIFE, ki bo objavljen jeseni letos, se bo nanašal na nepovratna sredstva za poslovanje 

neprofitnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju podnebnih in okoljskih vprašanj. 

Več tukaj (Vir: MKO, bh) 

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 

MINISTER DRAGONJA O MERCATORJU S SLOVENSKIM FORUMOM 

SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja se je 17.6.2014 srečal na delovnem 

sestanku s Tadejem Slapnikom, generalnim sekretarjem Slovenskega foruma socialnega podjetništva, 

in Branetom Golubovićem, poslancem Državnega zbora. Na sestanku sta Slapnik in Golubović 

ministru predstavila javno pobudo za alternativno delavsko-potrošniško-dobaviteljski odkup 

Mercatorja in njegovo preoblikovanje v kooperativo Naš Mercator. 

Minister Dragonja je v pogovoru poudaril, da vlada mag. Alenke Bratušek ne prodaja Mercator. 

Prodaja se je zgodila veliko prej, leta 2005, v času neke druge vlade in v drugačnih okoliščinah. Danes 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
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je proces prodaje Mercatorja že zelo daleč. A kljub temu je ta vlada storila korak naprej in naročila 

Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), da oceni posledice prodaje Mercatorja, predvsem tveganja 

v produkcijski verigi in pri zaposlenosti. Od SDH se pričakuje neodvisna strokovna presoja. Generalni 

sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva Tadej Slapnik je v pogovoru izpostavil, da s 

predlogom oblikovanja kooperative Naš Mercator želijo odpreti razpravo in predvsem ponuditi 

alternativo sedanji prodaji Mercatorja Agrokorju. Od vlade pa pričakujejo pomoč pri spodbujanju 

socialnega podjetništva, predvsem pa pomoč pri iskanju potencialnih strateških poslovnih partnerjev 

iz tujine, kjer so podobne pobude uspešno uresničili. Kot je dejal Slapnik, imajo v mislih potrošniško 

delavne kooperative v Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in Franciji. Poslanec Brane Golubović, ki podpira 

pobudo Slovenskega foruma socialnega podjetništva, je prepričan, da je današnji čas krize priložnost, 

ko se lahko uspe s povezovanjem, predvsem pa na novo vzpostavi pojem odgovornosti. Po njegovem 

mnenju je pobuda o kooperativi pogumno dejanje, ki predstavlja drugačen podjetniški model. Zaveda 

pa se, da je z njim težko prodreti brez strokovne podpore države, ki bi morala tovrstne modele 

podpreti. (Vir: MGRT, bh) 

JAVNI VRTOVI V OBČINI ŽALEC  

V občini Žalec so 22. aprila 2014 uredili in odprli javne vrtove. Kot park z izključno uporabo koristnih 

rastli, so uredili območje v blokovskem naselju. Tako bo dolgoročno pridobilo poleg uporabnega in 

socialnega tudi izobraževalni pomen.  

 

SLIKARSTVO – BREZMEJNO 

25 umetnic in umetnikov iz devetih držav se bo med 3. junijem in 20 julijem srečalo in razstavljalo 

svoja dela v KunsthausSudhaus, Brauhausgasse 6, 9500 Villach/Beljak. Umetniki in umetnice prihajajo 

iz Italije, BIH, Nemčije, Francije, Švice, Nizozemske, Irske, Iraka in Avstrije in od zaključka študija 

2011 potujejo in razstavljajo svoja dela v mednarodnem kontekstu. Vabimo vas, da si vsak dan med 

14.00 in 20.00 uro ogledate razstavo, ki jo je omogočilo tudi financiranje s strani Zveze Alpe-Jadran. 

(Vir: AAA, bh) 

 


