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NOVIČKE SOS  

RAZPISANE REDNE VOLITVE ŽUPANOV IN OBČINSKIH SVETOV  

Obveščamo vas, da je predsednik Državnega zbora na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega 

odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 

razpisal redne volitve županov in občinskih svetov, ki se opravijo v nedeljo, 5.10.2014. Za dan razpisa 

volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014. (Vir: UL, bh)  

POZIV ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA PROJEKTE V SKLOPU PRP 14 -20 

ZA UKREP SODELOVANJE 

Obveščamo vas, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poziva vse interesente za izvajanje projektov iz 

naslova ukrepa Sodelovanje k oddaji predlogov projektnega sodelovanja in s tem povezanih vsebin za 

namene doseganja ciljev politike razvoja podeželja in Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, s 

poudarkom na spodbujanju razvoja z viri gospodarnega, ekonomsko upravičenega, produktivnega, 

konkurenčnega ter okolju prijaznega kmetijskega in gozdarskega sektorja. 

MKO poziva vse zainteresirane, da posredujejo predloge projektnih vsebin z okvirno sestavo 

projektnih partnerstev in navedbo načrtovanih rezultatov in ciljev, ki jih zasleduje predlog projekta. 

Zbrani predlogi projektnih vsebin bodo podlaga za pripravo prednostnih vsebinskih sklopov ukrepa 

Sodelovanje ter s tem skladne okvirne alokacije sredstev. Vaše predloge projektnih vsebin lahko 

posredujte na izpolnjenem obrazcu, najkasneje do 23. 7. 2014, na elektronski naslov 

sodelovanje.mko@gov.si. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: - dr. Boštjan Kos, tel: 01 478 

9146, bostjan.kos@gov.si - ga. Martina Štupar, tel: 01 478 9393, mreza-podezelje.mko@gov.si. (mko, bh) 

PROBLEMATIKA KOLESARSKEGA PROJEKTA SHARROW 

S strani MzIP smo prejeli obvestilo glede apliciranja kolesarskega projekta Sharrow. Ministrstvo 

opozarja, da se je navedeni projekt začel aplicirati tudi na cestah, kjer je omejitev hitrosti med 50 km/h 

in 90 km/h. Opozarjajo, da lahko ima aplikacija takšnega ukrepa pri takšnem hitrostnem režimu 

predvsem negativne učinke na prometno varnost. V splošnem velja, da se lahko tovrsten ukrep 

postavlja na odsekih pod točno določenimi pogoji (omejena hitrost, določen delež kolesarjev, PLDP, 

ipd ). Projekt Sharrow pomeni nekakšno simbiozo med motornim in kolesarskim prometom, vendar 

pod točno določenimi pogojim. V Sloveniji je bil kot eksperiment uveden na izbrani mestni ulici v 

Mariboru, v coni omejene hitrosti vožnje 30 km/h. Izsledki eksperimenta bodo koristili pri izdelavi 

tehnične specifikacije o kolesarskih površinah, ki je v pripravi. Glede na to, da so specifikacije v 

nastajanju, pristojni na ministrstvu naprošajo občine, da s takšnim ukrepom počakajo do sprejema 

specifikacije. Ta ukrep nikakor ni in ne more biti nadomestilo za druge oblike kolesarskih površin. 

(mzip, bh) 
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POZIV K PRIJAVAM NA JADRANSKE IGRE 2014 

Kot partnerji v projektu v Skupnosti občin Slovenije najavljamo, da so prijave na Jadranske igre 2014 

odprte. Zato vabimo ekipe slovenskih občin (7 moških in 3 ženske in do 5 rezervnih tekmovalcev in 

tekmovalk) k prijavi do 15. julija 2014 do 12 ure na elektronski naslov: info@fsp.si. Tekmuje se v igrah, 

ki so predstavljene v predstavitveni zloženki, do katere lahko dostopate tukaj. Predstavitveni video 

Jadranskih iger si lahko ogledate tukaj. Prijava mora vsebovati:  

 Osebne podatke 10 članov in članic ekipe in do 5 rezervnih članov in članic ekipe: ime in 

priimek, leto rojstva, mesto stalnega prebivališča, elektronski naslov. 

 Fotografije posameznih članov in članic. 

 Navedba občine, ki jo ekipa zastopa in naziv ekipe. 

 Motivacijsko pismo, v katerem je potrebno opisati  ekipo in mesto, ki ga ekipa zastopa ter 

razloge zaradi katerih želi ekipa sodelovati na Jadranskih igrah. 

 Ime in priimek odgovorne osebe ekipe, elektronski naslov in številko mobilnega telefona.  

Vse pravočasno prijavljene ekipe se bodo pomerile na predizbornem tekmovanju, ki bo 9. avgusta 

2014 na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah. Na finale Jadranskih iger 2014, ki bo v soboto 16. 

avgusta na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah, se bo uvrstilo 7 najboljših ekip iz predizbornega 

tekmovanja. Ekipi mesta gostitelja finala je zagotovljena neposredna uvrstitev v finale. Sodelovanje na 

Jadranskih igrah je za ekipe brezplačno.  

Celoten projekt je namenjen promociji turističnih destinacij in obsega prav to, kar je njihova siceršnja 

dejavnost : 

- promocijo mesta z medijskim oglaševanjem projekta in predvsem preko ekipe, ki na igrah zastopa 

svoje mesto. 

- promocija avtohtonih običajev in lokalnih tradicij preko iger, vezane na zgodovino sodelujočih mest. 

- vključevanje občanov in turistov v igre in spremljevalne aktivnosti, ki preko »svoje« tekmovalne 

ekipe doživijo igre z mnogo pozitivnih emocij in doživetij. 

- povezovanje in tekmovanje med mesti oz. občinami. Kot zanimivost – v zadnjih dveh letih na 

sedemdesetih dogodkih ni bilo niti enega incidenta. 

- vključevanje najmlajših, ki bodo preko delavnic in iger, spoznavali lastno tradicijo in avtohtone 

proizvode domačinov. 

Jadranske igre so projekt, množičen in priljubljen pri vseh generacijah, v vseh sodelujočih državah. 

Letos Jadranske igre že drugo leto potekajo tudi v Sloveniji. Na velikem slovenskem finalu, se bo 16. 

avgusta 2014 se bo pomerilo 8 ekip slovenskih mest. Zmagovalna ekipa bo zastopala Slovenijo na 

mednarodnem finalu Jadranskih iger 2014, ki bo 7. septembra v Biogradu na Moru. Rok za prijavo 

slovenskih ekip na Jadranske igre je 15. julij 2014. Jadranske igre v Sloveniji organizira socialno 

podjetje Kooperativa Konjice, v sodelovanju z agencijo Adria events, Slovenskim forumom socialnega 

podjetništva in partnerji. Več informacij lahko prejmete na www.jadranskeigre.com, 

www.facebook.com/JadranskeIgreSlovenija, info@fsp.si, ali na telefonski številki 031 348 930. (bh)  

 

mailto:info@fsp.si
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88279362/jadranske-booklet-SLO_2013.pdf?utm_source=SFSP+Mailing+lista&utm_campaign=c1d970ea65-Prof.+Ronnie+Lessem&utm_medium=email&utm_term=0_140a7dd8bc-c1d970ea65-
http://www.youtube.com/watch?v=koO3Iqca918&utm_source=SFSP+Mailing+lista&utm_campaign=c1d970ea65-Prof.+Ronnie+Lessem&utm_medium=email&utm_term=0_140a7dd8bc-c1d970ea65-
http://www.jadranskeigre.com/
http://www.facebook.com/JadranskeIgreSlovenija
mailto:info@fsp.si
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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 

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, 30.6.2014 na naslov: info@skupnostobcin.si. 

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.  

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/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');
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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PREDLOG UREDBE O DODELJEVANJU REGIONALNIH DRŽAVNIH 

POMOČI 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog 

Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. Ministrstvo pojasnjuje, da dosedanja ureditev na 

področju regionalnih državnih pomoči (regionalna shema) preneha veljati konec meseca junija in je 

potrebno čim prej sprejeti pravno podlago za priglasitev nove regionalne sheme. Nadalje pojasnjujejo, 

da do zamude prihaja zaradi zamika sprejema Uredbe EU o skupinskih izjemah, ki je bila sprejeta v 

tem mesecu in še ni objavljena v Uradnem listu. 

Mnenje, stališča pričakujejo najkasneje do srede, 9.7.2014. Vaša stališča nam lahko posredujete do 

torka, 8.7.2014 na naslov info@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

3.7. / 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.  

9.7. / 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 

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. 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/VG_1del_3.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/VG_1del_3.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
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DOGODKI DRUGIH 

30.6. / BBA KICK-OFF KONFERENCA - PREVETRITEV POTENCIALOV 

BALKANSKE REGIJE 

Vljudno vas vabimo na prvo konferenco Združenja BBA v organizaciji z Inštitutom INEA – Inštitut za 

Jugovzhodno Evropo, katera se bo odvijala v Beogradu 30. 6. 2014 v Hotelu Life Design, Balkanska 

ulica 18, Beograd. program konference  

Letos ustanovljeno Združenje BBA (Balkan Bussines Association)  bo na svoji kick-off konferenci 

združilo predstavnike večjih in manjših podjetij, start-upov, inštitutov, NVO-jev, gospodarskih 

zbornic in drugih akterjev iz regije Balkana. 

BBA Kick-off konferenca je v prvi vrsti namenjena prevetritvi potencialov regije s poudarkom na 

prednostih povezovanja in uporabe novih tehnologij. Med drugim bo  predstavljena vizija JV Evrope, 

možnosti in izkušnje prijav na razpise doma in v tujini, priložnosti za start-up podjetja in zadruge. Na 

panelni diskusiji bo predstavljen primer alternativnega odkupa Mercatorja in preoblikovanje v v 

delavsko-potrošniško-dobaviteljsko zadrugo „Naš Mercator“. Ne nazadnje bodo na konferenci 

predstavljeni cilji, vizija in aktivnosti Združenja BBA, ki bodo hkrati predstavljeni skozi različne 

primere udeleženih govorcev na konferenci. 

1.7. / VABILO NA DELAVNICO PROGRAMA 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 1. julija 2014 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. Kotizacije ni, delavnica pa bo potekala v 

angleškem jeziku. Program in več informacij najdete tukaj, več o programu LIFE in preteklih projektih 

pa na tej povezavi.  

2.7. / DELAVNICA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE OHRANJANJA BIOTSKE 

RAZNOVRSTNOSTI 

Delavnica namenjena pripravi strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji bo potekala 2. 

julij 2014, v veliki dvorani ARSO, Vojkova 1b (4. nadstropje). Na delavnici bo priložnost za podajanje 

komentarjev na ukrepe in podajanje predlogov za njihovo prilagoditev. Udeležbo lahko potrdite 

najkasneje do 30. junija po el. pošti na naslov natasa.zupancic@ipsum.si.  

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://bbassociation.eu/wp-content/uploads/2014/06/bba-kick-off-conference-eng.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/Vabila/LIFE2014_vabilo.pdf
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
mailto:natasa.zupancic@ipsum.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. 

DOPISNA SEJA VLADE, 26.6.2014 

UREDBA O FINANČNIH ZAVAROVANJIH PRI JAVNEM NAROČANJU  

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 26.6.2014 izdala Uredbo o finančnih zavarovanjih pri 

javnem naročanju. Z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju se določajo vrste in 

instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahtevajo naročniki pri oddaji javnih naročil, primerna 

višina in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih 

morajo upoštevati naročniki. Pri tem se poskuša ohraniti fleksibilnost, saj je treba pri presoji potreb po 

zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega 

naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet naročanja ter 

upoštevati, da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila. (Vir: Vlada RS, bh)  

VLADA V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILA PROJEKT 

URGENTNI CENTER SLOVENJ GRADEC 

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se nov projekt Urgentni center Slovenj Gradec 

uvrsti v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017. S tem se lahko pričnejo gradbena dela na 

objektu. Cilji investicije so povečanje hitrosti in učinkovitosti obravnave nujnih akutnih stanj v 

Koroški regiji, ustrezna povezanost z ostalimi urgentnimi centri višje strokovne ravni, povečanje 

učinkovitost, izboljšanje dostopnosti in zvišanje strokovne ravni izvajanja neprekinjene nujne 

medicinske pomoči (NMP) za uporabnike storitev NMP z območja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, 

kjer na bolnišnico gravitira 73.594 prebivalcev, kar je 3,64 % prebivalcev celotne države. Ustvariti je 

potrebno prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti urgentne medicine, kar pomeni dovolj velike in 

funkcionalne površine s pripadajočo opremo, s tem pa se ustvari kvalitetno delovanje urgentne službe 

v bolnišnice Slovenj Gradec. (Vir: Vlada RS, bh)  

VLADA IZDALA ODLOČBI O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE 

STORITEV DIMNIKARSKE JAVNE SLUŽBE  

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne 

službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 

varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na 

dimnikarskem območju Trebnje podeli družbi O. R. Inženiring, komunalne in gradbene storitve, d. o. 

o., Radovljica. Prijava družbe Snedim, d. o. o., Sevnica, se zavrže, saj ni bila popolna. Vlada je izdala 

tudi odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja 
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in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem 

območju Pivka podeli Dimnikarstvu in meritve emisij Uroš Lipanje s. p., Pivka. Za podpis obeh 

koncesijskih pogodb je vlada pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje. (Vir: Vlada RS, bh) 

STANDARDNI POSTOPEK ZA NUDENJE POMOČI Z ZRAKOPLOVI OB 

POŽARIH MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO  

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu 

Standardnega operativnega postopka med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter 

Državno upravo za zaščito in reševanje Republike Hrvaške o nudenju pomoči z zrakoplovi ob požarih 

v odprtem prostoru. 

V Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu 

pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami so določeni okvirni pogoji in oblike sodelovanja 

pogodbenic na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med drugim tudi medsebojno 

obveščanje o nevarnostih in posledicah nesreč ter medsebojna pomoč pri zaščiti, reševanju in 

odpravljanju posledic nesreč. Namen Standardnega operativnega postopka (SOP) kot izvedbenega 

akta sporazuma je podrobneje urediti postopke in načine sodelovanja pri dajanju čezmejne pomoči z 

zrakoplovi ob požarih v odprtem prostoru. SOP podrobneje določa postopke medsebojnega 

obveščanja o nevarnostih požarov in njihovem nastanku, postopke zagotavljanja medsebojne pomoči 

z zrakoplovi pri gašenju požarov v odprtem prostoru ter prehajanje državne meje za zrakoplove z 

reševalnimi ekipami, posamezniki in opremo pri dajanju pomoči ob požarih v odprtem prostoru. 

Pristojni organ za izvajanje SOP v Republiki Sloveniji je Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, za vlaganje in sprejemanje prošenj za pomoč pa tudi poveljnik Civilne zaščite Republike 

Slovenije. V Republiki Hrvaški je za izvajanje SOP pristojna Državna uprava za zaščito in reševanje 

(Državna uprava za zaštito i spašavanje – DUZS), ki je organizacijsko umeščena pri Vladi Republike 

Hrvaške. SOP bo podpisal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

Darko But. (Vir: Vlada RS, bh) 

POMOČ IPARD AGENCIJI PRI PRIPRAVI NA AKREDITACIJO UKREPA 

INFRASTRUKTURA PODEŽELJA  

Vlada RS se je seznanila z informacijo o projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč 

IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja (»Assistance to IPARD 

Agency for Preparing of Accreditation of Rural Infrastructure Measure«) in soglaša, da se Agencija RS 

za kmetijske trge in razvoj podeželja samostojno prijavi na projekt. 

V okviru IPA 2010 je bil v Republiki Makedoniji razpisan projekt kratkega tesnega 

medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa 

infrastruktura podeželja«. Tehnična pomoč je usmerjena v krepitev institucionalne zmogljivosti 

agencije IPARD ter bo prispevala k učinkovitemu upravljanju in izvajanju programa IPARD ter k 

pripravi države na uspešno upravljanje sredstev po pristopu k EU. Pomoč agencije s prenosom 

izkušenj in znanja je usklajena s ključnimi interesi Republike Slovenije za delovanje v okviru EU in 

čim hitrejše vključevanje držav zahodnega Balkana v EU. (Vir: Vlada RS, bh) 
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IMENOVAN V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA DIREKTORATA ZA 

BILATERALO IN EVROPSKE ZADEVE NA MZZ  

Vlada Republike Slovenije je mag. Tadeja Rupla zaradi prevzema novih delovnih dolžnosti razrešila s 

položaja generalnega direktorja Direktorata za bilateralo in evropske zadeve v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. Vlada je imenovala Aleksandra Geržino za vršilca dolžnosti generalnega direktorja 

Direktorata za bilateralo in evropske zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja 

generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev. 

(Vir: Vlada RS, bh) 

AKTUALNI RAZPISI 

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. 

OBJAVLJEN RAZPIS ZA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH 

OBMOČJIH 

Obveščamo vas, da je objavljen nov javni razpis PRP 2007-2013, in sicer za ukrep 125 - Agromelioracije 

na komasacijskih območjih. Objavljen je na spletni strani MKO. Rok za oddajo vlog je 25.7.2014. 

Razpisana višina sredstev je 1.500.000 €. (mko, bh)  

http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/RAZPIS_NS_2014.doc
mailto:pkdslovenia@gmail.com
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1171
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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). 

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 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.   

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) 

 

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
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
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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.  

Nekaj aktualnih razpisov v sklopu Horizon 20202, ki so trenutno odprti so še: Pameten, okolju 

prijazen in integriran promet do 28.8.2014, Varna čista in učinkovita energija do 3.9.2014, Evropa v 

spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativna in reflektirana družba do 30.9.2014, Znanost z in za 

družbo do 2.10.2014. Več o tem lahko preverite na spletni strani Horizon 2020. 

NOVICE DRUGIH 

DUNAJSKI FORUM O POBUDAH ZA SPODBUJANJE ZELENE IN 

VKLJUČUJOČE RASTI  

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn se bo 26. in 27. junija v okviru 3. letnega 

foruma na Dunaju srečal s politiki in drugimi predstavniki na visoki ravni iz 14 evropskih držav, ki so 

del podonavske „makroregije“. Forum, ki ga skupaj organizirajo Evropska komisija, Republika 

Avstrija in mesto Dunaj, bosta odprla avstrijski minister za zunanje zadeve Sebastian Kurz ter župan 

in guverner regije glavnega mesta Michael Häupl. 

Ministri, predstavniki civilne družbe in podjetij iz 14 podonavskih držav bodo na forumu, ki bo 

potekal pod geslom „Rastemo skupaj – skupaj rastemo“, razpravljali in odločali o najboljših načinih za 

spodbujanje razvoja regije. V skladu z nedavnim poročilom Komisije, ki poziva k odločnejšemu 

političnem vodstvu v makroregijah EU, bo poseben poudarek na forumu namenjen konkurenčnosti, 

socialni vključenosti in dobremu upravljanju. Poleg tega bo pomemben del razprav tudi „varovanje 

okolja v rekah“ in modernizacija rečne flote plovil. Ob forumu se bodo srečali tudi zunanji ministri 

držav Podonavja, ki bodo v skladu s priporočili iz poročila o upravljanju predlagali konkretne rešitve 

za boljše vodstveno upravljanje strategije. Forumu bo poročal minister regije Baden-Württemberg 

Peter Friedrich, regije, ki bo gostila naslednje letno srečanje.  

Forum poteka v času, ko se podpisujejo sporazumi o partnerstvu za evropske strukturne in 

investicijske sklade za obdobje 2014–2020. Države članice morajo strategijo za Podonavje ustrezno 

vključiti v te investicijske načrte ter zagotoviti, da bodo v prihodnjih programih prednostne naloge za 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
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Podonavje prevedene v konkretne cilje. Novost letošnjega foruma je sklop različnih dejavnosti pod 

imenom „podonavski kozmos“ ki vključuje delavnice, prostore za usposabljanje, stojnice, govorniške 

kotičke itd., in je namenjen predstavitvi pobud in projektov iz različnih področij, ki pokrivajo vse 

prednostne naloge strategije. Namenjen je povezovanju partnerjev ter izmenjavi idej in dobrih praks. 

(Vir: EK, bh)  

PREDLOG KOMISIJE ZA ODPRAVO ELEKTRONSKIH OVIR 

Evropska komisija je 26.6.2014 sprejela predlog novega programa, ki bo državam članicam pomagal, 

da posodobijo svoje uprave in zagotovijo interoperabilne digitalne storitve na nacionalni in evropski 

ravni. Novi program ISA2 bo temeljil na uspehu svojega predhodnika, tj. programa ISA 

(interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave). Zagotavljal bo nemoteno čezmejno ali 

čezsektorsko elektronsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami. To je bistvenega pomena, 

saj je v današnji Evropi vse več državljanov, ki delajo v drugih državah EU in se tja selijo, ter podjetij, 

ki trgujejo in poslujejo po vsej Uniji. Pri tem morajo z upravami držav članic pogosto komunicirati v 

elektronski obliki. Vendar organizacijska zapletenost, zastareli in zapleteni postopki ter pomanjkljivo 

sodelovanje zelo pogosto ustvarjajo elektronske ovire, ki državljanom in podjetjem preprečujejo 

učinkovito uporabo javnih storitev, poleg tega pa ovirajo tudi nemoteno delovanje notranjega trga. 

Po dolgoletnih prizadevanjih za izboljšanje interoperabilnosti, e-uprave in dostopnosti podatkov zdaj 

interoperabilne platforme omogočajo, da se pri izvajanju javnih storitev dosežejo hitrost, učinkovitost 

in kakovost brez primere. Sprostitev tega potenciala bo omogočil program ISA2, ki je v središču 

pobude ,Evropska digitalna agenda'. Na evropski ravni je interoperabilnost nujna za uspešno 

izvajanje številnih področij politike Unije, kot so na primer notranji trg, okolje, pravosodje in notranje 

zadeve, obdavčenje in carine, zdravje, elektronska identifikacija in javno naročanje. Program ISA2 

prinaša koristi za vsa ta področja. (Vir: EK, bh) 

ZNIŽANJE OMEJITVE CEN MOBILNEGA GOSTOVANJA V EU 

Evropska komisija bo to poletje poskrbela za vroče cene. Od 1. julija 2014 bo namreč znižala omejitev 

cen prenosa podatkov za več kot polovico, in sicer s 45 centov na megabajt na 20 centov/MB. Uporaba 

zemljevidov, gledanje videoposnetkov, pregledovanje elektronske pošte in dostop do družabnih 

omrežij bodo tako med potovanjem po Evropski uniji še cenejši. V praksi bo to na primer pomenilo, 

da bodo nogometni navijači, ki potujejo po EU med tem svetovnim prvenstvom, za podatkovno 

gostovanje plačali 25-krat manj kot med prvenstvom leta 2010. Cenejši bodo tudi telefonski klici in 

kratka sporočila SMS. ( Vir: EK, bh) 

 

 


