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NOVIČKE SOS  

HRUP NA PRIREDITVAH 

SOS si prizadeva, da bi se v prihodnjem tednu sestali z MKO in tudi MNZ glede hrupa na prireditvah 

in uredbe, ki občinam in organizatorjem prireditev povzroča nemalo težav pa tudi stroškov. Na 

problematiko SOS opozarja že vrsto let in pristojnemu ministrstvu predlaga rešitve, ki pa so ostale le 

na papirju. Ta teden smo prejeli obljubo generalne direktorice Direktorata za okolje, da bo sestanek 

sklican v prihodnjem tednu. (SK) 

SOGLASJE K OSNUTKU PARTNERSKEGA SPORAZUMA 

Svet Kohezijske regije Zahodna Slovenija je 10.7.2014 dal soglasje na vsebino osnutka 

Partnerskega sporazuma med RS in Evropsko komisijo.  

Ključne usmeritev Slovenije v obdobju 2014-2020 so vlaganja v rast (spodbujanje 

podjetništva, zagon novih podjetij, internacionalizacija ter razvoj novih poslovnih modelov 

za mala in srednja podjetja), zaposlovanje s posebnim poudarkom na zaposlovanju mladih, 

povečevanje socialne vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje in 

zdravje, izgradnjo okoljske in prometne infrastrukture ter na področje trajnostne rabe 

energije. 

Soglasje na predlog Partnerskega sporazuma mora še podati Svet Vzhodne kohezijske regije.  

SVRK pričakuje, da bo vlada predlog obravnavala do konca julija 2014. Na vladi potrjen 

dokument bo posredovan Evropski komisiji.  

ATTRACT SEE SE POČASI ZAKLJUČUJE 

Po skoraj dveh letih intenzivnega dela se je zaključku približal projekt 

Attract-SEE: Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi. Po 

uvodni mednarodni konferenci, ki smo jo gostili oktobra 2012 v Ljubljani 

in nizu štirih nacionalnih delavnic, se za konec ponovno selimo na 

mednarodno raven in najavljamo zaključno konferenco, ki bo potekala 

11. septembra 2014 v Beogradu, v prostorih Gospodarske zbornice Srbije.  

POVPRAŠEVANJE – ODPRTO 

OGLAŠEVANJE KULTURNIH PRIREDITEV  

Oglaševanje kulturnih prireditev javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki naproša za pomoč pri pridobitvi informacij 

glede oglaševanja kulturnih prireditev s strani javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov v letu 

2013. Občine članice SOS vljudno naprošamo k sodelovanju.  

V zvezi z navedeno tematiko občino zanima: 

1. Koliko sredstev je občina zagotovila javnim kulturnim zavodom in drugim ustanovam za 

oglaševanje v letu 2013? 

http://www.attract-see.eu/
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2. Kakšni so načini oglaševanja kulturnih prireditev in obveščanja zainteresirane javnosti s strani 

javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov?  

3. V kolikor imate kakšen inovativni pristop v smislu oglaševanja kulturnih prireditev, prosimo za 

navedbo. 

4. Katera izmed oblik oglaševanja je po vašem mnenju dosegla največji učinek v smislu povečanja 

obiska ciljne publike v letu 2013?  

5. Ali so javni zavodi in druge ustanove v letu 2013 sprejele kakšne ukrepe v zvezi z racionalizacijo 

sredstev namenjenih za oglaševanje? 

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do srede, 30. julija 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

ARSO O SPLOŠNIH SMERNICAH S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI   

Agencija RS za okolje je pripravila pojasnila glede razjasnitev razmerij v zvezi s Splošnimi smernicami 

s področja upravljanja z vodami. Hkrati so le ta tudi odgovor na v glasilu IZS.NOVO, št. 70, letnik 17, 

objavljen članek z naslovom »Splošna smernica ARSO s področja upravljanja z vodami za pripravo 

prostorskih aktov ni skladna z uredbo in pravilnikom: Hierarhija predpisov in know-how«. Pojasnilo 

ARSO si lahko preberete tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

OSNUTEK UREDBE O ODPADKIH 

Skupnost občin Slovenije je na podlagi prejetih mnenj, stališč in predlogov občin članic posredovala na 

MKO stališče do predlaganega osnutka Uredbe o odpadkih. 

V navedenem dopisu smo opozorili, da se naj odpadki razvrščajo v skupine odpadkov po sestavi ali 

lastnostih snovi ali predmeta, ki je odpadek in ob upoštevanju mejnih vrednosti koncentracije 

nevarnih snovi. S tem bi se odpravil problem različnega razvrščanja določenih vrst odpadkov in s tem 

povezano stvarno pristojnostjo inšpekcijskega nadzora. Predlagali dopolnitev 5. člena osnutka tako, 

da bo vseboval jasno določbo kdo in kdaj odpadku dodeli klasifikacijsko številko v primeru, ko 

povzročitelj odpadkov nezakonito odloži odpadke v naravno okolje in jih ne prepusti zbiralcu 

odpadkov. Prav tako naj se dopolnijo 10. in 46. člen predlaganega osnutka Uredbe ter da naj bo 

program ravnanja z odpadki sestavljen iz treh poglavij.  

Sodelujočim se zahvaljujemo za posredovana mnenja in pripombe. 

 

 

 

 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.izs.si/prirocniki-publikacije/glasilo-izsnovo/letnik-2014/letnik-17-stevilka-70/mnenja/splosna-smernica-arso-s-podrocja-upravljanja-z-vodami-za-pripravo-prostorskih-aktov-ni-skladna-z-uredbo-in-pravilnikom/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/ODGOVOR_na_clanek_v_IZS.NOVO_10-7-2014.doc
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DOGODKI DRUGIH 

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. 

65. SEJA VLADE 

NADALJEVANJE POGAJANJ S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA  

Minister za notranje zadeve je pooblaščen, da nadaljuje pogajanja s sindikati na podlagi sprejetih 

izhodišč. Dodan je dodatni predlog, da se v dogovor vnese določba, ki določa, da dogovor preneha 

veljati, v kolikor do 1.1.2015 ne pričnejo veljati spremembe zakonov, ki so potrebne za realizacijo 

dogovora. 

OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

Izdana je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun 

in izplačilo plač v javnem sektorju. 

Sprememba vsebuje nove opredelitve podatkov potrebnih pri obračunu plač in za katere obstajajo 

ustrezne pravne podlage. Gre za spremembe metodologije in dopolnitev šifer posameznih vrst 

izplačila (le te so že uveljavljene v zakonodaji in kolektivnih pogodbah). V skladu z navedenim se 

spreminja tudi plačilna lista. 

KADROVSKI NAČRTI IN METODOLOGIJA IZVAJANJA  

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, 

katere podlaga je Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.  

Uredba se dopolnjuje v delu, ki ureja poročanje števila zaposlenih po virih financiranja. Prikazuje se še 

zaposlene, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz: sredstev prejetih donacij, sredstev EU ali drugih 

mednarodnih virov. Vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, in zaposlene, katerih 

plače se financirajo iz sredstev na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 1. in 
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10. 2. 2014, ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače. Le te zaposlitve so del 

načrtovanega števila zaposlenih, za katere se poda le ocena predvidenega števila. Zaposlitve so 

izvzete iz zmanjšanja skupnega števila zaposlenih, v kolikor predstojnik neposrednega uporabnika 

proračuna v izhodiščih ne določi drugače.  

AKTUALNI RAZPISI 

IZBOR ZA SOFINANCIRANJE SISTEMA COPS@ROAD  

Izbor za sofinanciranje inovativnega sistema COPS@road za izboljšanje 
prometne varnosti 

Na strani www.ask.si je objavljen razpis/poziv občinam za prijavo k izboru za sofinanciranje za 

sistem COPS@road. >>Prijavni obrazec<< 

Namreč, v prihodnjih mesecih bodo izbrali 12 občin (iz vsake statistične regije po eno), ki imajo 

problematične nepregledne cestne odseke, ki jih lahko naredijo bolj varne s postavitvijo sistema 

COPS@road. Izbrane občine bodo tako s pomočjo Zavarovalnice Triglav, ki je pripravljena 

sofinancirati te sisteme, v letu 2014 dobile sistem za 60 odstotkov ceneje! Slovenija v zadnjih letih 

beleži veliko število prometnih nesreč s težjimi telesnimi poškodbami zaradi neupoštevanja pravil o 

prednosti, do katere prihaja tudi zaradi nepreglednosti križišč. Ob zavedanju te problematike in 

finančnih omejitev občin pri infrastrukturnih posegih za povečanje varnosti in želijo v podjetju A.s.K z 

inovativno tehnologijo in sodelovalnim pristopom omogočiti povečanje varnosti na čim več nevarnih 

križiščih. Gre za priložnost, da občine še v letošnjem letu na ugodnejši in sprejemljivejši način 

izboljšajo varnost na nevarnih nepreglednih cestnih odsekih, kjer prihaja do nesreč zaradi 

neupoštevanja pravil o prednosti. S postavitvijo sistema COPS@road se lahko (glede na dosedanje 

rezultate) izboljša negativna statistika za 90 odstotkov! Za dodatne informacije vam je na voljo Mateja 

Šoštarić na 041 745 567. 

Gre za slovensko inovacijo, sistem COPS@road - prikaz delovanja: http://www.ask.si/Crossroads.aspx. 

Prikaz delovanja nekaterih že postavljenih sistemov po Sloveniji: KLIK NA VIDEO. 

JAVNI POZIV EKO SKLADA 

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je odprt nov Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 

52LS14. Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih 

podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju RS. Višina sredstev po tem pozivu znaša 8 

milijonov EUR. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb: 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov), gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, in sicer za v 

pozivu navedene namene. Celotno besedilo poziva si lahko preberete tukaj. 

SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE NA 

NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI 

Ministrstvo za kulturo si v sodelovanju s kulturnimi ustanovami po vsej Sloveniji, z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo ter tudi drugimi resorji (zdravje, okolje, 

http://www.ask.si/
http://www.ask.si/Image/Razpis%20-%20skupaj%20za%20ve%C4%8Djo%20prometno%20varnost.pdf
http://www.ask.si/Image/Obrazec%20za%20priklju%C4%8Ditev%20k%20izboru%20za%20sofinanciranje.pdf
http://www.ask.si/Crossroads.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B3fu9zxAIOlBWmZ2b0RXQllGRjQ/edit?pli=1
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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prostor…) že nekaj let na različne načine prizadeva za načrtnejšo kulturno-umetnostno vzgojo v 

vzgoji in izobraževanju, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Z dopisom, ki so ga naslovili na vse 

občine in združenja občin v Sloveniji so pozvali, da občine ob pripravi in sprejemu lokalnega 

programa za kulturo namenijo pomemben prostor tudi kulturno-umetnostni vzgoji. Da bi na tem 

področju dosegli skupaj še boljše učinke (tako vsebinsko, organizacijsko kot finančno), Ministrstvo za 

kulturo vabi k sodelovanju. Ministrstvo je občine in združenja občin pozvalo, da najkasneje do 15. 

julija 2014, sporočijo ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko osebe, ki v lokalni skupnosti oz. 

združenju občin skrbi za kulturno-umetnostno vzgojo. Ker gre za področje, ki preči kulturo in 

izobraževanje, predlagajo, da v občinah, kjer imajo za to ločene službe, sporočijo kontakte oseb iz obeh 

področij. Podatke bo zbirala Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo 

na Ministrstvu za kulturo na naslovu kuv.mk@gov.si. 

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)  

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.  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,mwx0omBiqx0uk');
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1171
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
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
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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 in gradivo z LIFE informativnega dneva je objavljeno na spletni strani MKO: 

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_20

14_2020/  (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.  

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. 

 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
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NOVICE DRUGIH 

OBJAVA TEKMOVANJA NAJ POT 2014 

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo 

in kolesarjenje, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta 

Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo RS – Direktorat za turizem in internacionalizacijo objavljajo 

tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta 

Moja dežela – lepa in gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2014. 

Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj jih 

lahko prijavijo prebivalci, kraji, organizacije, društva …, ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci 

tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu, vzdrževanju, vodenju, privlačnosti in sporočilnosti posamezne 

poti. Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j. znotraj Območne enote Zavoda za 

gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na www.zgs.gov.si/slo/obmocne-

enote/index.html), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa tekmuje za laskavi naziv 

najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2014. Turistične / tematske poti glede na njihovo 

vsebino lahko razdelimo na kulturne, zgodovinske, etnološke in romarske pohodne poti, 

naravoslovne učne poti pa na gozdne učne poti, arheološke poti in poti po zavarovanih območjih. 

Obrazec za prijavo in ocenjevalno polo najdete s klikom med drugimi obrazci projekta Moja dežela – 

lepa in gostoljubna. 

MY GENERATION AT WORK V MARIBORU 

Urbactov projekt My Generation At Work si prizadeva pomagati mladim 

pri vstopu na trgu delovne sile, zlasti s spodbujanjem podjetniškega 

duha in veščin. O tem, kako se projekt odvija v Mariboru, je Inštitut za 

politike prostora skupaj s skupino RÁTNEEK posnel ta VIDEO.  

Pri oblikovanju aktivnosti Maribor in druga partnerska mesta izhajajo iz 

pogojev, ki jih je potrebno zagotoviti za lažje prestopanje mladih iz 

izobraževanja na trg delovne sile. Poudarjajo, da potrebujemo (1) soustvarjalni pristop, pri katerem 

državljani niso več pasivni cilji storitev in produktov, temveč postajajo njihovi soustvarjalci; (2) nov 

storitveni uporabniški vmesnik – način komuniciranja z državljani –, kjer se pomoč soustvarja skupaj 

s stranko oz. iskalcem pomoči; (3) timsko delo in prenos znanj; (4) posrednike in prostore za 

preseganje meja, neke vrste povezovalne člene, ki zagotavljajo, da storitve odgovarjajo na potrebe 

ljudi, saj teh pogosto ni mogoče razmejiti med področja, kot so izobraževanje, socialno delo, 

stanovanje, zdravje in zaposlitveni servis; (5) vodenje in upravljanje, ki spodbuja in daje moč ljudem; 

(6) hibridna okolja za učenje, in (7) prodoren koncept učenja, ki omogočajo medsebojno 

spoznavanje, izražanje mnenj, primerjavo mnenj in iskanje rešitev v obstoječem znanju ter testiranje 

idej, ne glede na to, ali se učenje odvija v fizičnem ali virtualnem prostoru ali v obeh hkrati. Pri tem pa 

je treba dobre prakse in socialne inovacije razumeti kot lokalno umeščene prakse. Zato rešitev ni v 

posameznih praksah, temveč v pravi kombinaciji teh in njihovi umestitvi v lokalno okolje. Urbactove 

lokalne podporne skupine so odlično orodje zato, da se praksa prilagodi interesom različnih 

deležnikov. 

http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html
http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/OBRAZEC%20naj%20%20poti%202014.docx
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/ocenjevalna%20pola%20naj%20pot%202014a.pdf
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://urbact.si/projekti/my-generation-at-work-zaposlovanje-mladih/
http://ipop.si/2014/07/07/mg-maribor/
http://ipop.si/2014/07/07/mg-maribor/
https://www.youtube.com/watch?v=vq2YKH5VVAo
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SVETOVNI DAN PREBIVALSTVA 2014  

11. julij je svetovni dan prebivalstva, to je dan, ki je namenjen ozaveščanju o trendih in problematikah, 

povezanih s svetovnim prebivalstvom, od leta 1989. Tistega leta je bilo po podatkih Združenih 

narodov (ZN) na svetu 5,2 milijarde prebivalcev, v letu 2014 pa naj bi nas bilo po ocenah ZN (po 

srednjem scenariju rodnosti) 7,2 milijarde. V zadnjih 25 letih se je prebivalstvo povečalo za 2 milijardi 

ali 38,5 % ali v povprečju za nekaj več kot 80 milijonov na leto, to je za približno toliko prebivalcev, kot 

jih ima Nemčija. Če bi si skušali omenjeno  

Danes živi v Aziji 60 % Zemljanov, v Afriki 16 %, v Evropi 10 %, v Latinski Ameriki 9 %, v Severni 

Ameriki 5 % in v Oceaniji 1 %. 17 % prebivalstva živi torej v skupini bolj razvitih držav (Evropa, 

Severna Amerika, Avstralija, Nova Zelandija in Japonska), preostalih 83 % pa v manj razvitih državah. 

Do leta 2050 naj bi delež Afričanov narasel na 25 % svetovnega prebivalstva, do konca stoletja pa naj 

bi se povečal na 39 % in se že močno približal deležu Azijcev (43 %). Lahko bi rekli, da Afrika, celina, v 

kateri se je pred dvesto tisoč leti začel razvoj ljudi, simbolno spet postaja zibelka človeštva. Vir: Urad 

RS za statistiko) 

RODNOST V SVETU 

V preteklih letih je rodnost strmo naraščala,  najizraziteje je naraščalo v zadnjih 60 letih. Razlog za to 

so bile predvsem visoke stopnje rodnosti v revnejših državah v 50. letih prejšnjega stoletja ter številna 

rojstva v povojnem obdobju v razvitem svetu. To obdobje pospešene rasti se zdaj končuje, saj se v 

ozadju skriva drug globalni trend.  Celotna stopnja rodnosti (tj. povprečno število živorojenih otrok na 

žensko v rodni dobi) na svetovni ravni se je v zadnjih 60 letih zmanjšala za polovico: s povprečnih 5 

živorojenih otrok na žensko v obdobju 1950–1955 na 2,5 otroka v 2010–2015; po projekcijah srednjega 

scenarija se bo v obdobju 2045–50 znižala na 2,2 otroka na žensko. Celotna stopnja rodnosti v manj 

razvitih državah se je v istem obdobju znižala s 6,1 na 2,6 in bo do 2045–2050 upadla na 2,3 otroka na 

žensko, v bolj razvitih državah pa se je od 50. let dvajsetega stoletja znižala z 2,8 na 1,7, do sredine 

tega stoletja pa naj bi se po projekcijah nekoliko povečala: na 1,9 otroka na žensko.  

Med azijskimi državami so se v omenjenem obdobju zgodile najbolj dramatične spremembe v 

Singapurju (upad rodnosti s 6,6 na 1,3 otroka), Združenih arabskih emiratih (s 7,0 na 1,8) Rodnost se je 

močno znižala tudi na Kitajskem (s 6,1 na 1,7) in v Indiji (s 6,0 na 2,5).  

V Severni Ameriki in Evropi je celotna stopnja rodnosti padla pod mejo 2,1 otroka na žensko, to je pod 

vrednost, ki velja za t. i. enostavno stopnjo reprodukcije in omogoča dolgoročno ravnotežje v 

populaciji. Stopnje rodnosti so se med evropskimi državami najbolj znižale v državah južne in 

vzhodne Evrope. Slovenija se s tem podatkom uvršča v evropsko povprečje: v obdobju 1950–1955 je 

stopnja rodnosti znašala približno 2,6 otroka na žensko, v obdobju 2010–2015 naj bi po ocenah ZN 

znašala 1,5 (po podatkih SURS je v letu 2013 znašala 1,55), do sredine stoletja pa projekcije kažejo dvig 

na 1,8 otroka na žensko. Po projekcijah bodo celotne stopnje rodnosti do konca stoletja povsod po 

svetu postopoma konvergirale k ravnotežni meji 2,1 otroka na žensko. (Vir: Urad RS za statistiko) 

POVEČANJE ŠTEVILA EKOLOŠKIH KMETIJ V SLOVENIJI  

V letu 2013 je bilo v sistem kontrole ekološkega kmetovanja vključenih 3.049 kmetijskih gospodarstev; 

2.232 kmetijskih gospodarstev izmed teh je že pridobilo status »ekološki«, druga pa so bila še v 

postopku preusmeritve. Število prvih se je glede na leto 2012 povečalo za 6 %, število drugih pa za 

41 %.  
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Površina kmetijskih zemljišč v uporabi v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja je v letu 2013 

obsegala 38.664 hektarjev ali 8 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Glede na leto 2012 se je 

najizraziteje povečala površina zemljišč, namenjenih za ekološko pridelavo zelenjadnic, melon in 

jagod (za 27 %) ter za ekološke vinograde (za 24 %).  

Na vseh kmetijskih zemljiščih v uporabi z ekološkim statusom je bilo skupaj pridelanih 78.846 ton 

pridelkov ali v povprečju za 15 % več kot v letu 2012. Tudi število živali v ekološki reji je bilo v letu 

2013 v vseh kategorijah večje kot v prejšnjem letu, razen pri ovcah; teh so redili ekološko za 3 % manj 

kot v letu 2012. Najbolj se je povečalo število prašičev (za 13 %), najmanj pa število kuncev (za 2 %). 

Zelo se je povečal obseg vzreje vodnih organizmov: v letu 2012 je bilo vzrejenih 1.150 rib, v letu 2013 

pa 18.850 rib in 90.000 školjk.  (Vir: Urad RS za statistiko) 

ZAVOD SOPOTNIKI BREZPLAČNO PREVAŽA STAREJŠE  

Zevnik pa je opozoril, da uporabnikom ob vsaki denarni donaciji izdajo blagajniško potrdilo z 

zneskom donacije, ta denar pa nakažejo na bančni račun zavoda, od koder ga lahko uporabijo zgolj za 

potrebe prevozov. Mladi so Zavod Sopotniki ustanovili, saj so ugotovili, da so starejši zaradi 

pomanjkljivih avtobusnih povezav popolnoma nemobilni, ne samo v njihovi vasi, temveč na območju 

celotnih Brkinov. V času  od ustanovitve so opravili 91 posameznih voženj, prepeljali 24 različnih 

potnikov, od tega je šest takih, ki stalno koristijo njihovo storitev. Prevozili pa so že približno 6000 

kilometrov. V zavodu prostovoljno vozi deset mladih ljudi, uredili so si sistem razpoložljivosti in 

dežurstev. “Vsi prostovoljci so na ustreznem uradu prijavili osebno dopolnilno delo in z zavodom sklenili 

pogodbo,” je jasen v. d. direktorja, ki je ob tem prostovoljnem delu zaposlen kot informatik. 

Predstavili so se že na festivalu prostovoljstva v Sežani. Sodelujejo tudi s Centrom za socialno delo in 

so z možnostjo prevozov za starejše seznanili krajevne skupnosti, zdravstvene domove, lekarne, dom 

upokojencev in druge ustanove v divaški, sežanski in hrpeljsko-kozinski občini.  (Vir: povezeto po 

Primorskih novicah) 

MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA ZAGANJA BAJK KUHNO  

Mariborska kolesarska mreža je v  letu 2014  postala koordinatoric  prvega mobilnostnega centra v 

Sloveniji. Sedež imajo na Partizanski cesti v Mariboru. V tem tednu so zagnali Bajk Kuhno, delavnico 

za urejanje, popravilo in nadgradnjo koles. Gre za prvi tovrstni program, ki je namenjen druženju, 

srečevanju, medsebojnemu spoznavanju, neformalnemu učenju in dvigovanju kolektivne samozavesti 

med člani kolesarske skupnosti. Kuhana kolesa bodo odslej na meniju vsak četrtek od 18. ure naprej. V 

okviru Bajk Kuhne so na voljo prostor, orodje in znanje, vsak udeleženec programa pa je sam 

odgovoren za urejanje svojega kolesa. Kolesarska kuhinja / Bike Kitchen je neprofitni program 

Mariborske kolesarske mreže, sofinanciran s strani Mestne občine Maribor. (Vir: 

www.mkm.kolesarji.si) 

KRIZA VPLIVALA TUDI NA SPREMEMBO MEHANIZMOV DOLOČANJA 

PLAČ 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ugotavlja, da so bili 

mehanizmi določanja plač na Cipru, v Grčiji, na Irskem, Portugalskem, v Španiji in Romuniji zaradi 

gospodarske krize deležni več sprememb, pogosto kot del zahtev programov reševanja. Na 

Hrvaškem, Madžarskem, v Italiji in Sloveniji so ti sistemi doživeli določene spremembe na pobudo 

socialnih partnerjev na nacionalni ravni. V večini držav (19) so bile spremembe mehanizmov 

http://www.mkm.kolesarji.si/
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določanja plač od leta 2008 majhne ali pa jih ni bilo. Razlogi so omejen učinek gospodarske krize ali 

zanemarljiva vloga kolektivnih pogajanj o mehanizmih določanja plač.  

Gospodarska kriza je od svojega nastopa leta 2008 močno vplivala na gospodarsko aktivnost, 

zaposlovanje in poslovne odnose v EU. V nekaterih državah članicah so bile spremembe posledica 

pogajanj s socialnimi partnerji, ponekod so jih uvedle vlade kot odziv na spremenjene razmere, v 

nekaterih državah pa so bile uvedene po priporočilih EU v okviru evropskega semestra ali kot del 

reformnih programov trojke.  

Celotno sporočilo. (Vir: Obvestila za javnost predstavništva EU Komisije v Sloveniji) 

DELOVNE PREFERENCE STAREJŠIH  

4Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound v poročilu o delovnih 

preferencah oseb nad petdeset let ugotavlja, da ta skupina ljudi pogosto daje prednost krajšemu 

delovnemu času, ki omogoča boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Raziskave kažejo, 

da imajo starejši ljudje, ki lahko shajajo z dohodki, večjo željo po krajšem delovniku kot tisti, ki so v 

prihodkovni stiski. Pri mlajših generacijah ta razlika ni tako očitna. Približno polovica vseh delovno 

neaktivnih upokojencev trdi, da bi želelo delati – pogosto za krajši delovni čas. Ta delež je večji med 

mlajšimi, visoko izobraženimi in zdravimi upokojenci z delovnimi izkušnjami. 

Ljudje, starejši od petdeset let, imajo veliko izkušenj in njihov prispevek družbi je pomemben v 

mnogih pogledih. Toda zlasti v državah članicah, ki so EU pristopile leta 2004 in pozneje, ta generacija 

pogosto spada med ranljive skupine ljudi v smislu dostopa do zdravstvenega varstva, kakovosti 

bivanja in materialne prikrajšanosti.  

Celotno sporočilo: http://www.mynewsdesk.com/uk/eurofound/news/work-preferences-after-50-

87133 (Vir: Obvestila za javnost predstavništva EU Komisije v Sloveniji) 

UČENJE EMPATIJE KOT KLJUČNE SPOSOBNOST I ZA USPEŠNOST V 21. 

STOLETJU  

Raziskava in pripravljeno poročilo o Uresničevanje uspešnega izobraževanja v Veliki Britaniji  je 

pozvala britansko vlado k  korenitim in nujnim spremembam  v izobraževalnem sistemu. Poročilo,  ki 

ga je pripravil neodvisni svetovalni odbor, sestavljen iz uglednih poslovnih voditeljev in pod 

vodstvom akademskega profesoja Sira Roya Andersona je opredelila  šestmesečni pregled britanskega 

izobraževalnega sistema ter predlagala ustanovitev novega neodvisnega organa, ki ga bodo sestavljali 

učitelji, delodajalci, predstavniki političnih strank, poslovneži,…Njegova naloga bo v:  

 Zagotoviti, da bo šolski kurikulum usklajen z gospodarskimi cilji v Velike Britanije  

 Zagotoviti, da se sistem točkovanja uspešno postopoma nadomesti z Baccalureate sistemom. 

 V sistemu prepoznati pomen empatije in medosebnih spretnosti, saj so ti ključni za uspešen  

so bistvene učni načrt  

Neodvisni svetovalni odbor je poudaril potrebo po "skupinskem delovanju, čustveni zrelosti, empatiji 

in drugih spretnostih v medosebnih odnosih", ki so  prav tako pomembni  kot znanje angleščine in 

matematike pri zagotavljanju možnosti za zaposlitev mladih.   

Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da v globalni ekonomije poznavanje stvari ni več dovolj.  

Zaposlovalci pričakujejo  praktike, ki znajo misliti in mislece, ki znajo zamisli tudi izpeljati.  

http://www.mynewsdesk.com/uk/eurofound/news/europe-s-wage-setting-mechanisms-under-the-spotlight-87415
http://www.mynewsdesk.com/uk/eurofound/news/work-preferences-after-50-87133
http://www.mynewsdesk.com/uk/eurofound/news/work-preferences-after-50-87133
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Naloga neodvisnega organa pri pripravi novega curikuluma bo tako vključitev različnih 

strokovnjakov in praktikov v izobraževalni sistem. Nov kurikulum pa mora vključevati tudi  

izobraževanje empatije, medsebojnega sodelovanja er drugih sposobnosti na področju 

medosebnega sodelovanja in povezovanja. Ob tem je bila empatija označena kot ključen 

element uspešnega izobraževanja mladih ljudi. In v Sloveniji? 

(Vir: http://www.forbes.com/); Kaj je empatija pa na kratkem filmu.  

 

http://www.forbes.com/sites/ashoka/2014/01/31/education-thought-leaders-in-england-urge-the-formal-integration-of-empathy-into-school-curriculum/
http://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw&feature=youtu.be&a

