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NOVIČKE SOS  

INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM 2014  

Ministrstvo za notranje zadeve obvešča, da bo s pogodbenim izvajalcem tudi letos zagotovilo 

informacijsko podporo izvedbe rednih lokalnih volitev 2014, tako kandidacijskih postopkov, izračuna 

volilnih rezultatov kot tudi njihove objave. V ta namen bo pripravljena posebna aplikacija, dostopna 

preko svetovnega spleta. Predpogoj za njeno uporabo je vključenost občine v državno informacijsko 

omrežje HKOM, saj le ta zagotavlja ustrezno varnost. Da bi proces informacijske podpore tekel 

nemoteno, mora vsaka občina določiti osebo oziroma več oseb, ki bodo porabljale (vnos in izpis 

podatkov) aplikacijo za podporo lokalnim volitvam. Tajnik Občinske volilne komisije bo kot 

odgovorna oseba pravice za dostopanje do aplikacije dobil samodejno. 

V ta namen ministrstvo naproša občine, da posredujejo najkasneje do ponedeljka 11. 8. 2014 kontaktne 

podatke. Prosijo, da posredujete tudi podatke oseb, ki bodo uporabljale (vnos in izpis podatkov) 

aplikacijo za podporo lokalnim volitvam v kandidacijskem postopku in na dan volitev. V kolikor bo 

teh oseb več, posredujte zahtevane podatke za vse osebe. Hkrati izmed teh uporabnikov aplikacije 

določite kontaktno osebo, če kontaktna oseba ne bo tajnik OVK, ki bo na dan volitev dosegljiva do 

zaključka dela s spletno aplikacijo. Po posredovanju podatkov boste prejeli uporabniška imena in 

vstopna gesla.  

Ministrstvo bo prav tako organiziralo brezplačno usposabljanje za uporabo aplikacije, kjer bodo 

prijavljeni uporabniki prejeli uporabniška imena in gesla za dostop do aplikacije. Usposabljanje bo 

potekalo v sredo, 27. 8. 2014 na Brdu pri Kranju. 

Pomoč uporabnikom aplikacije bo zagotavljalo Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za 

informatiko in e-zadeve, dies.mnz@gov.si, telefon 01 478 86 51. 

 Celotno obvestilo MNZ 

 Šifrant občin 

 Obrazec za uporabnike 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE BO ZAČELA DELOVATI 1. 

AVGUSTA 

Obveščamo vas, da začne s 1. 8. 2014, na podlagi Zakona o finančni upravi, delovati Finančna uprava 

Republike Slovenije (FURS). Z istim dnem prenehata delovati Carinska uprava Republike Slovenije 

(CURS) in Davčna uprava Republike Slovenije (DURS). Vse pravice in obveznosti CURS in DURS 

preidejo na FURS. Vlada RS je za vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave RS 

imenovala Jano Ahčin, ki je položaj nastopila s 16.7.2014. Kontaktni podatki novega Generalnega 

finančnega urada so: 

p.p. 631, 1001 Ljubljana 

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana 

T: 01 478 39 00 H.C. 

F: 01 478 38 00 

e-pošta: gfu.fu@gov.si 

splet: www.fu.gov.si 
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SOS PONOVNO POZVALA MF, DA ZAGOTOVI SREDSTVA IZ 21. ČLENA  

Dne 25. julija je v prostorih MGRT potekal sestanek med predsedniki združenj občin ter Ministrom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Metodom Dragonjo. Z ministrom smo se pogovarjali o zakonski 

obveznosti države, da zagotovi sredstva v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ter 

ZIPRS14/15) v višini 2% oz. 4% (za dvoletne programe) primerne porabe. Ker MGRT očitno ne 

razpolaga s potrebnimi finančnimi sredstvi za spoštovanje zakonodajnih določil ne more objaviti 

povabila k oddaji načrtov porabe občin, občine pa ne morejo do sredstev opredeljenih v Zakonu o 

financiranju občin. Zato smo ministra za finance ponovno pozvali, da nujno zagotovi prepotrebna 

sredstva za občine in omogoči finančno pokritje že izvajajočih se projektov in investicij. (mm) 

POVPRAŠEVANJA  

ODPRTO POVPRAŠEVANJE   

SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PODJETIJ  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje glede možnosti pridobitve preglednih podatkov o 

razpisih/sofinanciranjih glede socialnega podjetništva po posameznih občinah v Sloveniji. Zato vas 

vljudno naprošamo za posredovanje podatka ali vaša občina razpisuje sofinancerska sredstva s 

področja socialnega podjetništva ter v kolikšni višini občina socialna podjetja oz. dejavnosti 

sofinancira.  

Prosimo vas, da nam vaše odgovore posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si  

najkasneje do 4.8.2014. (bh)  

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE 

OGLAŠEVANJE KULTURNIH PRIREDITEV JAVNIH KULTURNIH 

ZAVODOV IN DRUGIH USTANOV 

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

informacij glede oglaševanja kulturnih prireditev s strani javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov 

v letu 2013. V zvezi z navedeno tematiko je občino zanimalo: 

1. Koliko sredstev so občine zagotovile javnim kulturnim zavodom in drugim ustanovam za 

oglaševanje v letu 2013? 

2. Kakšni so načini oglaševanja kulturnih prireditev in obveščanja zainteresirane javnosti s strani 

javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov?  

3. V kolikor imajo občine kakšen inovativni pristop v smislu oglaševanja kulturnih prireditev, je 

prosila za navedbo. 

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

obiska ciljne publike v letu 2013? 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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5. Ali so javni zavodi in druge ustanove v letu 2013 sprejele kakšne ukrepe v zvezi z racionalizacijo 

sredstev namenjenih za oglaševanje? 

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN 

IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

V Uradnem listu RS št. 52/2014, dne 11.7.2014 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki velja od 

12.7.2014 dalje. Navedena uredba med drugimi spremembami metodologije in obrazcev za obračun 

plač zaposlenih v javnem sektorju vsebuje tudi spremembe glede obračuna premij kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja. Spremembe se ne nanašajo na obračun premij kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, v katerega so vključeni javni uslužbenci na 

podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list 

RS, št.126/03). Celotno obvestilo ministrstva je dostopno tukaj. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O PREDELAVI BIOLOŠKO 

RAZGRADLJIVIH ODPADKOV IN UPORABI KOMPOSTA ALI 

DIGESTATA 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo Predlog uredbe o spremembi 

Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. 

V 2. členu, ki opredeljuje uporabo uredbe je spremenjeno, da se ta uredba ne uporablja za rastlinske 

odpadke in živinska gnojila, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega 

nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi pri kmetovanju izključno na tem kraju. V 

tem primeru za kmetije, ki svojo gnojevko uporabljajo za gnojenje lastnih površin ali svojo gnojevko 

predelujejo v lastni bioplinski napravi in tak digestat pridobljen izključno iz lastne predelane gnojevke 

uporabijo na lastnih kmetijskih površinah niso zavezanci te uredbe. 

Definicija odprtega kompostiranja je spremenjena zaradi boljšega razumevanja, da se odprto 

kompostiranje glavnega razkroja odpadkov vrši le na odprtem ali pokritem prostoru. 

Bistvena sprememba uredbe je v 26. členu, kjer je opredeljena uporaba komposta ali digestata 2. 

kakovostnega razreda. Za uporabo komposta ali digestata 2. kakovostnega razreda je potrebna 

strokovna ocena in ne kot je bilo pomotoma določeno gnojilni načrt. Ravno tako zadostuje za uporabo  

komposta ali digestata 2. kakovostnega razreda analiza tal o vsebnosti kemijskih onesnaževal in ni 

potrebna analiza hranil. V prilogi 3 se v preglednici seznama parametrov in referenčnih metod za 

nadzor kakovosti komposta ali digestata pri bioloških parametrih dovoli izbira določevanja učinka 

izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin dveh preizkusnih metod. V isti 

preglednici se pri metodah za preizkušanje bioloških parametrov doda metoda za določevanje 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/POVPRASEVANJA_OBCIN/Povprasevanje_-_oglasevanje_kulturnih_prireditev.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20035389
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http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/2014/Uredba_o_spremembi_Uredbe_o_predelavi_biolosko_razgradljivih_odpadkov_in_uporabi_komposta_ali_digestata-1.8.2014.doc
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vsebnosti neželenih semen plevela in rastlinskih propagul v rastnih substratih in izboljševalcih tal. V 

prilogi 4 se določijo mejne vrednosti za določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na 

kalitev in rast rastlin. V prilogi 5 se mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi v tla določijo za obdobje 

dveh let. V deklaraciji in specifikaciji se pod rubriko biološki parametri doda vrstica, ki določa število 

semen plevela v kompostu ali digestatu. 

Rok za oddajo pripomb je 5.8.2014. prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na 

naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si 

ZAKON O EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH  

V pregled smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in 

pirotehničnih izdelkih. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.sinajkasneje do srede 13. avgusta 2014. 

V zakonu se na občine nanaša predvsem 15. člen predloga, v katerem se daje pooblastilo za nadzorom 

nad: 

- posestjo in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok, je 

prepovedana; 

- uporabo ognjemetnih izdelkov, katerih učinek je pok je dovoljena od 26. decembra do 2. Januarja; 

- uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih 

stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih 

za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V 

stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke 

kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo in 

- občinski redarji bodo lahko v primeru zgoraj naštetih kršitev zasegli pirotehnična sredstva fizični 

osebi (18. člen predloga). 

PRIPRAVA NOVE STRATEGIJE OHRANJANJA BIOTSKE 

RAZNOVRSTNOSTI 

Že nekaj mesecev poteka priprava nove Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-

2025 (SOBR). V začetku junija je potekalo uvodno srečanje in predstavitev SOBR. Na prvem srečanju 

so udeleženci skušali oblikovati krovne nacionalne in podrobne nacionalne cilje, pa tudi usmeritve za 

doseganje ciljev. Gradivo, ki je nastalo na podlagi prve delavnice lahko pregledate tukaj.  

V kolikor imate kakršnekoli predloge ali pripombe na gradivo lahko pošljete vaše odzive na 

info@skupnostobcin.si.  

DOGODKI DRUGIH 

5.8./ DELAVNICA ZA PRIJAVO NA PROGRAME EZD 

Vabimo vas na brezplačno delavnico v torek, 5. 8. 2014 od 9.00 do 16.00, Ljubljana, Breg 14, 

konferenčna dvorana Hiša EU, katere namen je predstavitev Evropskega centra za podporo civilne 

družbe, programa Evropa za državljane, razvoj projektnih idej in priprava konkretne projektne vloge 
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za razpis, s ciljem popularizacije programa Evropa za državljane in povečanja uspešnosti projektnih 

prijav na razpise EZD. 

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem ali partnerjem, ki so lahko javni organi (občine, 

zavodi,…) ali nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe (NVO: društva, zasebni zavodi, 

ustanove, idr. nepridobitne org.). Poudarek bo na razpisnem roku 1. 9. 2014. 

Na brezplačne delavnice se lahko prijavite preko e-prijave na spletni strani www.consulta.si. Prijave 

zbirajo do zasedenosti mest, zato pohitite s prijavo. Dodatne informacije so na voljo na naslovu: 

info@consulta.si in slovenia@ecrc-si.com. 

15.8. in 16.8./ SEJEM PRIDNE ROKE 2014 

Vabimo vas k sodelovanju na sejmu socialnih podjetij Pridne roke 2014, ki bo potekal v petek 15. in 

soboto 16. avgusta 2014 v starem mestnem jedru Slovenskih Konjic - slikovitem mestu cvetja in vina. 

Sejem je namenjen promociji socialnih podjetij in zadrug, predstavitvi primerov dobrih praks 

socialnega podjetništva in zadružništva v slovenskih občinah, promociji LAS-ov, razvoja podeželja, 

turističnih društev in lokalnih turističnih centrov. Sejem organiziramo Skupnost občin Slovenije, 

Slovenski forum socialnega podjetništva, socialno podjetje Kooperativa Konjice, TIC Slovenske 

Konjice in partnerji. 

K sodelovanju na sejmu vabimo: socialna podjetja, zadruge, organizacije in podjetja, ki delujejo po 

načelih socialnega podjetništva, lokalne akcijske skupine, turistična društva in turistično informacijske 

centre. Na sejmu lahko razstavljavci svoje izdelke in storitve tudi prodajajo. Udeležba na sejmu je za 

razstavljavce in udeležence sejma brezplačna. Zaradi omejenega števila razstavljavcev na sejmu je 

potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: info@fsp.si najkasneje do 8.8.2014 do 12h. 

V kolikor razstavljavci razpolagate z lastnimi stojnicami ali predstavitvenimi šotori vas prosimo, da to 

sporočite in navedete tudi dimenzije stojnic in šotorov, da vas bodo lahko ustrezno umestili v sejemski 

prostor. O izboru razstavljavcev bodo vse prijavljene obvestili najkasneje do 11.8.014. 

19.8./ DELAVNICA ZA PRIJAVO NA PROGRAME EZD 

Vabimo vas na brezplačno delavnico v torek, 19.8.2014 od 9.00 do 16.00, Ljubljana, Breg 14, 

konferenčna dvorana Hiša EU, katere namen je predstavitev Evropskega centra za podporo civilne 

družbe, programa Evropa za državljane, razvoj projektnih idej in priprava konkretne projektne vloge 

za razpis, s ciljem popularizacije programa Evropa za državljane in povečanja uspešnosti projektnih 

prijav na razpise EZD. 

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem ali partnerjem, ki so lahko javni organi (občine, 

zavodi,…) ali nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe (NVO: društva, zasebni zavodi, 

ustanove, idr. nepridobitne org.). Poudarek bo na razpisnem roku 1. 9. 2014. 

Na brezplačne delavnice se lahko prijavite preko e-prijave na spletni strani www.consulta.si. Prijave 

zbirajo do zasedenosti mest, zato pohitite s prijavo. Dodatne informacije so na voljo na naslovu: 

info@consulta.si in slovenia@ecrc-si.com. 

http://ww.consulta.si/
mailto:info@consulta.si
mailto:slovenia@ecrc-si.com
mailto:info@fsp.si
http://ww.consulta.si/
mailto:info@consulta.si
mailto:slovenia@ecrc-si.com
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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. 

68. SEJA VLADE 

PARTNERSKI SPORAZUM  MED SLOVENIJO IN EVROPSKO KOMISIJO 

28. julija je Vlada RS potrdila besedilo partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo. 

Ta je ena od dveh ključnih podlag za črpanje sredstev EU v novem večletnem obdobju 2014-2020. Ta 

korak je lahko naredila šele po tem, ko je zeleno luč dokumentu minuli četrtek prižgal razvojni svet 

vzhodne kohezijske regije, kateremu predseduje podpredsednik SOS, dr. Ivan Žagar. Svet vzhodne 

kohezijske regije je besedilo sporazuma sprejel pogojno in sicer ob upoštevanju pripomb sveta. 

Sporazum so potrdili, ker ne želijo ovirati nadaljnjih postopkov. Ker sporazum ni edini strateško 

pomemben dokument, na osnovi katerega se definirajo smernice črpanja evropskih sredstev, bo treba 

potrditi še strategijo pametne specializacije in resolucijo o prometni infrastrukturi.  

Vlada bo sporazum, ki predstavlja strateški krovni dokument za kohezijsko politiko v novem 

obdobju, zdaj poslala v Bruselj, Slovenija pa sledi cilju, da temelje za črpanje sredstev EU v novem 

sedemletnem obdobju postavi še v tej sestavi Evropske komisije. Slovenija končno potrditev 

partnerskega sporazuma s strani Evropske komisije pričakuje najpozneje septembra. Zdaj se bo lahko 

vlada posvetila še sprejemanju drugega ključnega dokumenta, operativnega programa. To naj bi prav 

tako storila do septembra. V tem primeru bo lahko evropska sredstva v okviru novega večletnega 

proračuna EU začela črpati že z začetkom novega leta. Na uradu za komuniciranje so sporočili, da 

največji izziv za vlado na tem področju predstavljajo zadržki in nasprotovanje vzhodne kohezijske 

regije glede predlaganega modela razdeljevanja sredstev v okviru le enega operativnega programa. 

Vzhodna kohezijska regija meni, da bi bilo treba sistema črpanja evropskih sredstev bolj prilagoditi 

specifikam manj razvitega vzhodnega dela države. V okviru izvajanja evropske kohezijske politike 

2014-2020 bo sicer Slovenija razdeljena na zahodno in vzhodno kohezijsko regijo, ki bosta skupaj 

upravičeni do dobre 3,2 milijarde evrov. Področje porabe sredstev EU naj bi bilo v prihodnje bolj 

centralizirano in koordinirano, za kar bo potrebnega več sodelovanja vseh deležnikov. Novost je tudi, 

da ne bo razdelitve denarja po ministrstvih ter da bodo projekti, programi med seboj tekmovali. 

Osnutek operativnega programa sicer predvideva, da se bodo evropska sredstva uporabljala za 

prednostne naložbe na petih ključnih področjih. 



 

25.7.2014 – 1.8.2014  TN št. 30 

Gre za ukrepe za razvoj in izkoriščanje tržnega potenciala raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti v 

podjetjih in v ustanovah javnega sektorja, ukrepe za spodbujanje rasti in razvoja malih in srednjih 

podjetij ter razvojno prestrukturiranje gospodarstva v smeri višje dodane vrednosti, ukrepe za 

spodbujanje zaposlovanja, izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ukrepe za zmanjšanje tveganja 

revščine ter ukrepe za izkoriščanje naravnih potencialov in učinkovito rabo energije ter virov. (Vir: 

Urad za komuniciranje, Vlada RS, bh) 

AKTUALNI RAZPISI 

ANGLEŠKA OBČINA IŠČE PARTNERJA ZA PRIJAVO PROJEKTA O 

VARNOSTI V PROMETU 

Angleška občina Southend-On-Sea Borough Council iz Vzhodne Anglije išče partnerja za prijavo na 

razpis MOVE s ciljem izboljšati prometno varnost za ranljive skupine (otroke, kolesarje, starejše, 

mlade voznike). V okviru projekta želijo izmenjati in prenesti dobre prakse s področja varnosti v 

prometu, ozaveščati ljudi o varnosti ranljivih skupin… 

V kolikor vas sodelovanje zanima, ali želite prejeti več informacij se obrnite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si ali 02 234 15 02. (MM) 

OBČINA SANDRIGO IZ ITALIJE IŠČE PARTNERJA  

Italijanska občina Sandrigo išče partnerja za prijavo projekta na razpis Evropa za državljane. v okviru 

mreže mest želi izvesti projekt s ciljem: 

- ozaveščati o bogatosti kulturne in kulinarične tradicije v Evropi 

- Spodbujati medsebojno razumevanje in strpnost ter tako prispevati k razvoju spoštljive, 

dinamične in vsestranske evropske identitete;  

- Spodbujati medsebojno promocijo materialne in nematerialne dediščine; 

- izmenjevat primere dobrih praks 

V kolikor vas partnerstvo v projektu zanima oz. želite imeti dodatne informacije pišite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si. 

OBČINA TERNI IZ ITALIJE IŠČE PARTNERJA  

Italijanska občina išče partnerja za prijavo projekta na razpis COSME. Projekt vključuje vzpostavitev 

trajnostnega in transnacionalnega turizma (ki spoštuje okoljska, družbeno-kulturna in ekonomska 

načela), ki ustvarjajo dobiček in ki bo ljudem približal alternativno obliko turizma. Cilj projekta bo  

izvedba turistične poti med različnimi evropskimi kraji, povezanih z vodnimi športi.  

"WWW" je turistični proizvod v podeželskih in goratih območjih v Evropi za katere so značilne reke, 

vodne poti in jezera in ki omogočajo (na primer: rafting, soteskanje, hydrospeed, hojo ali jahanje, 

ribolov, tematski obiski, itd.)  

"WWW" bo realna in virtualna pot: realna bo, saj konkretno vključuje evropske partnerje v 

raziskovanje in identifikacijo naravnih območij in uresničuje turistični proizvod s paketi z nastanitvijo 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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in dejavnosti zahvaljujoč natančno evidentirane poti; virtualna pa bo, saj projekt vključuje uporabo 

IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), ustanovljena bo posebna QR koda in izvajanje 

naprednih tehnoloških sistemov. 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v navedenem projektom oz bi želeli imeti dodatne 

informacije se lahko obrnete na miha.mohor@skupnostobcin.si.  

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. Pobudo za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo 

krajani in organizacije do 5. septembra 2014.  

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). 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
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://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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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 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.  

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/
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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. 

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. Javni poziv je odprt do objave zaključka javnega poziva oziroma 

najkasneje do 30. 4. 2015. Celotno besedilo poziva si lahko preberete tukaj. 

NOVICE DRUGIH 

SESTANEK DRUŠTVA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA Z 

MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN PROSTOR  

Predstavnika DRSP, Aleš Zidar in Darja Planinc, sta 15. 7. 2014 na sestanku na MKO skupaj z 

Ministrstvom za finance zastopala stališča vseh slovenskih LAS pri odprtih vprašanjih Uredbe za 

izvajanje programa Leader 2014-2020. Sestanek je bil zelo uspešen, saj je bila urejena velika večina 

zahtev DRSP. Več v priloženem zapisu s sestanka, pri katerem pa velja opozorilo, da to ni uraden 

dokument MKO. Na društvu opozarjajo, da lahko pride do sprememb pri nekaterih podrobnostih, 

zlasti pri Katalogu stroškov in državnih pomočeh. (Vir: Las novice 10/14, bh)  

KAZALNIKI ZELENE RASTI 

Na podlagi priporočil Strategije zelene rasti in predlaganih kazalnikov za 

spremljanje napredka na tem področju, pripravljenih na Organizaciji za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), je bila izdelana Publikacija Kazalniki 

zelene rasti. 

Zelena rast pomeni spodbujanje gospodarske rasti, ki hkrati z rastjo zagotavlja 

tudi trajnost naravnih dobrin, od katerih je odvisna naša blaginja. Kazalniki 

zelene rasti nakazujejo, v kolikšni meri nam uspeva proizvesti čim več dobrin v 

čim manjšim negativnim vplivom na okolje in naravne dobrine, v kolikšni meri 

udejanjamo koncept zelene rasti v odnosu do okolja in v gospodarstvu in kako 

hitro se približujemo ciljem. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je v zadnjih treh letih 

zvišal iz 24% na skoraj 40 %, kar nakazuje zeleno rast na tem področju. 

Vabimo vas, da si novo publikacijo ogledate tudi sami in se seznanite z uporabnostjo prikazanih 

kazalnikov. (Vir: Statistični urad RS, ab) 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.drustvo-podezelje.si/files/zapisnik%20sestanka%20z%20MKO%20MF%20glede%20uredbe%20LEADER%2015%207%202014.pdf
http://www.stat.si/doc/pub/Kazalniki_zelene_rasti.pdf
http://www.stat.si/doc/pub/Kazalniki_zelene_rasti.pdf
http://www.stat.si/doc/pub/Kazalniki_zelene_rasti.pdf
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DEMOGRAFSKI PODATKI ZA PRVO ČETRTLETJE  

 

 Živorojenih in umrlih manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta 

V prvem četrtletju 2014 se je rodilo 4.929, umrlo pa je 5.062 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 23 

manjše, število umrlih pa za 392 (7,2 %) manjše kot v istem obdobju leta 2013. Negativna vrednost 

naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z –1,0 na –0,3. 

 

 Več porok in manj razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta 

V prvem četrtletju 2014 je zakonsko zvezo sklenilo 677 parov ali 64 več (10,4 %) kot v istem obdobju 

leta 2013, razvezalo pa se je 607 parov ali štirje manj (0,7 %) kot v prvem četrtletju 2013. 

 

 Več notranjih selitev 

V prvem četrtletju 2014 je bilo registriranih 30.265 notranjih selitev ali za 19,5 % več kot v istem 

četrtletju leta 2013.  

 

 Selitveni prirast državljanov Slovenije dvanajsto četrtletje zapored negativen 

V prvem četrtletju 2014 se je v Slovenijo priselilo nekaj več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2013. 

Priselilo se jih je namreč 3.642 ali za 1,1 % več kot v prvem četrtletju 2013. Odselilo se je 3.726 

prebivalcev ali za 7,6 % več kot v istem obdobju leta 2013. Število odseljenih državljanov Slovenije 

(2.043) je bilo znova višje od števila odseljenih tujih državljanov (1.683). Selitveni prirast tujih 

državljanov je bil pozitiven (za 1.086), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države 

se je namreč odselilo 1.170 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo. (Vir: Urad RS za 

statistiko) 

 

 

 


