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NOVIČKE SOS  

MINISTRSTVO OBJAVILO POVABILO OBČINAM ZA ODDAJO 

NAČRTOV PORABE 

Slovenske občine so prejele obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede izvajanja 

programa sofinanciranja občinskih investicij po 23. členu ZFO-1 v letu 2014. 

Minister je v skladu s 23. členom ZFO-1 ter v skladu s 47. in 76. členom ZIPRS 14/15, podpisal 

obvestilo o deležu razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2014 in 

Povabilo občinam k oddaji načrtov porabe. V ta namen je od petka 1.8.2014 odprta spletna aplikacija, 

preko katere morajo posamezne občine obvezno vlagati nove načrte porabe za sofinanciranje 

občinskih investicij. Vlaganja bodo možna do vključno 1.9.2014. Občinam, ki že imajo podpisane 

pogodbe o sofinanciranju občinskih investicij v letu 2014, ki so jih sklenile v letu 2013, načrtov porabe 

ni potrebno še enkrat vlagati. 

Morebitne novosti pa bodo občinam predstavljene na posvetu v organizaciji SOS in ZOS, ki bo 

potekalo predvidoma 19.8.2014 v Državnem svetu Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana, ob 10.00 

uri. 

Razpisana razpoložljiva kvota sredstev za nove načrte porabe v letu 2014 znaša 15.332.087,72 EUR, v 

proračunu Republike Slovenije za leto 2014 pa imamo na razpolago 6.736.093,35 EUR. Ker do 

dogovora med MGRT in Ministrstvom za finance o zagotovitvi vseh potrebnih sredstev ni prišlo, je 

minister v povabilu navedel, da se bodo sredstva v višini 8.595.994,37 EUR izplačala v proračunskem 

letu 2015. Kako se bo to izvedlo, bo potrebno rešiti do vključitve novih načrtov porabe v Načrt 

razvojnih programov (NRP) Republike Slovenije 2014-2017. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

OBRAČUN IN IZPLAČILO PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA 

POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA (M011)  

S strani Ministrstva za notranje zadeve je Skupnost občin Slovenije prejela pojasnilo vezano na 

obračun in izplačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (M011). Uredba o 

spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 

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

izplačilo plač v javnem sektorju vsebujeta spremembe glede obračuna premij kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja. Spremembe so posledica uskladitve z zakonodajo o kolektivnem 

dodatnem pokojninskem zavarovanju na področju vplačevanja premij kolektivnega prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja (M011) pri delodajalcih v javnem sektorju.  

Celotno pojasnilo MNZ si lahko preberete tukaj, dodatno obrazložitev s strani MDDSZ k navedenemu 

najdete tukaj. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/obvestilo-M011__MDDSZ_podpisano.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/dodatne_obrazlozitve.pdf
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DODATNO POJASNILO MNZ V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZSPJS-S 

Ministrstvo za notranje zadeve obvešča, da so na spletni strani Inšpektorata za javni sektor ob 

upoštevanju novele Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), 

objavljeni vzorci obvestila o ugotovitvi neskladnosti določb o plači v pogodbi o zaposlitvi, poziva k 

podpisu dogovora o vračilu preveč izplačanih zneskov plač ter dogovora o vračilu preveč izplačanih 

bruto plač.  

Prav tako pojasnjujejo, da glede na prejeta dodatna vprašanja v zvezi z izvajanjem novele zakona v 

praksi, podajajo v dopisu še dodatna pojasnila oz obrazložitve.  

Dopis ministrstva najdete tukaj. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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). 

OSNUTEK OP ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO 

IN RIBIŠTVO 

Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Operativnega programa za izvajanje 

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

odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do 30. 8. 2014. Pripombe in predloge na dokument prosimo 

posredujete na e-naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do navedenega datuma. 

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Dodatno_pojasnilo-3_a_ZSPJS-S_podpisano.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/Zakon_o_eksplozivih_in_pirotehnicnih_izdelkih-28.7.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/Zakon_o_eksplozivih_in_pirotehnicnih_izdelkih-28.7.2014.doc
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.sinajkasneje
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/op_espr_2014_2020.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/op_espr_2014_2020.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
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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 SOS 

19.8. / KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O 

FINANCIRANJU OBČIN  

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo objavljeno "Povabilo občinam 

k oddaji načrtov porabe" za koriščenje sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo organizirajo predstavitev, na kateri bodo predstavniki MGRT predstavili kako bo potekalo 

koriščenje sredstev in kdaj bo predvidoma izvedeno ter katere so novosti.  

Dogodek bo potekal v torek, 19.8.2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, 

Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete program predstavitve.  

DOGODKI DRUGIH 

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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Povzetek_prve_delavnice_ohranjanje_BR-21.7.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO_21__IN_23__CLEN_AVGUST_2014.pdf
mailto:info@fsp.si
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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. 

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. 

28.9./ PODELITEV PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA  

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. Častni pokrovitelj 

jubilejne 5. podelitve priznanj Naša Slovenija bo predsednik Državnega sveta RS, g. Mitja Bervar. 

Svečana podelitev priznanj bo v nedeljo, 28. septembra 2014, v okviru celostnega projekta Slovenija 

brez meja na sejmu Bonaca v Portorožu. Letos bo izšla tudi posebna publikacija, v kateri bodo 

predstavljeni dosedanji prejemniki priznanj, naštete pa bodo tudi vse nominacije po kategorijah. 

28.8. in 29.8./ BIOSIMPOZIJ 2014 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) in Inštitut za kontrolo in 

certifikacijo (IKC), konec avgusta (28.8. in 29.8.2014), v okviru projekta »Health-Care Ne: Zavedanje o 

trajnostni prehrani«, organizirata 15. Alpe Jadran Biosimpozij z naslovom »Bio gre v šolo« in 

podnaslovom »Ekološko kmetijstvo in pomen ekološko pridelane hrane«. 

Dogodek je namenjen vsem, ki vas zanima pomen trajnostne prehrane, varovanje okolja, vključevanje 

ekoloških živil v prehrano občutljivih skupin prebivalcev in javne kuhinje, kakovost ekološke hrane, 

hkrati pa bo ta nagovarjal zlasti strokovno javnost iz šolstva, saj so bili v okviru projekta narejeni štirje 

http://ww.consulta.si/
mailto:info@consulta.si
mailto:slovenia@ecrc-si.com
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učni moduli o ekološkem kmetijstvu in hrani (Power Point prezentacije in učne naloge), ki jih bodo 

lahko vključili v izvedbo pedagoškega procesa. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite se lahko do 25.8.2014 na naslov 

seminar.fkbv@gmail.com. Več o dogodku si lahko preberete na strani http://www.bioimpulse.eu.  

150. DOPISNA SEJA VLADE 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI IN 

OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 

za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S 

predlogom spremembe uredbe se vzpostavlja prehodno obdobje do 31.12.2014, ki izvajalcem 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in delodajalcem (proračunskim uporabnikom) 

omogoča vzpostavitev pravilnega obračuna in vplačila premij. 

 

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da se v 

pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu javnemu uslužbencu in funkcionarju ne sme določiti 

plače v drugačni višini, kot je določena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi  

podlagi ter kolektivnimi pogodbami izhaja, da v javnem sektorju ni mogoče skleniti dogovora, s 

katerim bi se javni uslužbenec odpovedal delu bruto plače. Navedeno pomeni, da vplačila premij na 

račun zmanjšanja bruto plače javnega uslužbenca v javnem sektorju niso mogoča. Prav tako po 241. in 

242. členu ZPIZ-2 kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v javnem sektorju ni mogoče. Pogoj za 

kolektivno zavarovanje je, da vplačilo premije v celoti ali delno bremeni proračunskega uporabnika. 

Proračunski uporabniki premije ne morejo vplačati iz javnih sredstev, iz sredstev iz naslova tržne 

dejavnosti in drugih nejavnih sredstev. 

 

Zaradi navedenega se vzpostavlja prehodno obdobje za vzpostavitev pravilnega stanja glede vplačila 

premije v javnem sektorju. (Vir: Vlada RS, ab) 

VLADA SPREMENILA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 -2017 

Vlada RS je sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2014-2017 skladno s prilogo 

spremeni projekt - »Odprava posledic škode v kmetijstvu«. 

V letu 2014 bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi evropske uredbe in predloga Programa 

razvoja podeželja 2014-2020, začelo z izplačevanjem sprejetih obveznosti iz naslova izvajanja ukrepov 

PRP 2014-2020.  

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč med drugim določa, da se sredstva za izvajanje programa 

odprave posledic škode v kmetijstvu v proračunskem letu, v katerem se za odpravo škode v 

kmetijstvu ne zagotavljajo sredstva proračunske rezerve skladno s tem zakonom, zagotovijo v okviru 

finančnih načrtov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za izplačilo obveznosti po Programu 

odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2012, bo MKO prerazporedil sredstva iz 

proračunskih postavk – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva in – Ukrepi za stabilizacijo. 

mailto:seminar.fkbv@gmail.com
http://www.bioimpulse.eu/sl/index.php/bio
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Zaradi navedenih prerazporeditev je potrebna sprememba izhodiščne vrednosti projekta -  Odprava 

posledic škode v kmetijstvu. (Vir: Vlada RS, ab) 

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  ZA PRIJAVO 

PROJEKTA NA RAZPIS EVROPA ZA DRŽAVLJANE   

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 

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. 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v navedenem projektom oz bi želeli imeti dodatne 

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

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA 

OBČINA  

Mladinski svet Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo 

občin Slovenije ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, 

tudi letos objavlja JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA 

OBČINA. 

Certifikat Mladim prijazna občina se bo za obdobje štirih let podeli tistim samoupravnim lokalnim 

skupnostim, ki v prijavi na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih in 

horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji. 

Poziv z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletnih straneh www.mladi-in-obcina.si in Skupnosti 

občin Slovenije pod rubriko Certifikat. Rok za oddajo vlog je sreda, 3. september 2014, do 24. ure. 

Zainteresirane samoupravne lokalne skupnosti vlogo oddajo priporočeno po pošti na naslov Inštitut 

za mladinsko politiko, Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. Vlogi se priložijo obrazci in drugi 

dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jih zainteresirani dobijo na spletnih straneh 

projekta. 

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala 5. 9. 2014. Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu poziva 

bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 22. 9. 2014. Slavnostna podelitev certifikatov bo predvidoma 

25. 9. 2014. 

Dodatne informacije lahko dobite na Inštitutu za mladinsko politiko, kontaktna oseba Rozana Mužica, 

tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si ali v sekretariatu SOS, kontaktna oseba Barbara 

Horvat, tel: 02 234 15 05 oz. barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

Pomembni dokumenti: 

- javni poziv 

- razpisna dokumentacija 

- Pravila in kriteriji 

- Prijavni obrazec 

- utemeljitev predloga 

- izjava o kontinuiranem izvajanju ukrepov 

- izjava o skrbi za prepoznavnost znamke 

- pismo podpore 

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 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.mladi-in-obcina.si/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tqbcpc0owbkecBouc0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Javni_poziv_Mladim_prijazna_obcina_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Razpisna_dokumentacija_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Pravila_o_kriterijih_3.0.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_1_Vloga_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_2_Utemeljitev_predloga_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_3_Izjava_prijavitelja_o_kontinuirane__izvajanju_ukrepov_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_4_Izjava_prijavitelja_o_skrbi_za_prepoznavnost_znamke_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_5_Pismo_podpore_2014.doc
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
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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). 

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.  

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://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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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. 

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 

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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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 

STRATEGIJA EU ZA ALPSKO REGIJO 

Generalni direktorat za regionalno politiko Evropske komisije je objavil javno posvetovanje o EU 

strategiji za Alpsko regijo (EUSALP), ki bo potekalo do 16. oktobra 2014. Javno posvetovanje je temelj 

za potrditev posvetovalnega dokumenta o strategiji EUSALP, ki se bo v skladu z načrti začela izvajati 

leta 2015. 

 

Cilj nastajajoče alpske strategije je oživiti sodelovanje in vlaganja, kar bi prineslo koristi državam, 

regijam, civilni družbi in zlasti evropskim državljanom. Strategija bo vključevala prizadevanja za 

pospeševanje inovativnega in trajnostnega razvoja, ki bo spodbudil rast in ustvarjanje novih delovnih 

mest, hkrati pa zagotovil ohranitev naravne in kulturne dediščine na tem območju. Tri ključna 

področja ukrepanja zajemajo izboljšanje konkurenčnosti, blaginje in kohezije v alpski regiji, 

zagotavljanje dostopnosti in povezljivosti za vse prebivalce v alpski regiji ter zagotavljanje okoljske 

trajnosti in privlačnosti alpske regije. 

 

Posamezniki, javne organizacije, podjetja, civilna družba in vsi zainteresirani ste vabljeni, da se 

javnega posvetovanja udeležite in s svojimi mnenji ter predlogi prispevate k oblikovanju Strategije, ki 

bo učinkovita in bo odražala dejanske potrebe prebivalcev regije in širše skupnosti. Spletni vprašalnik 

lahko izpolnite v času do 16. oktobra 2014. Najdete ga na spletni strani Evropske komisije. Rezultati 

javnega posvetovanja se bodo obravnavali na Konferenci deležnikov, ki bo potekala 1. in 2. decembra 

2014 v Milanu. 

 

V strategijo EUSALP bo zajetih približno 70 milijonov državljanov iz sedmih držav, od teh jih je pet 

držav članic EU (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija) ter Lihtenštajn in Švica, kar skupaj 

obsega približno 48 regij. (vir: MKO) 

JAVNO POSVETOVANJE ZA PONOVNO UPORABO PREČIŠČENE 

ODPADNE VODE 

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o možnih ukrepih EU, s katerimi bi spodbudili 

ponovno uporabo prečiščene odpadne vode. Odpadna voda iz komunalnih čistilnih naprav zdaj 

večinoma preprosto odteka v reke in jezera. Z bolj množično ponovno uporabo odpadne vode bi lažje 

reševali vse večje težave zaradi pomanjkanja vode in suše. Ponovna uporaba vode ima tudi manjši 

vpliv na okolje kot pridobivanje vode iz drugih virov, denimo medregionalno preusmerjanje vod in 

razsoljevanje.  

Evropsko komisijo zanima, kako državljani, deležniki, podjetja, nevladne organizacije in javni organi 

gledajo na možnost ponovne uporabe vode, kakšne so morebitne ovire ter kateri regulatorni in 

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSALP
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neregulatorni ukrepi EU bi jih najučinkoviteje odpravili in spodbudili uvajanje varne ponovne 

uporabe vode v Evropski uniji. Javno posvetovanje bo trajalo do 7. novembra 2014.  

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_en.htm (Vir: obvestila za javnost 

EU) 

EBOLA V EU 

Potem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila poslabšanje razmer glede izbruha virusa 

ebole v Zahodni Afriki, je evropski komisar za zdravje Tonio Borg podal izjavo s katero želi pomiriti 

državljanke in državljane EU. V njej je zapisal, da je tveganje za okužbo z virusom ebole na ozemlju 

EU izredno nizko. Obenem je komisar izrekel sožalje vsem svojcem žrtev bolezni in sočutje vsem, ki 

pomagajo obolelim, vključno s prostovoljci iz EU. 

Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča virus ebole, je v preteklih osmih mesecih terjala že več kot 900 

življenj v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone, ter pred kratkim prestrašila prebivalce Nigerije in ZDA. Tudi 

državljan EU iz Španije se v domovini zdravi zaradi hemoragične mrzlice za katero je obolel v Liberiji.  

EU ima zelo visoke standarde zdravja in preventivnega zdravstvenega varstva. V kolikor bi se virus 

ebole pojavil na ozemlju EU, so države članice ob podpori Evropskega centra za preprečevanje in 

obvladovanje bolezni (ECDC) in Svetovne zdravstvene organizacije pripravljene na odziv. Odbor EU 

za zdravstveno varnost koordinira izmenjavo informacij in usklajuje pripravljenost. Informacije za 

potnike, ki se odpravljajo na prizadeta območja, so že na voljo in se redno posodabljajo. Izjava 

evropskega komisarja Borga: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-251_en.htm 

Sporočilo o odzivu EU na terenu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-891_en.htm (Vir: 

obvestila za javnost EU)  
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