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 Izvedba postopka oddaje javnega naročila s poudarkom na pravni 

praksi in pravilni uporabi podzakonskih aktov Vabilo in prijavnica. 
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NOVIČKE SOS  

MNZ- SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO PODPRLA PRIPOMBE SOS  

Služba za lokalno samoupravo pri MNZ je v celoti podprla pripombe Skupnosti občin Sloveni je na 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih. 

Skupnost občin Slovenije nasprotuje 15. členu predlogu zakona v katerem se pooblastilo za nadzor 

nad uporabo pirotehničnih sredstev prenaša na občinskega redarja. Kot stransko sankcijo bi občinski 

redar moral zaseči pirotehnična sredstva, za kar pa je potrebna v skladu z Zakonom o prekrških VI. 

Stopnja izobrazbe.   

Tako kot SOS je tudi Služba za lokalno samoupravo opozorila, da mora država ob prenosu nalog na 

občine zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva, kar pa v skladu s spremembami zakonodajalec ni 

storil. Občine bi imele dodatne stroške, saj bi se obseg dela občinskih redarjev povečal, kar bi 

povzročilo potrebo po dodatnih zaposlitvah, kot bi občina morala zagotoviti ustrezne prostore za 

hrambo pirotehničnih sredstev. Služba za lokalno samoupravo se prav tako strinja s SOS, da ni 

poslanstvo občinskih redarjev izvajati represivne ukrepe (zaseg), saj je to izvirna pristojnost policije. 

(MM) 

EVIDENTIRANJE PREDSEDNIKOV IN ČLANOV ZA PREIZKUS ZNANJA 

OBČINSKIH REDARJEV  

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Policijske akademije k imenovanju predsednikov in članov v 

komisiji za preizkus znanja občinskih redarjev. Predsedniki in člani izpitne komisije morejo imeti 

najmanj raven visokošolske izobrazbe 6/2 in najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnih področij, 

določenih v Programu strokovnega usposabljanja občinskih redarjev (priloga 1, Pravilnik o 

strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, Ur. l. 

RS, št. 48/2014). 

Na podlagi prispelih predlogov za imenovanje predsednikov in članov komisij, bo minister, pristojen 

za notranje zadeve, za obdobje štirih let imenoval predsednike in člane komisij. S tem namenom se 

Skupnost občin Slovenije obrača na vas, da nam posredujete kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in bi bili 

pripravljeni sodelovati v izpitni komisiji. Prispele predloge bo naknadno potrdilo predsedstvo SOS.  

Tukaj najdete dopis z obrazložitvijo in obrazec za evidentiranje predsednikov in članov. 

Evidentiranje je odprto do srede, 27. avgusta 2014. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin 

Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na 

metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03. 
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PREDLOG PRAVILNIKA O PREVERJANJU VARNOSTI CESTNE 

INFRASTRUKTURE IN USPOSABLJANJU PRESOJEVALCEV 

Skupnost občin Slovenije je na spletni strani E-demokracija odkrila objavljen Predlog pravilnika o 

preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev. Predlog pravilnika govori o 

obveznosti na kategoriziranih cestah, med katere sodijo tudi občinske ceste, zato smo občine opozorili, 

da bi predlog pravilnika občinam povzročil ogromne finančne posledice. Občine bi morale v skladu s 

predlogom za vse kategorizirane ceste opraviti varnosti pregled na vsakih 5 let. Na MZIP so nam 

zagotovili, da predlog pravilnika velja samo za državne ceste, saj je pravna podlaga v 8. poglavju 

Zakona o cestah, ki velja samo za državne ceste. Na MZIP se zavedajo, da je nesprejemljivo, da bi bil 

predlog pravilnika obvezen tudi za občine. (MM) 

BREZPLAČNA POMOČ LASTNIKOM GOZDOV PRI SANACIJI ŠKODE PO 

ŽLEDOLOMU 2014  

Obveščamo vas, da se lahko občine, ki ste imele škodo po žledolomu v letu 2014, obrnete na Dr. 

Bogomila Breznika, ki na podlagi dolgoletnih izkušenj v gozdarstvu ponuja brezplačno svetovanje in 

pomoč pri sanaciji škode po žledolomu, ki vključuje: 

- gospodarjenje in upravljanje vaših gozdov, ki vključuje organizacijo poseka, spravila ter prodajo 

gozdnih lesnih sortimentov,  

- komunikacijo z Zavodom za gozdove Slovenije,  

- nadzor nad izvajanjem gozdnih del in prevzemom gozdnih sortimentov ter 

- vzpostavitev sistema potrebne skrbnosti (UREDBE (EU) št. 995/2010 EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA in Zakon o gozdovih), ki ste ga kot lastnik gozda dolžni vzpostaviti v 

primeru prodaje gozdnih sortimentov. Zaradi velikega zanimanja vas naprošamo, da nas čimprej 

kontaktirate. 

Kontaktna oseba: Dr. Bogomil Breznik, univ. dipl. inž. gozdarstva, Email: 

breznik.bogomil@gmail.com; Tel.: 041 676 162. 

E-RAČUNI 

Od 1.1.2015 bodo v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike vse 

organizacije v javnem sektorju obvezno prejemale račune v elektronski obliki. Vse občine, med njimi 

tudi 175 članic Skupnosti občin Slovenije bodo morale z začetkom naslednjega leta pošiljati in 

prejemati elektronske račune. Glede na to na Skupnosti zaznavamo velik interes za pridobivanje 

informacij in napotkov za čim lažji prehod na eRačune, med drugim tudi vse več vprašanj v zvezi s 

prehodom in pogoji, ki jih različni ponudniki občinam ponujajo. 12. avgusta 2014 smo na ponudnike 

programske opreme za finančno poslovanje občin naslovili vprašanje, kakšni so njihovi pogoji za 

občine, da bodo s 1.1.2015 poslovale v skladu s predpisi in sprejemale ter izdajale e-račune. Vprašanje 

smo poslali petim ponudnikom in sicer: CADIS, SAOP, GRAD, INDEPENDENT in IS.EDICO 

informacijski sistemi. Prosili smo, da nam sporočijo, ali to predstavlja za občino dodaten strošek in v 

kakšni višini, ali organizirajo izobraževanja in ali lahko glede na število uporabnikov zagotovijo 

kakšne popuste oz. ugodnosti.  

Prejeli smo odgovore CADIS, GRAD in SAOP. 

mailto:breznik.bogomil@gmail.com
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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 

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 

10.9./ IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA S 

POUDARKOM NA PRAVNI PRAKSI IN PRAVILNI UPORABI 

PODZAKONSKIH AKTOV 

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo izvedbe postopka oddaje javnega naročila s 

poudarkom na pravni praksi in pravilni uporabi podzakonskih aktov. Polega ZJN-2 (in ZJNVETPS) 

kot materialnih zakonov, morajo naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije upoštevati tudi 

podzakonske predpise. Na seminarju bodo predstavljeni ključni podzakonski predpisi, s prikazom 

uporabe v praksi. Prav tako bodo predstavljene ključne novosti, ki jih vnaša Direktiva o javnem 

naročanju. 

Seminar bo temeljil na predstavitvi temeljnih institutov javnega naročanja s predstavitvijo uporabe v 

praksi in pravne prakse DKOM. Obravnavani instituti bodo združeni glede na ključne faze postopka 

oddaje javnega naročila. 

Poudarek bo na predmetih javnih naročil, ki jih občine najpogosteje izvajajo: 

- vzdrževanje občinskih cest (javno naročilo/koncesija) 

- gradnja objektov in energetska sanacija objektov 

- sukcesivna dobava živil 

- storitve šolskih prevozov. 

Seminar bo potekal v sredo, 10. septembra 2014, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend 

Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica. 

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
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Posvet bo trajal predvidoma do 14.00 ure. Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 

8.9.2014. Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali 

po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 

Maribor. 

DOGODKI DRUGIH 

26.8./ FINANČNE PERSPEKTIVE ZA URE - POT DO FINANČNIH 

SREDSTEV IN NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE  

Gradbeni inštitut ZRMK tudi letos pripravlja bogat strokovni program na sejmu AGRA v Gornji 

Radgoni. Namenjen je obiskovalcem sejma, stroki, investitorjem in tudi predstavnikom lokalnih 

skupnosti v zvezi z gradnjo, prenovo, učinkovito rabo energije v stavbah in gospodinjstvih, trajnostno 

gradnjo, ukrepih pri naravnih nesrečah, itd..Delavnica z naslovom »Finančne perspektive za URE 

(učinkovita raba energije) - Pot do finančnih sredstev in nove finančne perspektive« bo potekala v 

torek, 26. avgusta 2014. Na posvet, ki je za udeležence brezplačen, se lahko prijavite preko spletne 

prijavnice, do katere lahko dostopate tukaj. 

27.8./ USPOSABLJANJE ZA INFORMACIJSKO PODPORO IZVEDBE 

REDNIH LOKALNIH VOLITEV 

Državna volilna komisija in Ministrstvo za notranje zadeve organizirata posebno usposabljanje za 

tajnike Občinskih volilnih komisij in uporabnike aplikacije za informacijsko podporo izvedbe rednih 

lokalnih volitev 2014. Obveščamo vas, da bo usposabljanje v sredo, 27. avgusta 2014 v Kongresnem 

centru na Brdu pri Kranju, s pričetkom ob 9.00 uri.  

Na usposabljanju bosta člana delovne skupine Ministrstva za notranje zadeve za informacijsko 

podporo lokalnih volitev 2014 predstavila aplikacijo za informacijsko podporo lokalnih volitev 2014.  

Vabilo s programom in prijavnico 

Kotizacije ni. Število udeležencev usposabljanja iz posamezne občine ni omejeno. Udeležencem bo ob 

registraciji vročeno uporabniško ime z geslom za dostop do aplikacije, zato je udeležba na 

usposabljanju obvezna. Za dodatna pojasnila se obrnite na Ivo Zorenč, 01/ 478 83 79, 

iva.zorenc@gov.si. 

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 

mailto:metka@skupnostobcin.si
http://www.pomurski-sejem.si/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=sl
http://www.pomurski-sejem.si/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=sl
https://docs.google.com/forms/d/1P3eiFpLwWfUfpWU0-9XBG2tLRH7_LdUY6PmYI-Z7-uM/viewform?usp=send_form
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica_in_program_-usposabljanje-LV2014-27.8.2014.doc
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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.  

10.9./ PREDSTAVITEV ZAKONSKIH NOVOSTI ZSPJS, ZIN IN ZIPRS  

Ministrstvo za notranje zadeve organizira izobraževalni seminar o novostih po Zakonu o sistemu plač 

v javnem sektorju, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o izvrševanju proračuna RS. Seminar 

bo potekal v sredo 10.9.2014 od 8.30 dalje v prostorih MNZ na Langusovi 4, Ljubljana. Prijave so 

možne do 5.9.2014 na naslov gp.mnz@gov.si z izpolnjeno prijavnico.  

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. 

30.9./ KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV IN MLADOSTNIKOV 

VSAKDAN 

V letu 2014 ZRSŠ, MIZŠ in MK nadaljujejo z organizacijo regijskih posvetov Kako s kulturo izboljšamo 

otrokov in mladostnikov vsakdan, kjer si želijo vzpostaviti prav partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi 

zavodi, kulturnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi. Posvet bo potekal za gorenjsko regijo v 

torek, 30. 9. 2014 v Linhartovem domu v Radovljici. 

mailto:seminar.fkbv@gmail.com
http://www.bioimpulse.eu/sl/index.php/bio
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14.8.2014 – 22.8.2014  TN št. 33 

153. IN 155. DOPISNA SEJA VLADE 

UREDBA O FINANČNIH SPODBUDAH  ZA TUJE NEPOSREDNE 

INVESTICIJE 

Vlada RS je sprejela Uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije. Uredba določa 

merila in pogoje za regionalno pomoč v obliki subvencij. Cilj regionalne državne pomoči je 

privabljanje tujih investitorjev k investiranju v Slovenijo, katerih investicije bodo v skladu s ponudbo 

na trgu dela v Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano 

vrednostjo, prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih 

podjetij in ustanov na območju Slovenije s tujimi investitorji, prispevale k skladnejšemu regionalnemu 

razvoju in prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi 

podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

UREDBA O IZVAJANJU SKLEPA O MEHANIZMU UNIJE NA PODROČJU 

CZ 

 Vlada RS je na dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne 

zaščite, ki bo objavljena v Uradnem listu RS. V izdani uredbi se določajo vrste, vsebine in način 

izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, ocen tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če 

se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala), državne ocene tveganj za nesreče, način 

sprejetja, javnost in način dopolnjevanja ocen tveganj za nesreče, pri čemer je upoštevana evropska 

smernica. 

V Republiki Sloveniji se trenutno ne izdelujejo ocene tveganj za nesreče, se pa na podlagi Zakona o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Navodila o pripravi ocen ogroženosti iz leta 1995 

izdelujejo ocene ogroženosti. Namenjene so načrtovanju odziva na nesrečo, ocene tveganj za nesreče 

pa bodo skladno s smernicami Evropske komisije, ki urejajo ocenjevanje in prikazovanje tveganj na 

področju obvladovanja nesreč (evropska smernica), lahko podlaga za številne aktivnosti na več 

področjih. V uredbi je določen tudi državni koordinacijski organ za ocene tveganja za posamezne 

nesreče, ki bo med drugim odgovoren tudi za izdelavo Državne ocene tveganj za nesreče. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

PROJEKT 3330-14-3199 »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2014-2015« 

Vlada RS je na dopisni seji sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrsti 

projekt 3330-14-3199 »Zdrav življenjski slog 2014-2015«. 

Cilj predlaganega projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega 

življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti od 20 do 30 % 

osnovnošolske populacije na osnovnih šolah v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur 

športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja 

(vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne 

vzdržljivosti). Namen programa je zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno 
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vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v 

skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima 

pozitivne učinke na zdravje otrok.. 

V izvajanje projekta bo vključenih 130 osnovnih šol, predvideno 25.000 vključenih učencev, od tega 

vsaj 65 % učencev s prisotnostjo na vsaj 50 urah vadbe. (Vir: Vlada RS, ab)  

SKLEP O POVEČANJU NAMENSKEGA PREMOŽENJA EKO SKLADA  

Vlada RS je sprejela sklep, da se poveča namensko premoženje Eko sklada, Slovenskega okoljskega 

javnega sklada, z izplačilom sredstev v višini 487.989,34 evrov. Povečanje, vrednost in vrsto 

dodatnega namenskega premoženja mora Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad vpisati v sodni 

register. 

Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb 

pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe 

obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje 

sklada namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sklada sredstev, ki se jih lahko 

podeljuje z ugodnejšo obrestno mero. (Vir: Vlada RS, ab) 

RAZPOREDITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN 

PRENOS PRAVIC PORABE 

Vlada Republike Slovenije je izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije 

Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v skupni višini 420.698,61 ter izvršila prenos pravic porabe 

več proračunskih uporabnikov v tekočo proračunsko rezervo v višini 767.518,74 EUR. 

Vlada je določila, da se z razporeditvijo zagotavljajo manjkajoče pravice porabe za povračilo subvencij 

tržnega dela najemnin (v skupni višini 235.000,00 EUR), ki so jih upravičencem skladno s 

Stanovanjskim zakonom dolžne zagotavljati občine in država (vsaka do polovice). Dodatno se 

zagotavlja 83.314,20 EUR za izvedbo aktivnosti vzpostavitve Nacionalnega centra za upravljanje 

prometa (skladno z določbami Zakona o cestah) ter za nadaljevanje II. faze s tem povezanega projekta 

EasyWay – inteligentni transportni sistemi. (Vir: Vlada RS, ab) 

PRENOS PRAVIC PORABE MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  

Vlada Republike Slovenije je izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za kmetijstvo in okolje na 

postavko Odprava posledic škode v kmetijstvu v skupni višini 61.077,32 EUR. Prerazporeditev se je 

izvedla za namen izplačila obveznosti po Programu odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 

v letu 2012. (Vir: Vlada RS, ab) 

POSODOBITEV JAVNEGA SEKTORJA 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega 

parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, 

podjetja in državljane (ISA2): Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja. 
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Republika Slovenija je podprla predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za 

interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) in izrazila tudi 

podporo za njegovo takojšnjo uveljavitev po izteku trenutnega programa ISA. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

OBČINI IŠČETA PROJEKTNE PARTNERJE V SKLOPU EZD  

V sklopu programa Evropa za državljane iščeta projektna partnerstva Romunski občini Tigveni in 

Romani. 

Občina Tigveni želi projektnega partnerja s podeželskega območja, ki bi se v sklopu projekta želel 

udeležiti dogodka, namenjenega medkulturnem dialogu na podlagi predstavitev folklornih plesnih in 

glasbenih skupin, kuharskih tekmovanj, umetniških tekmovanj, predstavitev lokalnih izdelkov ter 

delavnic na področju kmetijstva, spodbujanja zaposlovanja na podlagi tradicionalnih veščin, 

turističnega razvoja in izobraževanja. Za več informacij lahko kontaktirate projektnega koordinatorja 

Dumitru Slătineanu +40744486547, primarie@tigveni.cjarges.ro. 

Občina Romani išče prav tako podeželjsko občino partnerico z do 7000 prebivalci. Projekt se 

osredotoča na izmenjavo dobrih praks na področju poljedeljstva, razvoja podeželja, čebelarstva, 

ribištva in tradicionalnih obrti. S projektom želijo omogočiti srečanja mladih zainteresiranih na teh 

področjih. Za več informacij se lahko obrnete na samo občino -primaria@comunaromani.ro. Rok za 

prijavo je 1.9.2014.  

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. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/EZD/Partner_search_comunaTigveni_RO.DOC
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/EZD/Partner_search_municipality_ofRomani_RO.PDF
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http://www.mladi-in-obcina.si/
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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 

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 PARTNERSTVA ZA ZELENA DELOVNA MESTA 

Še do 10. septembra opoldne imajo podjetja in lokalne skupnosti čas, da se prijavijo na javni nagradni 

natečaj Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. Natečaj 

poteka v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, najboljša med tremi izbranimi praksami 

pa bo prejela zeleni teambuilding na ekološki kmetiji v vrednosti tisoč evrov. Vse tri bodo prejele 
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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. 

Organizatorji natečaja z njim iščejo uspešna in napredna partnerstva podjetij in/ali lokalnih skupnosti, 

ki prispevajo k ustvarjanju zelenih delovnih mest in k ciljem trajnostnega razvoja. Ti so gospodarski 

(npr. povečanje konkurenčnosti, dvig dodane vrednosti, rast poslovanja, vlaganja tretjih partnerjev, 

vlaganje v razvoj in/ali inovacije, nov poslovni model), družbeni (npr. nova delovna mesta, izboljšanje 

kakovosti življenja) in okoljski (npr. znižanje onesnaženja, zmanjšanje porabe snovi in nastajanja 

odpadkov, izboljšanje kakovosti enega ali več elementov naravnega okolja). 

Najbolj perspektivna in propulzivna področja v Sloveniji so trajnostni 

turizem, gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba in 

obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki in socialno podjetništvo. Iščejo 

torej partnerstva, ki smiselno povezujejo, tržijo, komunicirajo in krepijo 

posamezne trajnostne produkte, storitve in ponudnike v svojem okolju (na lokalni ali nacionalni 

ravni), ki delujejo povezovalno in sistemsko ter so vpeti v lokalno okolje, kulturo in tradicijo. 

Rok za prijavo je 10. september 2014 do 12. ure. Vse informacije so na spletni strani projekta 

Spodbujamo zelena delovna mesta in pri vodji projekta Gaji Brecelj (gaja@umanotera.org).  

ERASMUS + 

Erasmus + je program EU za izboljšanje spretnosti in zaposljivosti s pomočjo izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in športa. Med letoma 2014-2020 bo program zagotavljal možnosti za več kot 4 

milijone Evropejcev, za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v 

tujini, kot tudi prispeval k razvoju evropske razsežnosti v športu.  

V sklopu Mobilnost Mladina je možno prejeti sofinanciranje mobilnosti mladih in mladinskih 

delavcev, če ste akterji, aktivni na področju mladinskega dela. Višina subvencije je odvisna od dolžine 

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

Odprt je tudi sklop Strateška partnerstva na področju mladih, ki je namenjen partnerstvu med 

organizacijami z namenom izboljšanja mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. 

Rok za oddajo vlog je 1.10.2014. Več informacij lahko najdete tukaj.   

DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT  

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

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

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

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

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

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

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

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

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

Več tukaj 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) 

http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=35e827bb69&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=9b5245af49&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=9b5245af49&e=1fb4f574e2
mailto:gaja@umanotera.org
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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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. 

SREDSTVA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE – BOJ PROTI 

KSENOFOBIJI, RASIZMU, HOMOFOBIJI IN SOVRAŽNEM GOVORU  

Obveščamo vas o objavljenem razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov namenjenih 

boju proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in sovražnem govoru (JUST/2014/RRAC/AG) za leto 

2014. Na razpis se lahko prijavijo (prijavitelji in partnerji) javne ali zasebne neprofitne organizacije ter 

mednarodne neprofitne organizacije, ki imajo sedež v državi upravičenki. Slednje ne velja za 

mednarodne organizacije. Evropska komisija bo sofinancirala projekte v okviru dveh sklopov, in sicer 

na področju a) Najboljših praks za preprečevanje in boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in 

drugim oblikam nestrpnosti (BEST) ter b) Spremljanja in poročanja na področju zločinov iz sovraštva 

in sovražnega govora na svetovnem spletu (HATE). Rok za oddajo vlog je 12. 11. 2014 do 12.00 ure.  

Več o objavljenem razpisu si lahko preberete tukaj.  

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. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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NOVICE DRUGIH 

SIMBIOZA TOKRAT V ZNAMENJU GIBANJA 

Simbioza, po zaslugi katere je oktober v zadnjih letih postal mesec, v katerem se mladostna energija in 

znanje o rabi računalniške tehnologije prenese in zlije z izkušnjami starejših, bo letos presedlala na 

novo področje. V tednu od 13. do 19. oktobra želi Simbioza, ki letos dobiva tudi novo ime, Simbioza 

giba, starejšim ponuditi možnost, da spoznajo nove športe in se udeležijo različnih vadb vsak dan 

med 10.00 in 11.00 ter med 17.00 in 18.00. V ta namen pozivajo vse ponudnike športnih objektov, da se 

pridružijo projektu ter s svojimi aktivnostmi in strokovnim kadrom skupaj z organizatorji spodbujajo 

aktivno preživljanje prostega časa in medgeneracijsko povezovanje.  

Namen Simbioze giba je odpreti športne objekte in omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo gibanja in 

spoznavanja novih športov, združevati generacije, krepiti samozavest, predvsem pa osveščati o 

zdravem načinu življenja ter udeležence motivirati za nadaljnje gibanje. Organizatorji odprtih rok 

sprejemajo vse, ki bi se odzvali kot lokalni in regionalni koordinatorji, saj so ključnega pomena za 

nemoten potek aktivnosti v posameznih krajih oziroma regijah. Več o njihovih nalogah in samem 

projektu lahko najdete na Simbiozini uradni spletni strani www.simbioza.eu, pišete na 

lokacijesimbioza@simbioza.eu ali pa pokličete na 040 610 046 (Miha Žabkar). (Vir: simbioza, bh) 

NOVA SHEMA »IZBRANA KAKOVOST«  IN PREDLOG UREDBE O 

EKOLOŠKI PRIDELAVI IN PREDELAVI  

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) je potekala 23. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, 

kjer so se člani seznanili z znakom za novo shemo »izbrana kakovost«, obravnavali pa so tudi nov 

predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in predelavi. 

Svet se je na seji seznanil z znakom nove sheme kakovosti »Izbrana kakovost - Slovenija«, namen 

katere je potrošniku olajšati prepoznavanje kakovostnih slovenskih proizvodov, proizvajalcem pa 

omogočiti, da se vključijo v zaupanja vreden sistem, ki ima veljavo na trgu. Člani Sveta so se seznanili 

tudi z novim predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za ekološko pridelavo in 

označevanja ekoloških pridelkov. Predlog predvideva številne novosti na področju ekološke 

pridelave, ki se nanašajo na postopke pridelave, predelave, predvsem pa na sistem nadzora in uvedbo 

skupinskega certificiranja. (Vir: MKO, ab) 

 

 

http://www.simbioza.eu/
mailto:lokacijesimbioza@simbioza.eu

