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MORAVSKE TOPLICE, ŠKOFLJICA in ŽALEC. 

ISKRENE ČESTITKE!                                                                             Sekretariat SOS 

 

PRIHAJAJOČI DOGODKI 

10.9. SRE 

 

 Izvedba postopka oddaje javnega naročila s poudarkom na pravni 

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

ODGOVOR MNZ NA STALIŠČE SOS  

Na podlagi dopisa Skupnosti občin Slovenije z dne 14.8.2014, kjer je bilo izraženo nasprotovanje 

spremembam Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki se nanašajo na prenos pooblastila na 

občinske redarje za nadzor nad uporabo pirotehničnih izdelkov in posledično prenos dodatnih 

pristojnosti na občine, je Ministrstvo za notranje zadeve v odgovoru pojasnilo, da se iz predloga 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih črtajo določbe 

na podlagi katerih bi se občinskemu redarstvu na novo podelilo pooblastila za opravljanje nadzora 

nad uporabo prepovedanih pirotehničnih izdelkov. 

Prav tako se je s stališčem SOS strinjala in podprla Služba za lokalno samoupravo pri MNZ. 

Tukaj si lahko preberete odgovor MNZ in Službe za lokalno samoupravo.  

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. 

PRAVILNIK ZA MERILNIKE HITROSTI V CESTNEM PROMETU 

S strani Urada RS za meroslovje smo prejeli v pregled osnutek Pravilnika za merilnike hitrosti v 

cestnem prometu. Iz urada so sporočilo, da je v zadnjih desetih letih od sprejetja zadnje spremembe 

pravilnika prišlo do velikega napredka na področju merjena hitrosti vozil v cestnem prometu. Pojavile 

so se nove tehnične možnosti, kot npr. odsekovno merjenje hitrosti. Obstoječe tehnologije so doživele 

nadgradnjo, ki omogočajo pokrivanje večjega prostora in s tem voznih pasov, na katerim se lahko 

meri hitrost posameznih vozil. Merilniki omogočajo merjenje hitrosti ter prepoznavo večjega števila 

vozil hkrati. Praktično vsi merilniki že omogočajo dokazovanje na podlagi slikovnega zapisa. Vse te 

nove možnosti omogočajo učinkovitejšo izvajanje prometne varnosti.  

Osnutek pravilnika prinaša naslednje novosti: 

a.    novo razdelitev merilnikov hitrosti,  

b.    omogoča uporabo novih načinov za merjenje hitrosti,  

c.     uskladitev in poenotenje postopkov ugotavljanje skladnosti ter  

d.    večjo jasnost za postavljene zahteve, ki jih morajo merilniki hitrosti izpolnjevati. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/ZMOSSOS-odgovor.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Pripombe_Sluzbe_za_lokalno_samoupravo_pirotehnika.doc
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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Osnutek pravilnika je objavljen na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 

petka, 26.9.2014, na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

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. 

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. 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?zadeva_id=5276
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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-_postopek_oddaje_JN_10_9_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_10_9_14.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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DOGODKI DRUGIH 

4.9./ DELAVNICA - PROJEKTI JAVNEGA SEKTORJA V PRIHODNOSTI  

Lokalna energetska agencija za Pomurje v okviru projekta SEAP Plus organizira delavnico z naslovom 

"Projekti javnega sektorja v prihodnosti", katere ključne teme bodo: priprava razvojnih načrtov občin 

(tudi programov za prihajajoče lokalne volitve) s področja OVE in URE - kaj in kje lahko pričakujemo 

z vidika financiranja ter na kaj moramo biti pozorni pri planiranju ter še bolj pri implementiranju - 

izvedbi javnih naročil za investicije v obnovo javnih objektov. 

Delavnica bo potekala v četrtek, 4. septembra 2014, ob 9.00 uri v konferenčni dvorani - Zelena dvorana 

(2. nadstropje) Hotela Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice. Tukaj najdete vabilo s 

programom.  

8.9. in 9.9./ PRVE SLOVENSKE OBČINE NA POTI DO ZERO WASTE  

V ponedeljek, 8. septembra 2014, ste vabljeni na novinarsko konferenco v Mestni hiši v Ljubljani in 

spremljevalne dogodke na Vrhniki – celotno vabilo. Na novinarski konferenci in dogodkih na Vrhniki 

se bodo občinam pridružili tudi predstavniki mreže Zero Waste Europe, kjer bo zagotovljeno tudi 

tolmačenje. Predstavitev gostov je na voljo na tej povezavi.  

V torek, 9. septembra 2014, se v  sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Zero Waste 

Europe pripravlja posvet ‘Prve slovenske občine na poti do Zero Waste’, ki bo ob 9.30 v dvorani 

Državnega sveta. Gostje iz evropske mreže nacionalnih organizacij in lokalnih skupnosti Zero Waste 

Europe bodo govorili o Zero Waste konceptu in predstavili dosežke nekaterih primerov dobre prakse. 

Slovenske občine na poti do Zero Waste bodo predstavile, zakaj so se odločile postati družba brez 

odpadkov in kakšni so njihovi načrti v prihodnjih letih. Več o dogodku najdete na tej povezavi- 

celoten program. 

Tolmačenje bo zagotovljeno. Prijava na posvet je obvezna, za udeležbo ni kotizacije. Za vstop v 

dvorano Državnega sveta potrebujete osebni dokument. Prijavite se lahko do petka, 5. septembra, s 

pomočjo obrazca, ki ga najdete tukaj. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Katjo Sreš, 040 255 

433 ali elektronski naslov press@ocistimo.si. 

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.  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_projekti_JS_SP_4.9.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_projekti_JS_SP_4.9.2014.pdf
http://ebm.si/m/Vabilo_Vrhnika.pdf
http://ebm.si/m/Predstavitev_govorcev_in_Zero_Waste_organizacij.pdf
http://ebm.si/m/Program_Ljubljana.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Zl15KCEjzU0C6E24EeJcDrE3nmwuhutRLo2mphsX0JQ/viewform
mailto:press@ocistimo.si
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ir0opbBiqx0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prijavnica-posvet_MNZ-10.9.2014.doc
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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. 

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. 

3.10.-5.10./ SKORAJ NIČENERGIJSKE HIŠE: ŽE DANES OBIŠČITE HIŠE 

PRIHODNOSTI 

Občine, ki ste aktivne na področju gradnje in prenove stavb v skladu s skoraj ničenergijskimi 

standardi, ste vabljene, da odprete vrata občinskih stavb in se pridružite kampanji kot razstavljavci. S 

predstavitvijo občinskih stavb, zgrajenih ali prenovljenih v skoraj ničenergijskem standardu, boste 

lahko javnosti pokazali ukrepe, s katerimi Vaša občina daje vzor in obenem spodbuja učinkovito rabo 

ter obnovljive vire energije med svojimi krajani. Sami boste lahko odločali o tem, kdaj boste sprejeli 

obiskovalce, v kako velikih skupinah boste sprejemali obiske, kakšno zgodbo jim boste predstavili, ali 

boste k sodelovanju povabili tudi projektanta, itn.  
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Če ste pripravljeni deliti svoje izkušnje tudi z drugimi, ki bi radi zgradili ali prenovili stavbo v skoraj 

ničenergijskem standardu, se vključite v kampanjo »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše 

prihodnosti« (okrajšano: NZEB2021, spletna stran: http://www.0energijskehiše.si/poglejte). 

Letošnja kampanja bo potekala v obdobju treh podaljšanih vikendov, in sicer od 3. do 5. oktobra v 

sodelovanju z Odprtimi hišami Slovenije OHS (spletna stran: http://www.odprtehiseslovenije.org), ter 

od 7. do 9. in od 14. do 16. novembra. 

Pogoje, ki jih morajo stavbe za sodelovanje v kampanji NZEB2021 izpolnjevati, najdete tukaj>. Za 

dodatne informacije se obrnite na naslov miha.mirtic@gi-zrmk.si ali telefonsko številko 01 280 84 01. 

70. SEJA VLADE 

OPERATIVNI PROGRAM ZA MATERIALNO POMOČ NAJBOLJ 

OGROŽENIM ZA OBDOBJE OD 2014 DO 2020  

Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za 

obdobje od 2014 do 2020 in pooblastila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, da Operativni program pošlje v formalno presojo in sprejem Evropski komisiji. 

Na podlagi sklepa vlade je ministrstvo postopek izbora partnerskih organizacij že opravilo še pred 

potrditvijo operativnega programa s strani Evropske komisije. Pomoč iz sklada bo na voljo osebam, ki 

živijo v težkih materialnih in socialnih okoliščinah. Prve dobave hrane v skladišča partnerskih 

organizacij so predvidene konec leta 2014. (Vir: Vlada RS, ab) 

SPREMEMBA PRI SPODBUDAH ZA ZAPOSLOVANJE 

Vlada Republike Slovenije je potrdila spremembo projekta v veljavnem Načrtu razvojnih programov, 

v okviru podprograma Spodbude za zaposlovanje, ki se povečuje iz vrednosti 8.171.047,75 evrov na 

vrednost 13.171.047,75 evrov. 

Povečanje vrednosti projekta je potrebno za zagotovitev sredstev za izvajanje novega programa 

Zaposli.me v okviru Programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja. Namen povečanja sredstev za 

nov program Zaposli.me je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine težje 

zaposljivih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev. V okviru programa bi se za 12 mesecev lahko 

zaposlilo 1.100 brezposelnih oseb iz ciljne skupine. (Vir: Vlada RS, ab) 

UVRSTITEV 73 NOVIH PROJEKTOV V NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2014 - 2017 

V načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017 je vlada uvrstila 73 novih projektov, na območju 

Maribora s širšo okolico, na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, Kočevja, ter v Pomurski 

regiji. (Vir: Vlada RS, ab) 

 

http://www.0energijskehiše.si/poglejte
http://www.odprtehiseslovenije.org/
http://www.0energijskehise.si/faq
mailto:miha.mirtic@gi-zrmk.si
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UREDBA O EMISIJI SNOVI IN ODSTRANJEVANJU ODPADKOV IZ 

PROIZVODNJE TITANOVEGA DIOKSIDA 

Z uredbo se v slovenski pravni red prenašajo posebne zahteve Direktive 2010/75/EU, ki se nanašajo na 

proizvodnjo titanovega dioksida, ter zahteve referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih 

tehnikah za naprave za proizvodnjo titanovega dioksida. Uredba se uporablja  tudi za naprave za 

odstranjevanje tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida.  

Uredba določa:  

 mejne vrednosti emisije snovi v vode,  

 mejne vrednosti emisije snovi v zrak,  

 vrednotenje emisije snovi v vode in zrak,  

 ravni emisije snovi in tehnične pogoje za obratovanje naprave, povezane z najboljšimi 

razpoložljivimi tehnikami za proizvodnjo titanovega dioksida,  

 ukrepe za preprečevanje emisije snovi v vode in zrak,  

 obseg izvajanja obratovalnega monitoringa pri proizvodnji titanovega dioksida  

 pravila odstranjevanja odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida.  

Novelirane zahteve o obratovalnem monitoringu se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2015. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O EMISIJI 

SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VODA V VODE IN 

JAVNO KANALIZACIJO  

Vlada RS je z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določila, da se ta uredba uporablja tudi v primeru 

odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida z izpuščanjem v vode, pri čemer 

se v ta namen uporabljajo določbe glede odvajanja industrijske odpadne vode. Hkrati se s 

spremembami in dopolnitvami zagotovi odpravo nekaterih nejasnosti, ki se izkazujejo pri izvajanju 

uredbe v praksi. (Vir: Vlada RS, ab) 

DOLOČITEV VIŠINE VODNEGA POVRAČILA ZA OSNOVE VODNIH 

POVRAČIL ZA RABO VODE, NAPLAVIN IN VODNIH ZEMLJIŠČ ZA 

LETO 2015  

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo 

vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015. S tem sklepom ne bo večjih prilivov kakor v letu 2014. 

Celotni priliv iz naslova vodnih povračil za leto 2015 bo tako znašal približno 30,3 milijona evrov. (Vir: 

Vlada RS, ab) 
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POROČILU O DELU IN ZAKLJUČNEMU RAČUNU SKLADA KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2013 

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013.  

Sklad je v letu 2013 opredeljene naloge in zastavljene cilje izvajal v skladu s sprejetim programom dela 

in finančnim načrtom. Pri svojem poslovanju je upošteval tudi omejitve zaradi sprejetih varčevalnih 

ukrepov vlade, naloge ter aktivnosti pa je izvajal racionalno in ekonomično. 

Sklad je leto 2013 zaključil z višjimi prihodki od načrtovanih in nižjimi odhodki. Celotni prihodki so 

znašali 25.732.779,00 evrov, celotni odhodki pa 14.642.107,00 evrov, torej je presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 9.248.337,00 evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O STANJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA, GOZDARSTVA  IN 

RIBIŠTVA V LETU 2013  

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v 

letu 2013, ki je razdeljeno v tri vsebinske sklope. Prvi sklop prinaša podrobnejši prikaz in analizo 

dogajanj na področju kmetijstva in živilstva. Drugi sklop je namenjen prikazu stanja v ribištvu, tretji 

sklop pa obravnava gospodarska gibanja v gozdarstvu in lovstvu. (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.  

 

 

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
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rtkoctkgBvkixgpk0elctigu0tq');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rtkoctkcBeqowpctqocpk0tq');


 

22.8.2014 – 29.8.2014  TN št. 34 

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 

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, 

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
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
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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 

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.  

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-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=fc4a2d744f&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=fc4a2d744f&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=5653e72279&e=1fb4f574e2
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
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V sklopu Mobilnost Mladina je možno prejeti sofinanciranje mobilnosti mladih in mladinskih 

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

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

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

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

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

DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT 

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

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

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

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

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

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

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

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

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

Več tukaj in gradivo z LIFE informativnega dneva je objavljeno na spletni strani MKO: 

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

14_2020/  (Vir: MKO, bh) 

HORIZON 2020  

V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno 

pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Za prvi dve leti je na 

voljo več kot 15 milijard EUR in sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega 

gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Financiranje je usmerjeno v 

tri glavne stebre, in sicer: Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja 

raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki; vodilni položaj v industriji (Industrial 

leadership), ki podpira evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, 

napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja; družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je 

namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in 

biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in 

surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti. Višina sofinanciranja projektov je med 70 – 100%, 

višina projektnih sredstev pa je med 3 – 7 mio eur. Trajanje projektov v okviru svežnja je med 24 – 48 

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah.  

Nekaj aktualnih razpisov v sklopu Horizon 20202, ki so trenutno odprti so še: Varna čista in 

učinkovita energija do 3.9.2014, Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativna in 

reflektirana družba do 30.9.2014, Znanost z in za družbo do 2.10.2014. Več o tem lahko preverite na 

spletni strani Horizon 2020. 

 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
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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/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

