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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  

ATTRACT SEE IN NALAS 

V Skopju je 2. in 3. septembra 2014 potekala dvodnevna konferenca, na kateri so se tri delovne skupine 

mreže NALAS pobliže seznanile s projektnimi rezultati Attract SEE. Projekt, ki se je pretežno 

osredotočal na nacionalno raven, je za boljše razumevanje prostora in njegove dinamike, postavil 

 skupne indikatorje za doseganje teritorialne kohezije in drugih razvojnih ciljev na vseh ravneh 

(transnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni). Na podlagi teh skupnih indikatorjev so teritoriji 

lahko primerljivi in služijo kot osnova za sprejemanje odločitev in v vseh partnerskih državah in 

regijah zagotavljajo uporabne rezultate ter so lahko odlična podpora razvoju in izvajanju politik, 

temelječih na preverljivih podatkih. Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov je model uporaben 

za spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora. Skupni sistem spremljanja stanja v prostoru je 

zasnovan tako, da je prilagodljiv za uporabo v partnerskih državah, glede na njihove razmere in 

potrebe. Kot omenjeno se je v projektnem času osredotočal na nacionalno raven, v Sloveniji je bila 

pilotno zajeta MO Nova Gorica z okolico. Na konferenci so se z projektnimi vsebinami seznanili 

urbanisti, tisti, ki skrbijo za upravljanje z odpadki in odpadnimi vodami in skupina za trajnostni 

turizem. Razvidi indikatorji so zahtevali obširno strokovno razlago, ki je na koncu tudi skozi 

delavnico pokazala uporabnost na mnogih področjih tudi na lokalni ravni. Na konferenci sta bila 

prisotna dva predstavnika SOS, člana skupine za urbano planiranje in skupine za trajnostni turizem. 

Po zaključeni konferenci so se ločeno sestale še posamezne delovne skupine. (SK) 

OBJAVLJENA SPREMEMBA 8. JAVNEGA POZIVA 

V Uradnem listu RS je bila v petek, 29.8. objavljena sprememba Javnega poziva za predložitev vlog za 

sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne 

prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 

za obdobje 2013-2015, ki vpliva predvsem na okvirno višino nepovratnih sredstev, ki so na razpolago 

za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu. 

Okvirna višina nepovratnih sredstev se bo iz 31.005.344,61 EUR povečala na največ 72.305.344,61 EUR. 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije: 

- na proračunskih postavkah MGRT v višini največ do 36.005.344,61 EUR; 

- na presežnih pravicah porabe v višini največ do 26.300.000,00 EUR; 

- na dodatnih pravicah porabe v višini največ do 10.000.000,00 EUR. 

Več informacij bo na razpolago v rubriki Kako do sredstev, Javni razpisi, oz. s klikom na povezavo  

tukaj.  

 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1017
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KADROVSKI NAČRTI ZA VRTCE  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo poziv za vnos kadrovskih načrtov za leti 

2014 in 2015 v aplikacijo. Ministrstvo namreč ugotavlja, da vrtci v skladu z okrožnico ministrstva iz 

junija 2014 niso vnesli podatkov v aplikacijo, zato pozivajo, da vrtci to naredijo nemudoma. 

Aplikacija «Kadrovski načrti« se nahaja na portalu MIZŠ – http://eportal.mss.edus.si/. 

Dostop je omogočen ravnateljem in ravnateljicam vrtca, ki lahko preko »Varnostne sheme« dostop 

dodelijo tudi drugim zaposlenim v vrtcu. Pomembno pa je, da se vsi podatki preden se vnesejo v 

aplikacijo posredujejo občini ustanoviteljici, ki mora soglašati, da vrtec v imenu občine podatke 

posreduje na ministrstvo. Soglasij občin na ministrstvo ni potrebno pošiljati.   

POJASNILA MINISTRSTVA 

REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA PRI 

AJPES 

Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) in na njeni podlagi sprejeti 

Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja, predstavljata 

podlago za vzpostavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja pri AJPES. 

Register zavezancev bo na enem mestu zagotovil pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so 

uporabniki javnih sredstev, oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin. 

AJPES mora v skladu s 23. členom ZDIJZ-C vzpostaviti naveden register iz 3. b člena ZDIJZ-C 

najkasneje do 17.10.2014. S tem namenom morajo ministrstva in samoupravne lokalne skupnosti 

pripraviti ažuren seznam vseh zavezancev iz svoje pristojnosti. 

Prijavo zavezanca bo potrebno oddati elektronsko, AJPES pa bo v ta namen razvil  uporabnikom 

prijazno spletno aplikacijo, ki bo omogočala hiter in enostaven vnos podatkov. Ne glede na to pa bo 

kvaliteta podatkov v Registru zavezancev v veliki meri odvisna od informacij, ki jih bodo sporočali 

prijavitelji, zato je pri pripravi podatkov o zavezancih bistvena pravilnost, natančnost in ažurnost 

podatkov. Za vnos podatkov v Register zavezancev (RZIJZ) je potrebno imeti pooblastilo predstojnika 

organa. 

Ministrstvo za notranje zadeve priporoča, da že sedaj pristopite k pripravi ustreznega seznama 

zavezancev po ZDIJZ-C iz svoje pristojnosti, na osnovi katerega boste lahko enostavno in brez težav 

opravili vpise zavezancev prek spletne aplikacije na portalu AJPES. Pri sestavi lahko izhajate iz 

seznama, ki ga je bilo potrebno že pred uveljavitvijo novele ZDIJZ-C pošiljati v okviru letnega 

poročila o izvajanju ZDIJZ-C. 

Celotno besedilo dopisa MNZ si lahko preberete tukaj. 

V primeru morebitnih vprašanj glede priprave seznamov zavezancev se lahko obrnete na Službo za 

transparentnost, integriteto in politični sistem MNZ: stips.mnz@gov.si, tel. Št. 01/478 85 21, v primeru 

http://eportal.mss.edus.si/
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Dopis_obcinam_in_ministrstvom_-_RZIJ.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uvkru0opbBiqx0uk');


 

29.8.2014 – 5.9.2014  TN št. 35 

vprašanj v zvezi z elektronsko prijavo pa na e-naslov: rzijz@ajpes.si in na spletno stran AJPES 

(www.ajpes.si).  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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. 

Osnutek pravilnika je objavljen na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 

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

DRUGI OSNUTEK STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE 

Obveščamo vas, da je drugi osnutek dokumenta Strategije pametne specializacije objavljen na tej 

spletni strani. 

Po prvem osnutku Strategije pametne specializacije (SPS) iz leta 2013, je Služba vlade za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, v obdobju med aprilom in junijem 2014, izvedla nov krog usklajevanj. 

Pripravljen je bil noveliran dokument ter dodatne empirične in strokovne podlage. V okviru aktivnega 

dialoga z deležniki je SVRK pridobila pobude za identifikacijo področij, kjer ima Slovenija na dolgi 

rok potencial pozicioniranja na svetovnih trgih. Predlog je usklajen medresorsko. 

V kolikor bi želeli podati dodatne pobude oz. pripombe na drugi predlog vas vabimo, da nam jih 

posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

 

 

 

 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tbklbBclrgu0uk');
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http://esiskladi.wix.com/strategijaps
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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. 

13.9./ SEJEM PRIDNE ROKE 2014  

V soboto 13. septembra 2014 med 9.00 in 17.00 uro bo potekal sejem socialnega podjetništva Pridne 

roke 2014, ki bo potekal v starem mestnem jedru slikovitega mesta cvetja in vina Slovenskih Konjic, 

kjer bo na ta dan v neposredni bližini - na Mestnem trgu, potekala tradicionalna prireditev 

Naznanitev trgatve. 

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

socialnega podjetništva in zadružništva v slovenskih občinah, promociji lokalnih akcijskih skupin, 

razvoja podeželja, turističnih društev in turističnih informacijskih centrov. Sejem organizira Javna 

agencija Spirit Slovenija in Slovenski forum socialnega podjetništva v sodelovanju s Skupnostjo občin 

Slovenije, socialnim podjetjem Kooperativa Konjice, socialnim podjetjem KNOF - Zavod za kreativni 

razvoj Sevnica, TIC Slovenske Konjice, Socialnim inkubatorjem in partnerji. 

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


 

29.8.2014 – 5.9.2014  TN št. 35 

K sodelovanju na sejmu so vabljena socialna podjetja, zadruge, organizacije in podjetja, ki delujejo po 

načelih socialnega podjetništva, lokalne akcijske skupine (LAS-e), turistična društva in turistično 

informacijski centri. Na sejmu bodo razstavljavci svoje izdelke in storitve tudi prodajali. 

Zaradi omejenega števila razstavljavcev na sejmu je potrebna predhodna prijava na elektronski 

naslov: info@fsp.si najkasneje do srede, 10.9.2014 oz. do zapolnitve sejemskega prostora, upoštevajoč 

vrstni red prijav na sejem.  

DOGODKI DRUGIH 

9.9./ PRVE SLOVENSKE OBČINE NA POTI DO »ZERO WASTE« 

Ekologi brez meja v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Zero Waste Europe 

pripravljajo posvet na temo Zero Waste koncepta ter prvih slovenskih občin in prve evropske 

prestolnice na poti do Zero Waste. Posvet bo potekal v torek, 9. septembra 2014, ob 9.30 v dvorani 

Državnega sveta. Program. 

Prijava na posvet je obvezna, za udeležbo ni kotizacije. Prijave potekajo do petka, 5. septembra, 

prijavite pa se s pomočjo obrazca, ki ga najdete tukaj. 

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.  

11.9./ POSVET O PRAVIČNI BANKI  

Obveščamo vas, da se bodo v tem mesecu začeli odvijati redni mesečni delovni posveti v organizaciji 

eTri o Pravični banki v Sloveniji. Prvo srečanje bo potekalo v četrtek, 11. septembra, ob 17. uri v 

prostorih podjetja Jazon na Železni cesti 14 v Ljubljani. 

Prvi delovni posvet bo posvečen formiranju širše svetovalne ekipe, ki bo na različnih področjih 

pomagala s svojim strokovnim znanjem in predlogi. Delovni posveti bodo izkoriščeni za konkretno 

reševanje izzivov.  

V kolikor vas ta tematika zanima vas vabimo k prijavi udeležbe, najkasneje do torka, 9. septembra, na 

elektronski naslov info@etri.si. Več o tem tukaj. 

11.9./ OBNOVLJIVA ENERGIJA ZA ENERGETSKO VARNOST IN 

STABILNOST GOSPODARSTVA 

Zveza društev za biomaso Slovenije v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije v četrtek, 

11. septembra 2014, v dvorani Državnega sveta, organizira posvet z Hans-Josefom Fellom, 

predsednikom Energy Watch Group iz Berlina, na temo: Obnovljiva energija za energetsko varnost 

in stabilnost gospodarstva. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBhur0uk');
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Pričakovati je, da se bodo krizna žarišča v svetu z naraščanjem prebivalstva in z nepredvidljivimi 

posledicami klimatskih sprememb širila in poglabljala. Da bi zagotovili mir in blagostanje bodočim 

generacijam, je strateškega pomena, da države čim prej poskrbijo za strategijo trajnostnega razvoja, za 

prehransko in energetsko samooskrbo. Zato morajo biti raziskave, razvoj in investicije na področju 

energetike preusmerjene v obnovljivo energijo. Nemčija, ki je bila vodilna država v uvajanju in širjenju 

obnovljive energije, se je lansko leto na področju investiranja z 10 milijardami $ uvrstila šele na peto 

mesto za Kitajsko, Ameriko, Japonsko in Veliko Britanijo. Tako je tudi Evropska unija v svetu izgubila 

vodilno vlogo v širjenju obnovljive energije, saj so kitajske naložbe v obnovljivo energijo znašale že 54 

milijard $.  

Organizatorji naprošajo, da vprašanja za razpravo Hans-Josefu Fellu pošljete v angleškem jeziku do 

ponedeljka, 8. septembra na naslov: slobiom.martina@gmail.com. 

12.9./ EKO DEŽELA : SREČANJE ŽUPANOV  

V petek, 12.9.2014, ste vabljeni na dogodek Eko dežela: Srečanje županov, ki bo v Murski Soboti. 

Predstavljene bodo dobre prakse na temo »Kako narediti občine še bolj učinkovite«. Poudarek bo na 

druženju, povezovanju ter izmenjavi dobrih praks in idej, diskusija pa bo tekla predvsem o tem kje so 

težave, kaj lahko občina naredi sama in kje so omejitve, kako pridobiti evropska sredstva,… 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na  vesna.bizjak@bjm.si.  

24.9./ ZAKLJUČNA KONFERENCA ENGAGE 4 THE FUTURE 

Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport 24. septembra v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju organizirata 

zaključno konferenco Interreg projekta ENGAGE. 

Vabimo vas, da se na zaključni konferenci pridružite dvanajstim partnerjem iz desetih evropskih 

držav, političnim predstavnikom regij, županom ter uglednim domačim in tujim strokovnjakom, ki 

bodo z nami delili svoje poglede na izziv zmanjšanja digitalnega razkoraka na podeželju. 

Ključni cilj projekta ENGAGE je opredeliti najboljše prakse gradnje in uporabe širokopasovne  

infrastrukture v manj poseljenih območjih. Tako kot električna energija ali ceste je tudi širokopasovna 

povezava visoke hitrosti temeljnega pomena za razvoj gospodarstva in družbe v urbanih in 

podeželskih predelih Evrope. 

Udeležba je brezplačna – projekt financirajo Evropska komisija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport ter Univerza v Ljubljani. 

Število mest je omejeno, zato je potrebna prijava preko naslednje povezave: http://engage-

interreg.eu/engage-registration/en/registration 

Vabilo in program najdete tukaj. 

 

mailto:slobiom.martina@gmail.com
mailto:vesna.bizjak@bjm.si
http://engage-interreg.eu/
http://engage-interreg.eu/engage-registration/en/registration
http://engage-interreg.eu/engage-registration/en/registration
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/vabilo_ENGAGE_konferenca.pdf
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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. 

7.10./ KONFERENCA »OD TEORIJE K PRAKSI – PO AVTOCESTI ALI 

PEŠ?« 

Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z MO Maribor, Univerzo v Mariboru, Fakulteto za 

gradbeništvo in Zavodom Poslovno proizvodna cona Tezno organizira konferenco o trajnostni 

mobilnosti z naslovom »Od teorije k praksi – po avtocesti ali peš?«, ki bo potekala v torek, 7. oktobra 

2014 v hotelu Habakuk v Mariboru s pričetkom ob 10. uri. 

Na konferenci boste seznanjeni kako se lotevajo uvajanja primerov dobrih praks občine v Mariboru, 

Ljubljani, Velenju, Krškem in v Koprivnici. S strani predstavnice Ministrstva za infrastrukturo in 

prostor vam bodo predstavljene nove možnosti črpanja EU sredstev v obdobju 2014 – 2020 na 

področju trajnostne mobilnosti. Celotno vabilo najdete tukaj. 

Več o sami vsebini oziroma programu najdete tukaj. 

Udeležba je brezplačna. Predhodna prijava je obvezna na tej povezavi ali na e-naslovu info@energap.si 

do srede, 1. oktobra 2014. (Kontaktna oseba: Klavdija Polutnik, Telefon: +386 (0)2 234 23 62) 

20.10./ MEDNARODNA KOOPERACIJSKA BORZA STROKOVNJAKOV S 

PODROČJA E-UPRAVE in E-ZDRAVJA 

Gospodarski oddelek avstrijskega veleposlaništva vabi vse zainteresirane na Mednarodno 

kooperacijsko borzo strokovnjakov s področja e-uprave in e-zdravja 2014, ki bo potekala 20.10.2014. 

Konferenca je namenjena ponudnikom, javnim organom in potencialnim kupcem z vsega sveta, ki so 

dejavni na naslednjih področjih oziroma ponujajo za njih dopolnilne produkte: 

 spletni generatorji obrazcev 

 centralni registri (ZMR, zemljiške knjige, poslovni registri) 

 identifikacija (spletne kartice) 

 uporabnost in dostopnost (WAI) 

 večjezično svetovanje (ekspertni sistemi) 

 varna komunikacija in arhiviranje (npr. elektronska korespondenca za pravosodje) 

 e-oskrba 

 odprti vladni podatki/Open Government Data (OGD) ter informacije javnega sektorja/ public 

sector information (PSI) 

http://www.0energijskehiše.si/poglejte
http://www.odprtehiseslovenije.org/
http://www.0energijskehise.si/faq
mailto:miha.mirtic@gi-zrmk.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_na_konferenco__7.10.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Program_konference_-_OD_TEORIJE_K_PRAKSI.pdf
mailto:info@energap.si
http://www.b2match.eu/egovernment2014
http://www.b2match.eu/egovernment2014
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 e-zdravje in telemedicina. 

Več informacij o prireditvi in registraciji najdete tukaj. 

15.10. in 16.10./ SIMPOZIJ VODNI DNEVI 2014 

Slovensko društvo za zaščito voda organizira simpozij Vodni dnevi 2014, ki bo potekal v Kongresnem 

centru metropol, v Portorožu, 15. in 16. oktobra 2014.  

Dvodnevni simpozij bo ponudil veliko priložnosti za izmenjavo strokovnih mnenj, stališč in izkušenj, 

ki jih boste lahko učinkovito uporabili pri svojem delu. Povabili so predstavnike ministrstva, lokalnih 

skupnosti, izvajalcev javnih služb in gospodarskih družb ter uveljavljene domače in tuje strokovnjake 

z različnih institucij. Celovito bodo predstavili stanje na področju voda in osvetlili aktualno 

problematiko. Dotaknili se bodo zakonodajnih zahtev, vodenja investicij, pridobivanja 

okoljevarstvenih dovoljenj ter pomena komunikacije. Predstavili bodo inovativne pristope in dobre 

prakse na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode ter čiščenja komunalne in 

industrijske odpadne vode.  

Na simpoziju bo Skupnost občin Slovenije zastopal podpredsednik, Leo Kremžar. 

Vabilo in program simpozija  

3.11./ IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANICE IN ČLANE SVETOV ZAVODOV S 

PODROČJA KULTURE  

Ministrstvo za kulturo obvešča, da so na spletni strani ministrstva 

http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture

_v_republiki_sloveniji/ objavljeni termini in lokacije usposabljanj za članice in člane svetov javnih 

zavodov na področju kulture v RS, skladno z 42. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo.  

 

Naprošajo, da občine  javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljice oziroma 

soustanoviteljice so  seznanijo s to objavo. Na usposabljanje se prijavijo članice in  člani sveta javnih 

zavodov s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani ministrstva.  

 

Rok za prijavo je do vključno petka 26. septembra 2014, izobraževanja bodo potekala 3.11., 13.11. 

20.11, 1.12. in 10.12.2014. 

Član sveta, ki se bo udeležil usposabljanja za člane svetov javnih zavodov na področju kulture v RS, 

bo po končanem usposabljanju prejel potrdilo o udeležbi. Potrdilo bo prevzel osebno na mestu 

usposabljanja, pogoj za prevzem potrdila pa bo podpis na prezenčni listi. Član sveta je dolžan o 

udeležbi na usposabljanju obvestiti javni zavod, v katerem je član sveta.  

Za več informacij in odgovore na vprašanja v zvezi z usposabljanjem članov sveta javnih zavodov na 

področju kulture v RS se lahko pišete na e-naslov: usposabljanje.mk@gov.si ali pokličite med uradnimi 

urami ministrstva na številko: (01) 369 59 00.  

http://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20140610_Kooperationsboerse_eGovernment_2014.sl.html
http://vodnidnevi.si/dokumenti/vabilo-program-vodni-dnevi-2014.pdf
http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture_v_republiki_sloveniji/
http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture_v_republiki_sloveniji/
mailto:usposabljanje.mk@gov.si
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159. DOPISNA SEJA VLADE 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O POMOČ I OB 

NEPREDVIDLJIVIH DOGODKIH V KMETIJSTVU  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih 

dogodkih v kmetijstvu, ki opredeljuje upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za 

izboljšanje ekonomskega položaja čebelarjev po shemi de minimis v kmetijskem sektorju. 

Namen izvajanja ukrepa po tej uredbi je podpora čebelarjem zaradi škode, ki je nastala zaradi 

neugodnih vremenskih razmer v letu 2014, zaradi česar je bilo zmanjšano medenje medovitih rastlin 

oziroma ga sploh ni bilo. Sredstva se s to uredbo namenijo za ohranitev ekonomske sposobnosti 

čebelarjev, da nadaljujejo čebelarjenje. Skupna višina namenjenih sredstev za dodelitev pomoči znaša 

476.690 evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2014 

Vlada RS je sprejela letno energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2014, ki jo je pripravilo 

ministrstvo, pristojno za energijo. 

Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, bo Slovenija tudi v 

letu 2014 približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Vrednost oskrbe z energijo v 

letu 2014 je ocenjena na 282 PJ, končna poraba pa na 199 PJ. Uvozna energetska odvisnost za leto 2014 

bo znašala okoli 45 %.(Vir: Vlada RS, ab) 

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT SKLADA KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2014  

Vlada RS je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije za leto 2014, ki ga je sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 

Slovenije. 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG) s svojimi stroški poslovanja 

neposredno ne obremenjuje državnega proračuna, saj prihodke za svoje poslovanje sam pridobiva na 

trgu. Iz državnega proračuna SKZG pridobiva sredstva za vlaganje v gozdove, za izvajanje javne 

službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov ter za nakupe kmetijskih zemljišč in 

gozdov v deset kilometrskem obmejnem pasu. Pretežni del prihodkov SKZG predstavljajo sredstva 

pridobljena z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. Iz proračunskih sredstev bo SKZG 

prejel 303.089,00 evrov sredstev, ki jih bo namenil za obnovo in nego gozdov, poškodovanih po 

ujmah, za preventivno varstvo gozdov in protipožarno varstvo na Krasu v višini 87.100,00 evrov ter 

za upravljanje melioracijskih sistemov 215.989,00 evrov. Svet SKGZ je sprejel Program dela in finančni 

načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2014 in določil naslednje vire za 

pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2014 v višini 4.986.500,00 evrov: neporabljen presežek iz leta 

2011 in 2012 v višini 2.892.549,00 evrov, planirana sredstva amortizacije v letu 2014 v višini 
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2.092.951,00 evrov in proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v deset 

kilometrskem obmejnem pasu v višini 1.000,00 evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA RS ZA 

REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA  ZA LETI 2014 IN 2015  

Vlada RS je sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj 

in razvoj podeželja za leti 2014 in 2015. Pri pripravi tega dokumenta so bile upoštevana izhodišča za 

pripravo finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov v skladu z drugim odstavkom 49. 

člena ZIPRS1415. 

Sklad načrtuje v letu 2014 po tem poslovnem in finančnem načrtu izvesti dodelitev spodbud v skupni 

višini 21.500.000 EUR. V letu 2015 pa načrtuje dodelitev spodbud v skupni višini  13.500.000 EUR.  

Sklad bo v letih 2014 in 2015 izvajal aktivnosti na področjih regijskih finančnih shem, pred-

financiranja projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in nujnih ukrepov v regionalnem razvoju. S 

tem bo prispeval k uspešnosti črpanja EU denarja in k izvedbi obsežnejših in kompleksnih programov. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

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).  

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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ERASMUS + 

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

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

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

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

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

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

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

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

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

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

DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT  

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

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

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

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

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

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

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

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

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

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

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

14_2020/  (Vir: MKO, bh) 

HORIZON 2020  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah.  

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 

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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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. 

NOVICE DRUGIH 

NOVI PRIMERI PRAKSE DOKAZUJEJO USPEH ‘ZERO WASTE’ 

KONCEPTA V EVROPI  

Organizacija Zero Waste Europe je objavila tri nove primere prakse, ki dokazujejo uspešen razvoj in 

implementacijo strategij brez odpadkov v Evropi ter predstavljajo motivacijo drugim skupnostim, 

krajem in mestom, da premislijo o svojem odnosu do virov in si zastavijo lastne cilje na poti do družbe 

brez odpadkov.  

Objavljeni primeri prakse predstavljajo Capannori (Italija), Argentono (Katalonija, Španija) in Vrhniko 

(Slovenija) in dokazujejo, da - v nasprotju z zastarelimi idejami o sežiganju ali odlaganju – sistemi 

preprečevanja nastajanja, ponovne uporabe in recikliranja odpadkov ustvarjajo delovna mesta, so 

prilagodljivi, znižujejo stroške in so prijazni do okolja in zdravja ljudi. Zero Waste koncept gre prav 

tako z roko v roki s koncepti čiste proizvodnje, odgovornostjo proizvajalcev ter programi minimizacije 

nevarnih odpadkov in odpadkov, ki jih je težko reciklirati. Primere praks lahko najdete 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
http://www.zerowasteeurope.eu/case-studies/
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Za dodatne informacije se lahko obrnete na Katjo Sreš, Ekologi brez meja( katja.sres@ocistimo.si, 040 

255 433), več o Zero Waste Europe lahko preberete tukaj, o samem programu Zero Waste Slovenija pa 

tukaj. 

FOTO NATEČAJ »KAJ PA JE BILO Z EVROPSKIM DENARJEM 

NAREJENO ZATE, ZA TVOJ KRAJ?«  

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje (MKO) želita opozoriti na številne dobre zgodbe, ki smo jih v Sloveni ji ustvarili s 

pomočjo evropskih sredstev. Oktobra 2014 bosta SVRK in MKO na Kongresnem trgu v Ljubljani 

organizirala fotografsko razstavo, katere namen ni le informirati javnost, temveč tudi pritegniti k 

sodelovanju. Slogan »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj? je spodbuda, da 

bi ljudje sami našli dobre projekte v svojem okolju in opazili konkretne izboljšave kakovosti svojega 

življenja. S fotografsko razstavo, ki se bo začela 2. oktobra 2014 in bo trajala do 23. oktobra 2014, bodo 

obenem povzeli dosedanje izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in ribiške 

politike v Sloveniji ter napovedali izvajanje omenjenih politik do leta 2020. V kolikor ste zainteresirani 

za sodelovanje, si lahko več informacij o natečaju ter o možnih nagradah pogledate na tej povezavi. 

(SVRK) 

AVGUSTOVSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA KOTIČKA  

Tukaj lahko preberete avgustovsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o 

projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Še vedno pa lahko sodelujete v kampanji "Naj 

Projekt"... 

NATEČAJ ZA KRATEK FILM TRGOVANJE S PRIHODNOSTJO  

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v sklopu projekta Trgovanje s prihodnostjo 

razpisuje natečaj za kratek video. Rok oddaje prispevkov je 22. september, natečaj pa je del podpore 

zbiranju podpisov evropske državljanske pobude za zaustavitev prostotrgovinskih pogajanj, ki se 

bodo začeli predvidoma v drugi polovici septembra. 

Vse evropske države te dni pripravljajo evropsko državljansko pobudo (ECI, European Citizens' 

Initiative), s katero nameravajo zaustaviti prostotrgovinska pogajanja o sporazumih TTIP in CETA. Ta 

trenutno potekajo za zaprtimi vrati, javnost pa je v veliki meri izključena iz procesov. S podpisom 

peticije bodo državljani pokazali, da jim ni vseeno za našo prihodnost in da želijo aktivno sodelovati v 

snovanju jutrišnjega dne. Pričakujejo milijon zbranih podpisov po vsej Evropi, tudi v Sloveniji. 

Umanotera želi zato z natečajem Trgovanje s prihodnostjo še okrepiti moč javnosti, ki jo ima ta pri 

vključevanju in vplivanju na procese sprejemanj mednarodnih trgovinskih sporazumov EU. 

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo voditeljica in komičarka Ana Marija Mitič, Goran Radinović iz 

oglaševalske agencije Aritmija ter vodja projekta na Umanoteri Andrej Gnezda, bo izbrala najboljši 

video prispevek, ki bo kot uradni video spremljal celotno kampanjo projekta Trgovanje s prihodnostjo 

ob podpisovanju peticije. Video se bo pojavljal na javnih razpravah, tiskovni konferenci, Facebook in 

Twitter profilih Umanotere in projekta, spletni strani projekta Trgovanje s prihodnostjo in Umanotere 

mailto:katja.sres@ocistimo.si
http://www.zerowasteeurope.eu/about/
http://www.ebm.si/zw
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/kaj-pa-je-bilo-z-evropskim-denarjem-narejeno-zate-za-tvoj-kraj#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/INFORMIRANJE/KOHEZIJSKE_E-NOVICE/2014/Kohezijske_novice_-_avgust_2014.pdf
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=325b6ae194&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=f4831fc1e9&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=351100394e&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage2.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=5a159242e7&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage2.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=5a159242e7&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=d03b43721f&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=0ff9e44061&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=0ff9e44061&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=a279376070&e=1fb4f574e2
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ter drugih portalih. Poleg omenjenega bo najboljši video prispevek predlagan ECI-ju kot spremljevalni 

video vseevropske kampanje. 

Natečaj je bil javno objavljen 4. septembra 2014 na spletni strani projekta Trgovanje s prihodnostjo. 

Rok za oddajo video prispevka je 22. september 2014 do 15.00 ure po elektronski pošti 

info@umanotera.org ali po navadni pošti na naslov Umanotera, Resljeva 20, 1000 Ljubljana. 
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