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NOVIČKE SOS  

ZNANI REZULTATI 8. JAVNEGA POZIVA 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo rezultate 8. javnega poziva. Nepovratna 

sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih 

programov za obdobje 2013-2015 in potrjenih s strani svetov regij, za ekonomsko in izobraževalno 

infrastrukturo, prometno infrastrukturo, okoljsko infrastrukturo, razvoj urbanih naselij, javno 

infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih ter socialno 

infrastrukturo. 

Na javni poziv je prispelo 153 vlog. Formalno popolnih je bilo 133 vlog. Zavrženih je bilo 20 vlog, 

zavrnjenih (zaradi vsebinske nepopolnosti) je bilo 14 vlog. Do prejema sklepov o sofinanciranju 

projektov s sredstvi ESRR je upravičenih 78 prijaviteljev. Za sofinanciranje 41 projektov je zmanjkalo 

sredstev. 

Sporočilo MGRT 

ELEKTRONSKA KNJIGA EVROPSKIH MINISTROV O VLOGI IN VIZIJI 

KULTURE 

Ministrstvo za kulturo nas je obvestilo o izdaji elektronske knjige, v kateri dvajset sodelujočih 

evropskih ministrov za kulturo predstavlja svoje vizije o vlogi kulture v EU. Skupni motiv sodelujočih 

je bil in ostaja, da se težišče pogovorov o naši skupni evropski prihodnosti osredotoči tudi na 

razmisleke o načinih in metodah večanja dostopnosti kulturnih dobrin in spodbujanju k ustvarjalnosti, 

kulturni raznolikosti ter medkulturnemu dialogu v Evropski uniji prihodnosti. Knjiga je več kot 

dobrodošla popotnica razmisleka položaju kulture znotraj različnih drugih kulturnih politik. Natanko 

potreba po močnejši umestitvi kulture v druge javne politike (šolstvo, gospodarstvo, turizem, 

digitalna agenda itd.) je pomembna stična točka večine predstavljenih vizij. Druga naloga, ki so jo 

izpostavili ministri, pa je oblikovanje ustreznega mehanizma statistike za enotno spremljanje stanja na 

področjih kulture, ki bi bil tudi konkretno orodje za oblikovanje politik. 

Priložena elektronska knjiga kot zbirka vizij kulturnih politik EU na enem mestu prvič združuje vizije 

dvajsetih ministrov za kulturo o prihodnji vlogi kulture v EU, a hkrati pokaže tudi na raznolikost 

njihovih pogledov, in s tem tudi pestrost evropskih kulturnih politik. Rezultat pobude, ki danes ni več 

le slovenska, ampak prehaja v evropsko pobudo, je nastal brez večjih finančnih stroškov, saj je izšel 

izključno v elektronski obliki. V knjigi je s posebno občutljivostjo obravnavana jezikovna raznolikost v 

EU, saj so vsi prispevki objavljeni v maternih jezikih sodelujočih ministrov in v angleškem prevodu. 

Vabljeni k branju - s klikom TUKAJ.  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/8._javni_poziv_obcinam_15.9.2014_precisceno_1.doc
http://issuu.com/ministryofculturesi/docs/kultura_za_ustvarjalno_evropo
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SESTANEK ŽUPANOV S PREDSEDNIKOM RAČUNSKEGA SODIŠČA  

V sredo, 17. septembra, so se župani na pobudo Mladinskega centra Šmartno ob Paki ter Skupnosti 

občin Slovenije, sestali s predsednikom računskega sodišča, s katerim so razpravljali o sistemskih 

nepravilnostih, predvsem pa o težavah občin, ki jim jih povzroča država, ker ne opravlja svojih nalog. 

Skupnost občin Slovenije je na 

sestanku izpostavila potrebo po 

skupnem nastopu z Računskim 

sodiščem. Tako je bilo 

dogovorjeno, da bosta SOS in 

Računsko sodišče v prihodnosti 

tesneje sodelovala, predvsem pri 

pripravi predlogov za odpravo 

sistemskih napak. 

V nadaljevanju so predstavniki 

Računskega sodišča izpostavili nekaj aktualnih težav občin, ki so jih zaznali pri svojih revizijah. 

Izpostavljeni so bili transferji občin, cene komunalnih storitev ter predvolilna kampanja.  

Pri predvolilni kampanji je predsednik računskega sodišča opozoril na omejitve pri donacijah, ter na 

prepoved brezplačnih oglasov v občinskih glasilih. V skladu z zakonom se brezplačna objava smatra 

kot donacija, ki ni dovoljena. Tako je predlagal sprejetje cenika, v skladi s katerim bi vsi kandidati 

lahko objavili objavo v glasilu. 

Po sestanku je sledilo še nogometno srečanje med ekipo županov SOS ter ekipo računskega sodišča. V 

prijateljskem vzdušju se je srečanje končalo z rezultatom 5:5.  

 

KONSTITUTIVNA SEJA VLADE 

Vlada RS se je v četrtek, 18.9.2014, sestala na konstitutivni seji, kjer je na predlog predsednika vlade za 

generalnega sekretarja vlade imenovala mag. Darka Krašovca. Ustanovila je Odbor Vlade RS za 

državno ureditev in javne zadeve, ki ga bo vodil Karl Erjavec, Odbor Vlade RS za gospodarstvo, ki ga 

bo vodil mag. Dejan Židan in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja, ki jo bo 

vodil Boris Koprivnikar. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev v ministrstvih. Člani vlade so 

se seznanili tudi z informacijo o stanju državnega proračuna ter informacijo o posledicah obilnega 

deževja, poplav in plazov v Republiki Sloveniji med 12. in 17. septembrom 2014.  
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Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in 

novoizvoljenim ministrom. Novoizvoljene ministrice in ministri so naslednji: 

 ministrica za kulturo, Julijana Bizjak Mlakar, 

 ministrica brez resorja pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, mag. Violeta Bulc, 

 minister za zunanje zadeve, Karl Viktor Erjavec, 

 minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič  

 ministrica za notranje zadeve, mag. Vesno Györkös Žnidar 

 minister za pravosodje, mag. Goran Klemenčič 

 ministrica za zdravje, Marija Milojka Kolar Celarc 

 ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak 

 minister za javno upravo, Boris Koprivnikar 

 ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen 

 minister za finance, dr. Dušan Mramor 

 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Jožef Petrovič 

 ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanka Setnikar Cankar 

 minister za obrambo, Janko Veber 

 minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana 

 minister brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono 

slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po 

svetu, Gorazd Žmavc 

IMENOVANJA 

EVIDENTIRANJE - DELOVNA SKUPINA ZA IZBOR DOBRIH PRAKS IN 

ZBIRANJE PRIMEROV PROJEKTOV 

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Direktorata za kmetijstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo in 

okolje (MKO) k imenovanju člana in namestnika v tematsko delovno skupino za izbor dobrih praks in 

zbiranje primerov projektov. 

Na MKO predlagajo ustanovitev posebne tematske delovne skupine, katera bi imela nalogo pripraviti 

sistem za izbor dobrih praks in zbiranje primerov projektov po prednostnih nalogah Programa 

razvoja podeželja. Delovna skupina bi imela nalogo določiti področja in kriterije po katerih bi se 

izvajalo zbiranje primerov projektov in izbor dobrih praks, predlagati sistem za izbor dobrih praks in 

predlagati koncept razglasitve ter nadaljnjega zbiranja primerov projektov in izbor dobrih praks. Na 

podlagi tega izbora pa se bo pripravila nova brošura dobrih praks in projektov ter avdiovizualne 

vsebine, s tem pa bi dosegli tudi širšo javnost in predstavili pomen izvajanja PRP. 

V ta namen najdete tukaj dopis s celotno obrazložitvijo in obrazec za evidentiranje 

kandidatke/kandidata za člana in namestnika tematske delovne skupine. Predsedstvo SOS bo izmed 

predlaganih predlagalo in imenovalo člana in namestnika (član z najvišjim številom glasov, namestnik 

z drugim najvišjim prejetim številom glasov članov predsedstva). 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/dopis_SOS_-_Delovna_skupina_PRP_dobre_prakse_19_9_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/Obrazec_za_evidentiranje-Delovna_skupina_dobre_prakse_19_9_14.pdf
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Evidentiranje je odprto do četrtka, 25.9.2014. 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. 

LOKALNE VOLITVE 2014 

OBČINSKIM VOLILNIM KOMISIJAM  

Državna volilna komisija je objavila javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje 

predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij 

ter članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot. Navodilo občinskim volilnim 

komisijam za izvedbo glasovanja in Navodilo za delo volilnega odbora, ki bo vodil glasovanje na 

volišču 5. oktobra 2014  najdete na tej povezavi. 

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH 

KOMISIJ 

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija v Uradnem listu RS št. 66, v petek 12. 9. 2014 objavila 

javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov 

predsednikov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter članov in namestnikov 

članov volilnih komisij volilnih enot. Za imenovanje članov volilnih komisij je Država volilna komisija 

pozvala tudi politične stranke, poslanske skupine Državnega zbora RS in lokalne skupnosti. 

Javni poziv in poziv poslanskim skupinam, političnim strankam in lokalnim skupnostim je objavljen 

tudi na spletnem mestu DVK.  

NAVODILA ZA POVEZAVE NA OSREDNJO SPLETNO STRAN ZA 

PRIKAZ IZIDOV LOKALNIH VOLITEV 

Ministrstvo za notranje zadeve zagotavlja informacijsko podporo lokalnih volitev s posebno 

aplikacijo, ki je namenjena spremljanju volilnega procesa, med drugim tudi javni objavi kandidatov. 

Zato bo od 19. septembra 2014, na spletni strani Državne volilne komisije na voljo pregled objave 

kandidatnih list in kandidatov, kakor so jih določile občinske volilne komisije in vnesle v že omenjeno 

aplikacijo. Strani so že aktivne na tej povezavi. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

UREDBA O IZVAJANJU SKLEPA O MEHANIZMU UNIJE NA PODROČJU 

CIVILNE ZAŠČITE  

Obveščamo vas, da je bila 14. avgusta 2014 sprejeta Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na 

področju civilne zaščite, ki obravnava izdelovanje ocen tveganj za nesreče. Uredba dopušča, da ocene 

tveganja za posamezne nesreče lahko izdelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti. Uredba je 

objavljena v Uradnem listu RS, št. 62/14. Vse informacije v zvezi s problematiko ocen tveganj za 

nesreče so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmc0ncukeBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.dvk-rs.si/files/files/dopis-lv-navodila.pdf
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/
http://volitve.gov.si/lv2014/
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os17.htm
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PREDLOG EVROPSKE DIREKTIVE 

Na spletni strani Evropske komisije je v okviru Paketa krožnega gospodarstva, ki ga je komisija 

objavila julija 2014, objavljen predlog Evropske direktive Parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 

2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na 

odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih 

baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi, ki je dostopen 

tudi v slovenskem jeziku tukaj. Na zgoraj omenjeni spletni strani komisije so dostopni tudi vsi drugi 

dokumenti, povezani s pripravo in sprejemom tega predloga; žal niso vsi dostopni v slovenskem 

jeziku. 

Ker bodo določbe spremenjenih direktiv vplivale na zasebne in javne deležnike, ter bodo imele 

pomemben vpliv na načrtovane naložbe in prihodnje infrastrukture sistemov ravnanja z odpadki vas 

prosimo, da podate stališče lokalnih skupnosti. Vaše predloge in pripombe na predlog direktive nam 

prosimo posredujete najkasneje do ponedeljka, 22.9.2014, na elektronski naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

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.  

UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU  

Obveščamo vas, da se spreminja Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Predlog 

Uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju predvideva spremembo, ki 

opredeljuje vire onesnaževanja okolja s hrupom. 

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 9.10.2014 na naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1409923139101&uri=CELEX:52014PC0397
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk0%42');
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/Uredba_o_mejnih_vrednostih_kazalcev_hrupa_v_okolju-19.9.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Uredba_o_mejnih_vrednostih_kazalcev_hrupa_v_okolju-19.9.2014.docx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
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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. 

POVPRAŠEVANJA  

ODPRTO POVPRAŠEVANJE  

PREKOMERNO OBREMENJEVANJE OBČINSKE CESTE - NADOMESTILO 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja in pridobitev 

informacij občin. Vprašanje se nanaša na 38. člen Zakona o cestah, na podlagi katerega mora 

povzročitelj zaradi prekomerne prometne obremenitve javne ceste nositi sorazmeren del stroškov 

investicijskega vzdrževanja javne ceste, katerega vzrok je povečana obremenitev s tovornimi vozili in 

pri povprečnem obsegu in strukturi cestnega prometa ne bi bilo potrebno. Kako nasprotno stranko 

pripraviti do tega da bo sklenila aneks k sodni poravnavi oz kako družbo prisiliti k plačilu 

nadomestila zaradi prekomernega obremenjevanja občinske ceste? Občina je namreč v položaju, da 

skladno s poročilom Zavoda za gradbeništvo Slovenije (poročilo o meritvi osnih obremenitev v letu 

2014, iz katerega izhaja, da cesta prenese omejitev vožnje tovornih vozil oz vozil z osno obremenitvijo 

do določene tonaže, ki je precej nižja, kot je bilo dogovorjeno v sodni poravnavi med občino in 

družbo) na obeh straneh predmetne ceste, zaradi besedila sodne poravnave, h kateri družba ne želi 

skleniti aneksa, ne more postaviti prometnega znaka, ki bi določal prepovedan promet za vozila z 

večjo osno obremenitvijo od določene tonaže, družba pa noče plačati nadomestila. Ker je postopek 

opredelitve nadomestila skladno z določili Zakona o cestah in Pravilnika o metodologiji za določitev 

potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili 

zapleten in drag, zanima občino, kako ste ostale občine, znotraj katerih so podobni problemi z 

družbami, ki se ukvarjajo z izkoriščanjem in gospodarjenjem z naravnimi surovinami, reševale 

podobne primere.  

Vaše odgovore nam posredujte do četrtka, 25. septembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

 

 

 

http://esiskladi.wix.com/strategijaps
http://esiskladi.wix.com/strategijaps
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si


 

12.9.2014 – 19.9.2014  TN št. 37 

DOGODKI SOS 

25.9./ PODELITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA  

V četrtek, 25. septembra, ob 13. uri bo v Mestnem muzeju Ljubljana (Gosposka 15, Ljubljana) 

potekala slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje 2014 - 2018. 

Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju z 

Mladinskim svetom Ajdovščina in Skupnostjo občin Slovenije ter pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Certifikat je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki 

predstavlja priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja lokalnih 

mladinskih politik. 

Na dogodek se prosimo prijavite z elektronskim sporočilom na rozana.muzica@msa.si. 

9.10./ DRŽAVNE POMOČI NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA 

IN PODEŽELJA  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje organizira 

delovni posvet na temo državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Udeleženci 

se bodo poleg nove evropske uredbe seznanili tudi z novimi Smernicami EU o državni pomoči v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 ter z novo Uredbo de 

minimis za področje kmetijstva, ki se uporabljati od 1. 1. 2014. 

Posvet bo potekal v četrtek, 9. oktobra 2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v Dvorani generala Rudolfa 

Maistra, Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor. Predvidoma bo dogodek trajal do 13.00 

ure. 

Tukaj najdete vabilo in prijavnico.  

DOGODKI DRUGIH 

23.9./ JAVNA RAZPRAVA  - PROSTA TRGOVINA IN OKOLJE  

Umanotera vabi na prvo od treh javnih razprav v okviru projekta Trgovanje s prihodnostjo z 

naslovom Prosta trgovina in okolje, ki bo v torek, 23. septembra 2014, ob 17. uri v e-Kavarni PiNA, 

Kidričeva 43, Koper. Z nami bo dr. Luka Omladič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo 

spregovoril o aktualnih prostotrgovinskih sporazumih in njihovih vplivih na okoljsko zakonodajo in 

varovanje okolja. Razpravo bo vodil vodja projekta Trgovanje s prihodnostjo Andrej Gnezda iz 

Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Več na http://ttipslovenija.wordpress.com/javne-

razprave/. (Vir: Umanotera) 
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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. 

25.9./ SPLETNA PARTICIPACIJA – IZZIV SODOBNE DEMOKRACIJE  

Vabimo vas na predstavitev novega participatornega portala, namenjenega vsem slovenskim 

občinam, ki lahko spremeni pojem demokracije in participacije v Sloveniji ter mladim iz vseh 

slovenskih občin omogoči, da podajajo svoje predloge o ureditvi posameznih izzivov v svoji lokalni 

skupnosti. Portal bo spodbujal konstruktivno interakcijo in sodelovanje lokalnih skupnosti z občani, s 

poudarkom na mladih občanih, ki se na poti do odraslosti spopadajo s težavami na nekaterih ključnih 

življenjskih področjih. Izobraževalni dogodek, na katerem bomo z gosti spoznavali prednosti in 

tveganja spletne participacije in predstavili nov participatorni portal, namenjen vsem občinam, bo 

potekal v četrtek, 25. septembra, ob 9. uri v Mestnem muzeju Ljubljana (Gosposka 15, Ljubljana). 

Dogodek je brezplačen, obvezne prijave pa se zbirajo na naslovu rozana.muzica@msa.si.  

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, 

http://engage-interreg.eu/
http://engage-interreg.eu/engage-registration/en/registration
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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./ TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI PODNEBNIH SPREMEMB  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organizira posvet o vplivih in prilagajanju na podnebne 

spremembe v Sloveniji z naslovom "Tveganja in priložnosti podnebnih sprememb", ki bo v torek 

30.9.2014 od 9.00 ure dalje, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana (stavba agronomije in 

krajinske arhitekture). Vabilo s programom 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (kmalu okolje in prostor) ob pomoči strokovnjakov z Biotehniške 

fakultete v Ljubljani (nosilka projekta dr. Lučka Kajfež Bogataj) pripravlja oceno tveganj in priložnosti, 

ki jih podnebne spremembe prinašajo za Slovenijo. Prvi korak tega procesa je opredelitev vplivov 

podnebnih sprememb po sektorjih in območjih. Opredeljevanje vplivov podnebnih sprememb temelji 

na analizi podlag, preteklih vrednosti in trendov, ter modelnih izračunih glavnih podnebnih kazalcev. 

Te aktivnosti bodo predstavljene v uvodnem, plenarnem delu posveta. V delavniškem delu posveta, 

na katerem se pričakuje aktivno sodelovanje udeležencev, pa bo potekalo moderirano dopolnjevanje 

in ocenjevanje prvih seznamov vplivov po sektorjih in po slovenskih regijah, ki jih bodo udeleženci 

ocenili kot prednostne. 

Udeleženci bodo prejeli gradivo za posvet po elektronski pošti, zato je potrebna prijava preko 

spletnega obrazca, najkasneje do 23. septembra 2014. 

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. 
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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.  

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. 

http://www.0energijskehiše.si/poglejte
http://www.odprtehiseslovenije.org/
http://www.0energijskehise.si/faq
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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) 

 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. 

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://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/
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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.  

162. DOPISNA SEJA VLADE 

POROČILA IN NAČRTI  ZA LETI 2013/14 ZAVODA ZA GOZDOVE 

SLOVENIJE 

Vlada RS se je seznanila s Finančnim poročilom, Poročilom o delu in Poročilom o doseženih ciljih in 

rezultatih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za leto 2013. Presežek odhodkov nad prihodki na 

dejavnosti javne službe v skupni višini 322.510 EUR, se naj pokrije tako, da sredstva v višini 322.510 

EUR s prerazporeditvami v letu 2014 zagotovi MKO. Presežek odhodkov nad prihodki na tržni 

dejavnosti v višini 283.515 EUR, se pokrije iz v letu 2014 prejetih nakazil za neposredna plačila in 

nadomestil za izplačane škode od divjadi v višini 160.052 EUR, s tržne dejavnosti ZGS v letu 2014 v 

višini 83.463 EUR in s prerazporeditvami, ki jih v letu 2014 zagotovi MKO v višini 40.000 EUR. 

Vlada RS je dala soglasje k Programu dela in Kadrovskemu načrtu ZGS za leto 2014, MKO pa je 

naložila, da pripravi predlog sprememb in dopolnitev 30. in 31. člena Sklepa o organizaciji in začetku 

dela ZGS in sicer na način, da za obveznosti zavoda iz naslova tržne dejavnosti odgovarja ZGS. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

NACIONALNO SOCIALNO POROČILO  

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Nacionalnim socialnim poročilom za obdobje od 30. 6. 

2013 do 1. 7. 2014, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. 

V razpravi o pripravi strateškega socialnega poročila za leto 2013, ki je temeljilo na odgovorih 

posameznih držav članic na poslani vprašalnik Evropske komisije, je bila na ravni Odbora za socialno 

zaščito sprejeta odločitev, da države članice za naslednje obdobje pripravijo celovita nacionalna 

socialna poročila. Tudi ta poročila bodo podlaga za pripravo Strateškega socialnega poročila, ki ga bo 

Evropska komisija predvidoma oktobra 2014 predložila Svetu ministrov, pristojnih za zaposlovanje in 

socialne zadeve. (Vir: Vlada RS, ab) 

 

mailto:usposabljanje.mk@gov.si
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ENERGIJSKA UČINKOVITOST  TER PODNEBNA IN ENERGETSKA 

POLITIKA ZA LETO 2030 

Vlada RS je na seji sprejela predlog stališča, v katerem  se Republika Slovenija strinja s predlaganim 

ciljem 30% izboljšane energetske učinkovitosti do 2030 kot izhaja iz dokumenta Evropske komisije 

Energijska učinkovitost in njen prispevek k energetski varnosti ter okviru podnebne in energetske 

politike za leto 2030. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

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.   

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM  in 

ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI 

SREDSTVI ZA LETO 2014 

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalni razvojni sklad objavil dva javna razpisa in sicer: 

 javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam (razpisana so sredstva za leti 2014 in 2015) , 

kjer je rok za oddajo prijav 13.10.2014 in 

 javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014, kjer je 

rok za oddajo prijav 15.10. 2014. 

Vse dodatne informacije o razpisih lahko dobite na sedežu sklada Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vsak 

delavnik od 9.00 do 12.00 ure ter tudi na telefonski številki  01 836 19 53 oz. na naslovu 

info@regionalnisklad.si. Javna razpisa sta objavljena na spletni strani sklada: 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. 

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, 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
mailto:info@regionalnisklad.si
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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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.  

Aktualna razpisa v sklopu Horizon 2020, ki sta še odprta: Evropa v spreminjajočem se svetu – 

vključujoče, inovativna in reflektirana družba do 30.9.2014 in 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 

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
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
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milijonov EUR. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb: 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov), gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, in sicer za v 

pozivu navedene namene. Javni poziv je odprt do objave zaključka javnega poziva oziroma 

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

NOVICE DRUGIH 

VABILO ZA PRIKLJUČITEV KAMPANJI "ODPORNI NA NESREČE–MOJE 

MESTO SE PRIPRAVLJA«  

URSZR vabi vse občine, da se pridružijo kampanji »Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja«. 

Kampanja poteka v Organizaciji združenih narodov že od leta 2010, njen namen pa je večja vključitev 

lokalne ravni (mesto, občina, lokalna skupnost) v prizadevanja za zmanjševanje tveganj za naravne in 

druge nesreče. Temelji na Hjoškem okvirnem akcijskem načrtu za obdobje 2005–2015, ki ga je leta 2005 

sprejelo 168 držav, med njimi tudi Slovenija. Naša država se je akciji pridružila letos in Kamnik je 

postal prvo mesto in občina s certifikatom»Mesto, odporno na nesreče«.  

V tej mreži poteka izmenjava informacij, izkušenj in primerov dobrih praks. Prav tako boste lahko po 

pridružitvi s periodičnim samoocenjevanjem v spletnem vprašalniku spremljali napredek svoje občine 

pri zmanjševanju tveganja za nesreče. Več informacij o kampanji in postopku prijave je na voljo na 

tem spletnem naslovu in na Upravi RS za zaščito in reševanje (Katja Banovec Juroš, 

katja.banovec.juros@urszr.si, tel. 01/471-32-55). 

SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA PROMETA V EVROPI  

V okviru 13. evropskega tedna mobilnosti se bo v naslednjih sedmih dneh zvrstilo na stotine 

dogodkov za spodbujanje trajnostnega prometa v Evropi. 

Letošnji teden mobilnosti, ki poteka pod sloganom „Naše ulice, naše odločitve“, spodbuja ljudi, naj 

mestna območja ponovno „zavzamejo“ in tako ustvarijo mesto, v katerem si želijo živeti. Prebivalci v 

več kot 2 000 mestih v 43 državah bodo lahko sodelovali v različnih dogodkih, natečajih, prireditvah 

ob dnevu brez avtomobila in številnih drugih dejavnostih. Z njimi bodo opozorili na težave zaradi 

prometnih zastojev in onesnaženosti zraka in da so na voljo okolju prijaznejše oblike prevoza. Celotno 

objavo si lahko pogledate tukaj. (vir: EK) 

SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE  

Vse občine članice Skupnosti občin Slovenije obveščamo, da je bil pred kratkim na državni ravni 

ustanovljen Sindikat občin Slovenije. S tem so občine prvič v samostojni Sloveniji dobile svoj stanovski 

sindikat, ki se bo boril izključno in le za občine ter podjetja v občinski lasti. V sindikatu verjamejo, da 

jim bo na tem področju uspelo preseči veliko razdrobljenost in bodo s tem lahko postali močan 

sogovornik vladi, ki se bo zavzemal za pravice vseh zaposlenih v občinah in podjetjih v občinski lasti. 

Več o sindikatu lahko najdete na www.sios.si , kjer lahko najdete tudi pristopno izjavo. 

 

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
mailto:katja.banovec.juros@urszr.si
http://www.mobilityweek.eu/
http://ec.europa.eu/news/transport/140916_sl.htm
http://www.sios.si/
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SVET BANKE SLOVENIJE O ZADOLŽENOSTI OBČIN  

Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o zadolženosti občin. Po seji, ki je bila konec julija, so 

pisali, da je svet BS ugotovil, da v nekaterih občinah dolg na občana presega 690 evrov. Kot so 

ugotovili sedaj, velikost dolga občin z makroekonomskega vidika ni problematična, saj je dolg 

relativno nizek, občine pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti. 

Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 % BDP oziroma slabe 3 % celotnega dolga 

države, so zapisali po seji sveta in pojasnili: »Občine se kratkoročno zadolžujejo iz likvidnostnih 

vzrokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja investicij. Zadolževanje občin je zakonsko omejeno. Omejitev 

se nanaša na maksimalno dovoljeno kvoto letnih odplačil glavnice dolga z obrestmi (in ne na višino 

dolga) ter na soglasja, ki jih za zadolževanje občin daje Ministrstvo za finance. Po oceni so občine na 

podlagi podatkov za leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in 

obresti.« (Vir: Banka Slovenije) 

REZULTATI VMESNE EVALVACIJE PROGRAMA POKOLPJE 2016 

Slovensko društvo evalvatorjev je predstavilo rezultate vmesne evalvacije Programa Pokolpje 2016, 

katerega namen je zmanjšati razvojne ovire in doseči razvojno prestrukturiranje tradicionalnih panog, 

ustvariti čim več novih podjetij in delovnih mest ter povečati dodano vrednost.  

Junija 2014 je bila dokončana evalvacijska študija (MK Projekt), ki je preverila doseganje rezultatov 

Programa do avgusta 2013. Ugotovljeno je, da so na sredini njegovega uresničevanja ključni kazalniki 

učinkovitosti in uspešnosti programa doseženi polovično in tako na pravi poti do cilja. Finančna 

realizacija programa znaša le okoli eno tretjino predvidenih sredstev. Ovrednotenje doseganja 

projektnih kazalnikov dopušča oceno o učinkovitosti uresničevanja Programa. Analiza statističnih 

kazalnikov razvoja, ki se spremljajo ločeno od programa, kaže povsem drugačno podobo.  

Cilj programa je, da število brezposelnih ne preseže 3.133 oseb. Februarja 2014 je bilo na celem 

območju brezposelnih že 4.467 oseb, tj je 1006 oseb več kot na začetku izvajanja programa. Dodana 

vrednost na zaposlenega se je povečala za 600 evrov v 2012, glede na 2010, vendar se je obenem 

zaostanek za regijo povečal za 1.000 evrov, za povprečjem države pa za 300 evrov. Tako je bilo 

potrebno za povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za en evro v Pokolpje usmeriti 142 evrov 

sredstev Programa, kar nasprotno priča o porazni učinkovitosti. Demografski in socialni kazalniki 

Pokolpja se še naprej slabšajo, gospodarski kazalniki se v povprečju poslabšujejo, vendar se nekateri 

gospodarski kazalniki tudi izboljšujejo.( Vir: Slovensko društvo evalvatorjev) 

STRUKTURNA STATISTIKA PLAČ   

Po začasnih podatkih letne strukturne statistike plač (ta temelji na obstoječih administrativnih virih) je 

v letu 2013 povprečna letna bruto plača moških, preračunana na mesec, znašala 1.639 EUR, povprečna 

letna bruto plača žensk, preračunana na mesec, pa 1.550 EUR. Ker gre za povprečja, prihaja do razlik 

tudi zaradi različne izobrazbene, poklicne in starostne strukture. Povprečne plače moških in žensk so 

se najmanj razlikovale v dejavnosti poslovanje z nepremičninami. Povprečne bruto plače moških in 

žensk so se v letu 2013 najmanj razlikovale v statistični regiji jugovzhodna Slovenija.  
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Povprečne bruto plače zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo so bile v letu 2013 v 

zasebnem sektorju za 4,0 % višje od povprečnih bruto plač zaposlenih z enako izobrazbo v javnem 

sektorju. Zaposleni v javnem sektorju s srednješolsko izobrazbo pa so imeli za 11,7 % višje povprečne 

bruto plače od zaposlenih v zasebnem sektorju z enako izobrazbo. (Vir: Statistični urad RS) 

CESTNOPROMETNE NESREČE, SLOVENIJA 2013  

V letu 2013 se je na slovenskih cestah zgodilo 14% manj cestnoprometnih nesreč kot leto prej. Nesreč s 

smrtnim izidom je bilo 116, nesreč s telesno poškodbo vsaj enega udeleženca 6.426 in nesreč z 

materialno škodo 12.362.  

V obdobju 2003–2013 je v cestnoprometnih nesrečah največ oseb (293) umrlo leta 2007. Po tem letu se 

je število vsako leto zmanjševalo do leta 2010, in sicer za vsaj 20% letno, od takrat dalje pa je število 

ostajalo približno enako. Največ prometnih nesreč se je leta 2013 zgodilo ob petkih (17%). V letu 2013 

je bilo najmanj prometnih nesreč (10%) ob nedeljah.  

Z zmanjševanjem števila prometnih nesreč se je zmanjševalo tudi število udeleženih v prometnih 

nesrečah, razen pri kolesarjih. Tako se je število voznikov osebnih avtomobilov, udeleženih v 

prometnih nesrečah, od leta 2003 do 2013 zmanjšalo za 61%; število kolesarjev, udeležencev v 

prometnih nesrečah, pa se je povečalo za 9%.  

V letu 2013 je bilo tudi manj udeležencev v prometnih nesrečah pod vplivom alkohola kot v letu 2012. 

(Vir: Statistični urad RS) 

 

 

 


