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NOVIČKE SOS  

ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO ODOBRENIH SREDSTEV PRP  

30. junij 2015 je zadnji datum vložitve zahtevkov za izplačilo odobrenih sredstev Programa razvoja 

podeželja (PRP). Vsi upravičenci morajo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

predložiti popoln zahtevek za izplačilo sredstev. Pomembno je, da se odobreni projekti izvedejo tako, 

da bo lahko agencija v najkrajšem možnem času sredstva tudi izplačala. Agencija je s tem namenom 

pripravila navodila za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007-2013, ki so objavljena tukaj.  

ALPE JADRAN – TURIZEM 

V Podčetrtku so se v ponedeljek in torek, 22. in 23. septembra, sestali člani 

Tematske koordinacijske točke (TCP) za turizem pri Zvezi Alpe Jadran in drugi 

deležniki turističnega sektorja na ustanovnem sestanku in delavnici. Ustanovnemu 

sestanku, ki je bil namenjen predvsem spoznavanju članic in članov ter njihovega 

dela in izmenjavi mnenj ter pričakovanj, je sledila delavnica za oblikovanje 

projektnih idej. Izoblikovana je skupna vizija: »Alpe Jadran je svetovno 

prepoznana regija, z visoko kakovostjo raznolike in trajnostne turistične ponudbe temelječe na 

svojem naravnem in kulturnem bogastvu. Regija je dobro usklajena, med seboj povezana in 

turizem ponuja visoko kakovost življenja svojim prebivalcem in obiskovalcem.« 

Izhajajoč iz skupaj oblikovane vizije ter želja in potreb udeležencev so kot rezultat dela izoblikovane 

projektne pobude kot so mreženje mladinskih hotelov, konjeniških turističnih produktov, avtentičnih 

vasi, kolesarskih čezmejnih poti, kulturnih dogodkov in z vinom povezanih turističnih produktov. 

Kot horizontalna ukrepa sta se zapisala razvoj blagovne znamke Alpe Jadran skozi dobre prakse in 

čezmejne javne prometne povezave. Izmed projektnih idej, ki so nastajale v okviru delavnice, se bo za 

prvo prijavo za sofinanciranje na razpis Evropske Komisije že v začetku oktobra potegoval projektni 

predlog za oblikovanje transnacionalnega konjeniškega turističnega produkta. (SK) 

ČLANICE DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE O 

TEŽAVAH PRI PRIPRAVI PRAVILNIKOV 

Članice delovne skupine za notranje revidiranje so se sestale v Celju, kjer so želele pripraviti vzorec 

Pravilnika o notranji revizijski službi. Nove pravilnike o notranji revizijski službi morajo občine 

sprejeti v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje najkasneje do 1.10.2014. Na sestanku 

so članice izpostavile stališče MNZ-LS, ki navaja, da usmeritve niso usklajene z Zakonom o lokalni 

samoupravi, zato ustreznih pravilnikov ne morejo pripraviti. SOS je zato pozval Urad za nadzor 

proračuna, da posreduje dodatna navodila občinam, da bodo lahko pripravile pravilnike, ki bodo v 

skladu z vsemi predpisi.  (MM) 

 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/zakljucevanje-programskega-obdobja-2007-2013
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PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA OBVEZNIH OBČINSKIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA  

MKO je 18.4.2014 objavilo primerljiva območja in povprečnih cen in poudarilo, da mora odstopanja 

posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj primerljivega 

območja pojasniti župan oziroma konkreten izvajalec javne službe. V Skupnosti občin Slovenije nismo 

soglašali s takšno objavo primerljivih območij in povprečnih cen, oblikovanih in izračunanih na 

metodološko in podatkovno omejen način. Prav tako ne nudi ustrezne podlage za presojo ustreznosti 

cen javnih storitev, kar pa je njen temeljni namen. V zvezi s tem je tudi Predsedstvo SOS sprejelo 

ustrezne sklepe, skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva, ZOS in ZMOS smo se odzvali tudi 

medijsko. Ker ministrstvo ni bilo pripravljeno spremeniti metodologije, smo se vsi našteti akterji 

odločili, da sami poskrbimo za ustrezno pripravljene podatke na podlagi že podpisanega protokola o 

sodelovanju. Izdelava naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja je bila zaupana Inštitutu za javne službe. 

Namen projektne naloge je pridobiti in analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških 

izvajanja posameznih storitev javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce za leto 2013. 

Povezava tehničnih oz. oskrbovalnih in ekonomskih elementov bo omogočila celovitejšo primerjavo 

zagotavljanja javnih storitev in poslovanja izvajalcev gospodarskih javnih služb. Primerjalna analiza se 

bo izvedla na podlagi parametrov, ki ključno vplivajo na stroške izvajanja posamezne javne službe. Pri  

opredelitvi ključnih in pojasnjevalnih parametrov se smiselno upoštevajo ugotovitve Primerjalne 

analize izvajanja komunalnih storitev, ki so bile v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva 

izvedene za storitve posameznih javnih služb varstva okolja (ZKG 2008, 2010), simulacije oblikovanja 

primerljivih območij izvedenih v okviru delovne skupine MKO ter veljavna metodologija za 

oblikovanje cen. Na ta način bo zagotovljena metodološka primerljivost z že izvedenimi analizami, 

obenem pa tudi optimizirani stroški in čas izvedbe projektne naloge. Za posamezno javno službo se, v 

odvisnosti od razpoložljivih podatkov, opredelita 1-2 ključna parametra in 2-4 pojasnjevalni parametri 

in primerjalno analizira, kako posamezni izvajalci dosegajo izbrane parametre. Na ta način bo mogoče 

pojasniti in argumentirati stroške izvajanja storitev v posamezni občini in zagotoviti metodološko 

ustreznejše in aktualnejše podatke o stroških izvajanja storitev na podlagi podatkov iz leta 2013 ter 

tako zagotoviti občinam ustrezno strokovno podlago za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa 

identifikacijo razlogov za odstopanje in možnosti za izboljšanje ter s tem zmanjšanje stroškov 

poslovanja. Začetni pogovori o načinu dela vseh podpisnikov Protokola in Inštituta za javne službe so 

bili že opravljeni. K sodelovanju bodo v oktobru povabljeni tudi vsi izvajalci obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja. (bh) 

MLADIM PRIJAZNIH OSEM NOVIH OBČIN  

V četrtek, 25.9.2014 je v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani potekala slavnostna podelitev 

certifikatov Mladim prijazna občina 2014. Pred samo slavnostno podelitvijo certifikatov je potekala še 

predstavitev novega participatornega portala, namenjenega vsem slovenskim občinam in mladim, ki 

lahko spremeni pojem demokracije in participacije v Sloveniji. Omogoči lahko, da mladi podajajo 

svoje predloge o ureditvi posameznih izzivov v svoji lokalni skupnosti. 



 

19.9.2014 – 26.9.2014  TN št. 38 

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

Mladinskim svetom Ajdovščina in Skupnostjo občin Slovenije, pod častnim pokroviteljstvom 

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

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

lokalnih mladinskih politik. 

Od leta 2012 je tak certifikat 

prejelo 13 občin, letos smo ga 

podelili novim, osmim 

občinam, ki so uspešno 

izkazale izvajanje vsaj osmih 

ukrepov, namenjeni mladim. 

Občine dobitnice certifikata 

za štiriletno obdobje so 

Občina Grosuplje, Občina 

Idrija, Občina Kamnik, 

Občina Ljutomer, Občina 

Trebnje, Občina Vojnik, 

Občina Trbovlje in MO 

Celje. Iskrene čestitke! (bh) 

IMENOVANJA 

EVIDENTIRANJE - ŠIRŠA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA  

Skupnost občin Slovenije bo na novo imenovala predstavnika v širšo vladno pogajalsko skupino, ki v 

skladu z usmeritvami ožje vladne pogajalske skupine, izvaja aktivnosti, vezana na pogajanja o 

Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za skupno metodologijo in kolektivnih 

pogodbah dejavnosti in poklicev v javnem sektorju, ter pogajanja o stavkovnih zahtevah Koordinacije 

stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. V ta namen tukaj najdete dopis in obrazec za 

evidentiranje kandidatke/kandidata. 

Imenovan bo tisti, ki bo prejel s strani predsedstva SOS najvišje število glasov. 

Evidentiranje je odprto do četrtka, 2.10.2014. Vloge (obrazce) 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.  

POJASNILA MINISTRSTVA 

OBČINE MORAJO VPISATI PRORAČUNSKE UPORABNIKE V REGISTER 

ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA  

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli dodatna pojasnila/navodila za vpis proračunskih 

uporabnikov (tako posrednih, kot neposrednih) v Register zavezancev za informacije javnega značaja.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/SOS_-_sirsa_vladna_pogajalska_skupina_25_9_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/Obrazec_za_evidentiranje-Vladna_pogajalska_skupina.doc
mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si
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Občine ustanoviteljice morajo tako v register vpisati Javna podjetja, druge osebe javnega prava 

(krajevne skupnosti, medobčinska redarstva/inšpektorate ali uprave, četrtne skupnosti…), izvajalce 

javnih služb, nosilce javnih pooblastil ter druge osebe zasebnega prava, katerih ustanoviteljica je 

občina ali država, (samo tiste subjekte, glede katerih ta podatek ni razviden iz Poslovnega registra 

Slovenije). 

Celotna navodila in primer vpisa v register si lahko preberete tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

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. 

DOGODKI SOS 

8.10./ SEMINAR »KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA«  V 

MARIBORU 

Približujejo se šeste redne volitve županov in volitve v občinske svete in da bi imeli pri pripravi 

konstitutivnih sej občinskih svetov čim manj težav združenja občin skupaj s Službo za lokalno 

samoupravo organizirajo seminar, na katerem bo predstavljeno kako se dobro pripraviti na 

konstitutivno sejo občinskega sveta in kaj vse je potrebno za njeno izvedbo. Predavatelji pa bodo 

spregovorili tudi o pravicah funkcionarjev po izteku mandata in o nezdružljivosti funkcij. 

Posamezne vsebinske sklope bosta predstavila mag. Vesna Juvan Gotovac in dr. Roman Lavtar iz 

Službe za lokalno samoupravo, na seminarju pa bodo sodelovali tudi drugi sodelavci službe. 

Seminar bo v Mariboru potekal 8.10.2014 ob 10.00 uri v prostorih Razstavišča MO Maribor, Grajska 

ulica 7, 2000 Maribor. Udeležba na seminarju je brezplačna.   

- VABILO in PRIJAVNICA (še z drugo lokacijo in terminom seminarja). 

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. 

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/vpis-v-rzijz/2/index.html?cHash=b47c51c4174cde56c39a7677068febb0
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');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO__KONSTITUTIVNA_SEJA_OS_OKTOBER_2014__2_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_konstitutivna_seja_OS_OKT.pdf
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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.  

15.10./ DELOVNI POSVET »DRŽAVNE  POMOČI« 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavnicama Ministrstva za finance, organizira delovni 

posvet na temo državnih pomoči, kjer se boste udeleženci seznanili z novostmi, spremenjenim 

obrazcem priglasitve in spletne strani ter bili opozorjeni na področja, kjer prihaja do nepravilnosti, z 

namenom, da se pripravite na nove priglasitve.  

Tukaj najdete vabilo in prijavnico na posvet. 

Posvet bo potekal v sredo, 15. oktobra 2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v Austria trend hotelu, Dunajska 

c. 154, Ljubljana. Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 13.10.2014.  

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

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

DOGODKI DRUGIH 

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. 

29.9./ OKROGLA MIZA "ALI VEČJA TRANSPARENTNOST KREPI 

ZAUPANJE V PRAVNO DRŽAVO"  

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vabi na okroglo mizo z naslovom »Ali večja 

transparentnost krepi zaupanje v pravno državo?«, ki poteka ob svetovnem dnevu pravice vedeti in 

bo v ponedeljek, 29. septembra 2014, ob 13.00 uri, v modri predavalnici Pravne fakultete Univerze v 

Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana. Vabilo 

Zaradi omejenega števila udeležencev prosimo, da se na dogodek prijavite na: nina.komocar@ip-rs.si, 

prijave sprejemajo do 26. 9. 2014 oziroma do zasedbe prostih mest. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Drzavne_pomoci_kmetijstvo_09_10_14-SOS.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_9_10_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Drzavne_pomoci.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_Drzavne_pomoci.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ogvmcBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_na_dogodek_ob_dnevu_pravice_vedeti_2014.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,pkpc0mqoqectBkr/tu0uk');
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30.9./ INTEGRIRANA SKRB ZA BOLNE IN ONEMOGLE V LOKALNI 

SKUPNOSTI 

Zveza društev upokojencev Slovenije vas vabi na okroglo mizo Integrirana skrb za bolne in onemogle 

v lokalni skupnosti, kjer bodo prikazali primere dobre prakse integrirane skrbi za bolne in onemogle v 

lokalni skupnosti v občini Kanal ob Soči in v občini Split na Hrvaškem (rezultate projekta Net AGE) 

ter pogledali možnosti za izvedbo projekta v drugih predelih Slovenije. 

Okrogla miza bo izvedena v okviru 14. Festivala za 3. življenjsko obdobje v konferenčni dvorani M1 v 

prvem preddverju Cankarjevega doma v torek, 30.9.2014 od 15.50 do 18.00. 

Na okroglo mizo je vabljena strokovna javnost, načrtovalci razvoja v Sloveniji in v lokalnih skupnostih 

ter predstavniki slovenskih seniorjev. 

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. 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prilagajanje_posvet_MKO-30_september_2014.pdf
http://tinyurl.com/posvet-prilagajanje
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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) 

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 

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
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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. 

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) 

 e-zdravje in telemedicina. 

Več informacij o prireditvi in registraciji najdete tukaj. 

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://vodnidnevi.si/dokumenti/vabilo-program-vodni-dnevi-2014.pdf
http://vodnidnevi.si/dokumenti/vabilo-program-vodni-dnevi-2014.pdf
http://www.b2match.eu/egovernment2014
http://www.b2match.eu/egovernment2014
http://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20140610_Kooperationsboerse_eGovernment_2014.sl.html
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.  

2. SEJA VLADE 

JESENSKA NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ 2014 

Vlada RS se je na seji seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2014 Urada RS za 

makroekonomske analize in razvoj, ki vključuje napovedi makroekonomskih kazalcev do vključno 

leta 2016.  

Pričakujejo, da se bo bruto domači proizvod letos povečal za 2 %, pri čemer bo izvoz ostal glavni 

dejavnik gospodarskega okrevanja, boljša od lani bo tudi večina kazalnikov domače potrošnje. Z 

okrevanjem gospodarske aktivnosti se bo letos prvič po začetku krize povečala zaposlenost, inflacija 

pa bo po pričakovanjih UMAR ostala zelo nizka. Tudi v prihodnjih dveh letih bo nadaljevanje 

okrevanja gospodarske aktivnosti povezano z nadaljnjo krepitvijo rasti izvoza in okrevanjem zasebne 

potrošnje. Letos bo višja tudi rast investicijske aktivnosti, in sicer predvsem kot posledica visoke rasti 

javnih investicij v infrastrukturo v prvi polovici leta, ki je po oceni UMAR v veliki meri povezana s 

črpanjem sredstev EU. Tveganja za uresničitev napovedi izhajajo tako iz domačega kot mednarodnega 

okolja. (Vir: Vlada RS, ab) 

INTERVENCIJSKI STROŠKI IN ŠKODA PO OBILNEM DEŽEVJU, 

POPLAVAH IN PLAZOVIH 

Vlada RS se je na seji seznanila z informacijo o ocenjeni višini intervencijskih stroškov in ocenjevanju 

škode po obilnem deževju, poplavah in plazovih med 12. in 17. septembrom 2014.   

Ministrstvo za obrambo je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravilo preliminarno 

oceno intervencijskih stroškov, ki so nastali ob zadnjem deževju in poplavah.  

Prejeti podatki iz dnevnih poročil občin so le delno uporabni, saj niso zajemali le interventnih 

stroškov, ampak tudi del nastale škode, ki pa bo predmet ocenjevanja s strani pristojnih komisij. Za 

pridobitev natančne višine interventnih stroškov bo treba na osnovi enotnih meril podatke znova 

pridobiti od vseh občin. Šele na tej podlagi bo mogoče pripraviti konkreten predlog o morebitni 

pomoči države pri pokrivanju interventnih stroškov.  

Ocena intervencijskih stroškov med 12. in 17. septembrom 2014, ki so nastali pri odpravljanju posledic 

obilnega deževja, poplav in plazov znaša 739.450 evrov. Prejeti podatki iz dnevnih poročil občin so le 

mailto:usposabljanje.mk@gov.si
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delno uporabni, saj niso zajemali le interventnih stroškov, ampak tudi del nastale škode, ki pa bo 

predmet ocenjevanja s strani pristojnih komisij. Za pridobitev natančne višine interventnih stroškov 

bo treba na osnovi enotnih meril podatke znova pridobiti od vseh občin. Šele na tej podlagi bo mogoče 

pripraviti konkreten predlog o morebitni pomoči države pri pokrivanju interventnih stroškov. Načrt 

zaščite in reševanja ob poplavah ni bil aktiviran, torej niso bili vzpostavljeni pogoji za neposredno 

pokrivanje stroškov s strani države. V dosedanji praksi so bili s strani države pokriti predvsem 

neposredni stroški reševalnih enot, ki so v intervencijah sodelovale. Na podlagi konkretnih podatkov, 

ki bodo pridobljeni s strani lokalnih skupnosti, se bo poskušalo zagotoviti sredstva predvsem za 

pokritje teh stroškov, za katere ocenjujejo, da naj ne bi presegli 250.000 evrov. 

Podatki o ocenjeni škodi na stvareh bodo predvidoma na regijskem nivoju znani do 24. oktobra 2014. 

(Vir: Vlada RS, ab)  

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI IN NALOGAH 

SVRK 

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Poleg nalog, ki jih vladna služba opravlja na 

podlagi veljavnega odloka, se vladni službi dodelijo nove pristojnosti: 

 organizira izobraževanja s področja izvajanja kohezijske politike ter s področja priprave in 

vodenja strateških in medresorskih projektov; 

 informira javnost o uspešno zaključenih projektih; 

 najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto poroča vladi o strateških in 

medresorskih projektih v izvajanju; 

 opozarja vlado na projekte, ki skladno s sprejeto časovnico zamujajo več kot mesec dni. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

UNIVERZA V GENOVI IŠČE PARTNERJA  

Univerza v Genovi se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerjev pri prijavi  projekta 

na razpis »Drugs policy initiatives«.  V sklopu projekta želijo pripraviti možnosti za reintegracijo 

ranljivih skupin (predvsem bivših odvisnikov od drog) ter raziskat alternativen rešitve zaporu.  

V kolikor vas sodelovanje v projektu zanima, lahko dobite več informacij na naslovu 

miha.mohor@skupnostobcin.si.  

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.  

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si


 

19.9.2014 – 26.9.2014  TN št. 38 

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. 

LIFE 

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 

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

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 

SVETOVNI DAN TURIZMA 

Prihodnji teden, 27. septembra, obeležujemo Svetovni dan turizma. Svetovna turistična organizacija je 

kot osrednjo temo letošnjega Svetovnega dneva turizma izpostavila turizem kot vezni člen med 

različnimi skupnostmi oziroma poudarila vlogo različnih skupnosti pri udejanjanju trajnostnega 

razvoja turizma. Glede tega se je opredelil tudi generalni sekretar Svetovne turistične organizacije 

Združenih narodov (UNVTO), Taleb Rifaj, ki je v svojem sporočilu izpostavil, da z vsakim 

potovanjem, uporabo javnega prevoza ali nakupom izdelkov na lokalnem trgu prispevamo k dolgi 

vrednostni verigi, ki ustvarja delovna mesta, zagotavlja preživljanje, krepi moč lokalnih skupnosti in 

prinaša nove priložnosti za boljšo prihodnost. Celotno sporočilo lahko preberete tukaj.  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.slovenia.info/pictures/newspaper/atachments_1/2014/prevod_Message_by_UNWTO_18730.pdf
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BROŠURA O INVAZIVNIH TUJERODNIH VRSTAH RASTLIN  

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo kratko brošuro »Invazivne tujerodne vrste rastlin: katere 

lahko škodujejo zdravju?« Namenjena je gradbenim delavcem, delavcem v komunalnih podjetjih in 

vzdrževalcem okolice objektov. Brošura pojasnjuje, kaj so invazivne tujerodne vrste rastlin in kako jih 

prepoznamo, katere lahko škodujejo zdravju in kako lahko zmanjšamo izpostavljenost. Našteti so tudi 

poklici, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost. Brošura posebej opozarja na dve vrsti rastlin: 

orjaški dežen in veliki pajesen, ki zahtevata pri odstranjevanju posebno previdnost in zaščitne ukrepe. 

Zdravju pa so zaradi alergenosti lahko škodljivi tudi - ambrozija oz. pelinolistna žvrklja, amerikanski 

javor, bodičevolistna oblorožka, trikrpata žvrklja, enoletni pelin in topinambur. Tukaj lahko dostopate 

do brošure, več informacij o tujerodnih vrstah pa najdete tukaj. (Vir: MOP, bh)  

ZAČETEK KAMPANJE »POZORNI NA LOKALNO POREKLO«  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je začelo z aktivnostmi, s katerimi želi 

informirati in ozavestiti potrošnika o pomenu hrane iz lokalne bližine ter ga spodbuditi, da posega po 

njej. S kampanjo, ki bo potekala mesec dni, želi MKGP povečati ozaveščanje slovenskih potrošnikov o 

domači hrani in spodbuditi njeno večjo porabo, saj ima to vpliv tudi na obstoj kmetijstva in 

živilskopredelovalne industrije, na ohranjanje delovnih mest, dolgoročen razvoj slovenskega 

gospodarstva ter urejeno in poseljeno podeželje. Pozitivni učinki t.i. »kratkih verig« so tudi 

zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi krajšega transporta, skladiščenja in potrebne embalaže. 

Prav tako je hrana iz lokalne bližine prilagojena tradicionalnim okusom, prehranskim navadam v 

smislu prehranjevanja s pridelki sezone oz. primerno letnemu času in dozorelim pridelkom. S 

poudarkom uživanja lokalne hrane pa spodbujajo tudi zdrav način življenja, saj je sezonska zelenjava 

in sadje iz lokalnega okolja običajno bolj optimalno dozorelo in imata višjo biološko (hranilno) 

vrednost. Nenazadnje pa s poseganjem po domači hrani prispevamo tudi k ohranitvi slovenske 

kulinarične dediščine.  

Več informacij in gradiva so objavljeni na spletni strani MKO. 

 

 

 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/invazivke/infolist_Invazivne_tujerodne_vrste_rastlin.pdf
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/invazivne_tujerodne_vrste_rastlin_in_zivali/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/

