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NOVIČKE SOS  

IZBRANE PLANETU ZEMLJA PRIJAZNE OBČINE  

Komisija vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina 2014, ki ga že peto leto zapored 

organizira društvo Planet Zemlja in ga podpira tudi Skupnost občin Slovenije, je izbrala letošnje 

zmagovalce. Gre za občine, ki so s svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne 

samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, 

energetike in okoljskega komuniciranja, prejele najvišje ocene. Zmagovalne občine so: 

 V kategoriji do 3.000 prebivalcev - občina Razkrižje 

 V kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalcev - občina Poljčane 

 V kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalcev - občina Zreče 

 V kategoriji nad 10.000 prebivalcev - občina Žalec 

 V kategoriji Mestnih občin - Mestna občina Ljubljana 

Vsem planetu Zemlja prijaznim občinam iskreno čestitamo! 

SOS OPOZORILA NOVO VLADO NA POMEMBNE TEME LOKALNE 

SAMOUPRAVE  

V Skupnosti občin Slovenije smo v tem tednu novim ministricam in ministrom posredovali dopise, v 

katerih smo jih opozorili na najpomembnejše teme lokalne samouprave, nanje naslovili pobude za 

spremembe področnih zakonov, ki bi delo lokalnih skupnosti olajšali, njihove naloge debirokratizirali, 

jih obvestili o prednostnih nalogah z vidika lokalne samouprave in jih seznanili z delom Skupnosti 

občin Slovenije. Vsem ministricam in ministrom smo predlagali tudi, da se s predstavniki Skupnosti 

občin Slovenije sestanejo v najkrajšem možnem času. (bh) 

AKCIJA CEPLJENJA LISIC 

Obveščamo vas, da se 4. oktobra 2014 prične jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo 

trajala predvidoma do 20. novembra 2014. Polaganje vab, napolnjenih s cepivom proti steklini, se bo 

izvajalo na celotnem območju Republike Slovenije, z višine 300 m. Tukaj lahko dostopate do obvestila 

Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer navajajo pomembna opozorila glede 

ravnanja z vabami. 

 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/INFO_jesen_2014.pdf
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POJASNILA MINISTRSTVA 

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA V PRIMERU 

VEČ KRAJEV OPRAVLJANJA DELA 

Na strani Ministrstva za notranje zadeve smo zasledili pojasnilo v zvezi s povračilom stroškov 

prevoza na delo in z dela v primeru več krajev opravljanja dela, ko mora javni uslužbenec delo 

opravljati na več lokacijah in torej ne gre za delo na terenu ter glede določitve povračila stroškov 

prevoza na drugo lokacijo v primeru, ko mora biti čim prej na drugi lokaciji, kar pa javni prevoz ne 

omogoča.  

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence in uporaba lastnega vozila sta v 

državi urejena v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti RS in kolektivnih pogodbah 

dejavnosti in poklicev (U.l. RS št. 40/12). Povračilo stroškov prevoza se javnim uslužbencem povrne v 

višini javnega prevoza, če pa ta ni možen, pa v obliki kilometrine.  

Celotno pojasnilo si lahko preberete na tej povezavi. 

USKLADITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV  

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo navodila za izvedbo rebalansa občinskega 

proračuna za leto 2014, v katerih so poudarili, da morajo biti za projekte iz načrta razvojnih 

programov v posebnem delu občinskega proračuna na ustrezni proračunski postavki zagotovljena 

sredstva za njihovo realizacijo, v načrtu razvojnih programov pa mora biti projekt prikazan po 

dejanskih virih in letih financiranja. To je potrebno upoštevati ne samo pri pripravi proračuna ali 

rebalansa proračuna, ampak tudi pri izvrševanju sprejetega proračuna za tekoče leto. Za spreminjanje 

načrta razvojnih programov pri izvrševanju sprejetega proračuna za tekoče leto morajo biti zato v 

odloku, s katerim je sprejet občinski proračun, predstojnikom neposrednih uporabnikov dana 

pooblastila za spreminjanje načrta razvojnih programov. Vzorec odloka, s katerim se sprejme občinski 

proračun in ki vsebuje tudi določbo o spreminjanju načrta razvojnih programov, je objavljen tukaj. Na 

podlagi pooblastil iz odloka lahko neposredni uporabnik spreminja načrt razvojnih programov in tako 

uskladi dejanske vire in leta financiranja posameznega projekta. Za spreminjanje načrta razvojnih 

programov občinskega proračuna tako ni nujno, da občina sprejme rebalans proračuna.  

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. 

 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/stroski_prevoza_vec_krajev_opravljanja_dela.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Priprava_prora%C4%8Dunov_in_zaklju%C4%8Dnih_ra%C4%8Dunov/Prora%C4%8Dunski_priro%C4%8Dnik/Prora%C4%8Dunski_priro%C4%8Dnik_za_pripravo_prora%C4%8Dunov/2014/pror-prir-obcine-14.pdf
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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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./ 7. SEJA KOMISIJE SOS ZA E-POSLOVANJE 

7. sejo Komisije za e – poslovanje, bo tokrat potekala v sklopu mednarodne konference „Z 

GEOMATIKO DO PRIVLAČNEJŠEGA PODEŽELJA“ 9. OKTOBRA 2014 V TERMAH VIVAT V 

MORAVSKIH TOPLICAH. 

- Vabilo na 7. sejo komisije SOS za e-poslovanje 

- Vabilo na mednarodno konferenco Z geomatiko do privlačnejšega podeželja 

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.  

9.10.-11.10./ LITERARNI TRIATLON SLOVENSKE PISATELJSKE POTI  

V sklopu 19. srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2014, ki bo potekalo v Murski 

Soboti med 9. in 11. oktobrom, se bo predstavljala tudi Slovenska pisateljska pot, katero podpira 

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
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/KOM_ZA_E-POSLOVANJE/vab_07._09.10.14_-_Moravske_Toplice.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/DELOVNA_TELESA/KOM_ZA_E-POSLOVANJE/Mednarodna_konferenca_GRISI_PLUS_9__oktober_2014_Vabilo_in_dnevni_red.pdf
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
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Skupnost občin Slovenije. Z literarnim triatlonom vabimo učence, dijake in njihove starše, da se 

udeležijo Literarnega triatlona, edinstvenega natečaja in tekmovanja v izbiri besede - v izbiri zapisane, 

brane in izpovedane besede. S projektom tekmovanja v izbiranju besed in misli želimo spodbuditi 

mlade k ustvarjanju, izražanju sebe in krepitvi pozitivne samopodobe. Sodelujoči mladi ustvarjalci 

bodo v tekmovanju lahko nastopali posamično ali pa v trojkah. Tri discipline tekmovanja naj bi bile: 

pisanje izvirne poezije, pisanje izvirne proze in pisanje raziskovalnega eseja (o jeziku in SPP). Vsi 

prispevki pa bodo ocenjevani tudi z vidika nastopa in sporočanja... 

- Opis literarnega triatlona 

- Program dogodkov 

15.10./ DELOVNI POSVET »DRŽAVNE POMOČI« Z MINISTRSTVOM ZA 

FINANCE 

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. 

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. 

Vabilo s programom, prijavnica 

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 

7.10./ OKROGLA MIZA »10 LET KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE«  

Ob 10. obletnici obstoja Komisija za preprečevanje korupcije organizira okroglo mizo z naslovom »10 

let Komisije za preprečevanje korupcije – kje smo in kako naprej?«, ki bo v torek, 7. oktobra 2014 ob 

18.00 uri v dvorani hotela Slon v Ljubljani. Okroglo mizo bo povezovala Nataša Pirc Musar, častni 

govorec pa bo Borut Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj Tedna boja proti korupciji. Na okrogli mizi 

bodo sodelovali Boštjan Penko, Drago Kos, mag. Goran Klemenčič, dr. Erik Brecelj, dr. Urban 

Vehovar, mag. Bećir Kečanović, dr. Ali Žerdin in Boris Štefanec. Dogodek je odprt za javnost, zaradi 

zagotovitve mesta v dvorani pa so obvezne prijave na ana.vidic-stilec@kpk-rs.si.  

8.10./ ESPON 2013 - PODPORA PRIPRAVI PROSTORSKIH IN DRUGIH 

POLITIK 

8. oktobra 2014 bo v Mestnem muzeju v Ljubljani potekal dogodek projekta ESPON on the Road. 

Namen dogodka je še pred začetkom novega programa ESPON 2020 spodbuditi večje sodelovanje 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/SLOVENSKA_PISATELJSKA_POT/LITERARNI_TRIATLON__SLOVENSKA_PISATELJSKA_POT.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/SLOVENSKA_PISATELJSKA_POT/Oko_besede_2014-program.doc
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');
mailto:ana.vidic-stilec@kpk-rs.si
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med strokovnjaki, raziskovalci in uporabniki rezultatov v Sloveniji, ki je nujen pogoj za bolj 

učinkovito vključevanje slovenskih partnerjev v projekte v novem programskem obdobju 2014-2020. 

Na dogodku bodo predstavljene dosedanje izkušnje v programu ESPON 2013, nekateri izbrani 

rezultati projektov in njihova ključna sporočila za pripravo prostorske in drugih politik. Več 

informacij o dogodku in program najdete na tej spletni strani. Udeležba na dogodku je brezplačna, 

obvezna pa je prijava na e-naslov brigita.modic@gov.si.  

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. 

20.10./ ZAKLJUČNA KONFERENCA PROGRAMA MEDITERAN 2007 -2013 

Program Mediteran bo 20. oktobra v prostorih Hotela Lev organiziral zaključno konferenco z 

naslovom »Med on the move«, ki je namenjena deležnikom iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne 

Gore, Hrvaške in Slovenije. Pokroviteljica konference je ministrica za razvoj, strateške projekte in 

kohezijsko politiko, mag. Violeta Bulc. Dopoldne bo predstavljen program MED 2007-2013 in rezultati 

projektov, popoldne pa bo namenjeno predstavitvi prioritet novega programa MED 2014-2020 in 

usmerjenosti k rezultatom. Udeleženci bodo lahko zastavili vprašanja in podali svoje pripombe. 

Kotizacije ni, obvezne pa so prijave preko spletne povezave. Na tem spletnem naslovu je dostopen 

tudi program dogodka.  

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) 

http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7799/8d811652b1f03cf360231ed4b4d1b1c7/
mailto:brigita.modic@gov.si
http://vodnidnevi.si/dokumenti/vabilo-program-vodni-dnevi-2014.pdf
http://vodnidnevi.si/dokumenti/vabilo-program-vodni-dnevi-2014.pdf
http://www.programmemed.eu/med-on-the-move-sl.html
http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/Seminaires_et_evenements/MED_on_the_Move_2014/Agenda_SL_v4.pdf
http://www.b2match.eu/egovernment2014
http://www.b2match.eu/egovernment2014
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 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. SEJA VLADE 

PREDLOG UREDBE EU O EKOLOŠKI PRIDELAVI IN OZNAČEVANJU 

EKOLOŠKIH PROIZVODOV  

Vlada RS je sprejela predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki 

pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, spremembi Uredbe (EU) o uradnem nadzoru in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007. 

Slovenija v splošnem pozdravlja cilje predloga uredbe in je mnenja, da je treba odpraviti čim več 

administrativnih ovir, ki danes bremenijo kmeta, izvajalce nadzora in tudi pristojne organe. Vsem 

proizvajalcem je prav tako treba omogočiti enake pogoje za opravljanje svoje dejavnosti in da se na ta 

način še bolj poveča zaupanje potrošnikov v ekološko kmetovanje ter, da bi morali iz sistema nadzora 

izključiti tiste trgovce, ki predpakirane proizvode prodajajo neposredno končnemu potrošniku in teh 

ne pripravljajo oziroma proizvajajo. Mnenja so tudi, da je še posebno pozornost pri razvoju treba dati 

malim kmetijam. Slovenija tudi pozdravlja predlog Komisije, da se zmanjšuje administrativno breme 

pri majhnih ekoloških kmetijah in možnost skupinskega certificiranja. V zvezi s skupinskim 

certificiranjem so za Slovenijo izrednega pomena dodatne informacije, kako bo to potekalo v praksi, 

saj je to novost v EU. Slovenija je tudi predlagala, da se na ravni EU oblikuje enoten katalog sankcij, saj 

bo to še povečalo harmonizacijo izvajanja zakonodaje o ekološkem kmetovanju. (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.  

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: 

http://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20140610_Kooperationsboerse_eGovernment_2014.sl.html
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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 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) 

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 

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/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
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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 

PODELJENA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 

V nedeljo, 28. 9. 2014, so bila v okviru čezmejne predstavitve Slovenija brez meja na sejmu Bonaca v 

Portorožu podeljena priznanja Naša Slovenija 2014. S priznanji je gibanje za ohranjanje in uveljavljanje 

slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine Kultura-Natura Slovenija že petič zapored nagradilo 

prizadevanja posameznikov, društev in neformalnih civilnih pobud pri ohranjanju in uveljavljanju 

slovenske kulturne in naravne dediščine - krajine, temeljev slovenske prepoznavnosti. Častni 

pokrovitelj letošnje podelitve je bil gospod Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS, gostitelj pa 

dr. Peter Bossman, župan Občine Piran. Priznanja je podelil gospod Slavko Mežek, predsednik gibanja 

Kultura-natura Slovenija. Prejemniki priznanj Naša Slovenija 2014 so v znak trajne pozornosti prejeli 

grafike, ki jih je ustvaril in prispeval akademski slikar Franko Vecchiet iz Trsta (ciklus Sredozemlje). 

Na letošnji razpis je prispelo 24 utemeljenih predlogov iz Slovenije in zamejstva, spisek prejemnikov 

priznanj pa lahko pregledate tukaj. (Vir: Kultura-Natura.si)  

PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE PROSTORI SODELOVANJA 

Letošnji Dan za prostor, s katerim že petič obeležujejo Svetovni dan Habitata, bodo v sodelovanju s 

široko uredniško ekipo posvetili predstavitvi publikacije in spletne strani Prostori sodelovanja, ki je 

konec maja izšla v založništvu Inštituta za politike prostora. 

Publikacija ima podnaslov »Skupnostne prakse v urejanju prostora«. Gre za prakse, kjer imajo 

navadno ključno vlogo prebivalci posameznih območij, lokalne nevladne organizacije ter predstavniki 

lokalnega gospodarstva. Skupnostne prakse so obravnavali v okviru sedmih področij: somobilnost, 

stanovanjske skupnosti, skupnostna prenova, začasna raba prostora, so-delo, lokalne ekonomije ter 

urbana samopreskrba 

Predstavitev publikacije in spletne strani bo potekala v ponedeljek, 6. oktobra 2014, ob 18h v Kinu 

Udarnik v Mariboru. Pred dogodkom bo na urbanem sprehodu z začetkom ob 16h pred Kinom 

Udarnik mogoče v živo spoznati nekatere od mariborskih primerov skupnostnih praks, ki so 

predstavljeni v publikaciji. Več o dogodku si preberite na tej povezavi: http://ipop.si/. 

NALOŽBE OBČIN 2010-2014 IN PREJETA EVROPSKA SREDSTVA 

Raziskave so pokazale, da se investicije občin zmanjšujejo. V prvih treh letih prejšnjega mandata so 

občine investirale skupaj za 2,16 milijarde evrov, v treh letih iztekajočega se mandata pa 2 milijardi. 

Občinski politiki so začeli prejšnji mandat v času nebrzdane rasti pred finančno krizo, tako so tudi 

zneski za investicije v času tega mandata naraščali. Po letu 2010 ti zneski konstantno upadajo. 

Investicije se zmanjšujejo tudi kot delež proračuna, iz 36,2 odstotka, se je v zadnjih letih ta delež 

zmanjšal na 32,2 odstotka. 

Investicije posameznih občin si lahko pogledate na tej povezavi: Celotna lestvica Investicij.  

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.kultura-natura.si/2014/08/prejemniki-priznanj-nasa-slovenija-2014/
http://unhabitat.org/world-habitat-day/
http://prostorisodelovanja.si/
http://ipop.si/2014/09/23/dan-za-prostor-2014-prostori-sodelovanja/
http://www.zlatikamen.si/static/uploaded/htmlarea/vsebina_2014/investicije_2011-13.xlsx
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V času zadnjega mandata je daleč največ sredstev iz evropskih skladov prejela Ljubljana, kar glede na 

velikost in pomen mesta ne preseneča. Ljubljana je po uradnih podatkih skupaj prejela 24,5 milijonov 

evrov, kar preračunano na prebivalca znese 87 evrov. Na drugem mestu po skupno pridobljenih 

sredstvih v obdobju 2010 – 2013 je občina Mokronog-Trebelno (13,8 milijonov), sledijo pa Puconci (13,1 

milijona). Obe občini sta seveda prav na vrhu seznama po pridobljenih evropskih sredstvih na 

prebivalca: Mokronog-Trebelno je s 4.679 evri na prvem mestu tega seznama, Puconci pa s 2.147 evri 

na četrtem. 

Seveda vrednosti iz razpisov niso povsem enake kot dejanski prilivi v občinski proračun. A težave so 

tudi s podatki iz občinskih zaključnih računov. Evropska sredstva so dostikrat zabeležena kot 

evropska le pri nosilki projekta, pri drugih občinah, ki so vključene v projekt, pa so ta sredstva skrita 

na drugih kontih. 

Na tej povezavi si lahko pogledate celotno lestvico pridobljenih evropskih sredstev. (Vir: Zlati kamen) 

ODPRTE HIŠE SLOVENIJE 

Od 3. do 5. oktobra bo OHS, največji arhitekturni festival v Sloveniji, svoja vrata odprl za več kot 100 

kakovostnih sodobnih objektov, z vodenji strokovnjakov in lastnikov. Osrednja ideja projekta je iz 

prve roke posredovati obiskovalcem neodvisne praktične izkušnje s področja gradnje, prenove in 

uporabe skoraj ničenergijskih stavb. Širši javnosti bodo omogočili obisk novih in prenovljenih stavb s 

poudarkom predvsem na skoraj ničenergijskem standardu in tehnologijah.  

Naredite si načrt ogledov, preglejte program po regijah in po času ali glede na svoje želje in si sestavite 

svoj izbor ogledov. Celotni program je objavljen na strani www.odprtehiseslovenije.org. 

MODERNA AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA V ZAMENO ZA POČITNICE 

NA VASI 

Sou Fujimoto, Smiljan Radič in Wang Shu štejejo med 

sedmerico mednarodnih arhitektov, katere je majhna 

avstrijska vasica Krumbach povabila, da oblikujejo moderna 

avtobusna postajališča v zameno za počitnice na vasi. S 

projektom so želeli povečati število turistov, ki že obiskujejo 

okoliš Bregenzerwald in je znan po svoji krajini, gostoljubnosti 

in arhitekturi. Namesto tipičnega plačila so arhitektom v 

zameno za storitve ponudili počitnice v Bregenzerwald. Vsak 

izmed njih je vzpostavil partnersko sodelovanje tudi z lokalno 

arhitekturno pisarno, ta pa z lokalnimi obrtniki, ki so končni 

izdelek tudi izdelali. Sodelovali so tudi lokalni zasebni 

pokrovitelji, lastniki namestitev in lokalov, ki so poskrbeli za 

večino potrebnih sredstev in storitev v postopku postavitve 

avtobusnih postajališč. Avtobusna postajališča so slovesno 

odprli 1. maja, razstava o procesu načrtovanja in gradnje pa je trenutno na ogled na Vorarlberškem 

arhitekturnem inštitutu v mestu Dornbirn. (Vir: dezeen.com, bh) 

http://www.zlatikamen.si/static/uploaded/htmlarea/vsebina_2014/EU_sredstva.xlsx
http://www.odprtehiseslovenije.org/
http://www.dezeen.com/2014/05/16/bus-stop-project-fujimoto-shu-radic-austria/
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SPLETNA APLIKACIJA BESEDE JUNAKOV 

Na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji so pripravili novo spletno aplikacijo Besede junakov. 

Aplikacija v dvanajstih zaporednih tednih prinaša dvanajst situacij, ki na zanimiv način osvetljujejo 

področja življenja v EU. Uporabniki lahko dokončate strip, ki je na voljo na spletni strani 

www.besedejunakov.eu in se potegujete za glavni nagradi. V natečaju lahko sodelujete od 29. 

septembra do 21. decembra 2014.  

Vabljeni k sodelovanju! 

OPEN DAYS S SLOGANOM: RASTIMO SKUPAJ-PAMETNA VLAGANJA 

ZA LJUDI 

V času od 6. do 9 oktobra bodo v Bruslju potekali dnevi odprtih vrat lokalnih in regionalnih oblasti. V 

okviru 12. dogodka Open Days bo organiziranih 100 delavnic, ki se jih bo udeležilo več kot 5200 

udeležencev. Delavnice in debate so razdeljene v tri tematske sklope in sicer: 

- Povezovanje regionalnih strategij (pametna specializacija, digitalna agenda, podpora SME, 

nizkooglična družba…) 

- Krepitev zmogljivosti (izmenjava dobrih praks in orodij pri programskem vodenju) 

- Teritorialno sodelovanje (nova generacija pan-evropskih programov – INTEREG, URBACT, 

ESPON, INTERACT) 

Več o dogodku open days in o delavnicah si lahko preberete na uradni strani dogodka tukaj. (MM) 

NOVI VSEEVROPSKI POKOJNINSKI SKLAD BO POVEČAL MOBILNOST 

RAZISKOVALCEV 

Z danes ustanovljenim konzorcijem, katerega cilj je uvedba nove vseevropske ureditve pokojninskih 

pravic, bodo lahko raziskovalci v Evropi še mobilnejši. Ko bo pobuda za pokojninsko varčevanje 

RESAVER vzpostavljena, se bodo raziskovalci lahko prosto gibali, brez da bi jih skrbelo, ali bodo pri 

tem obdržali svoje dodatne pokojninske pravice. 

Konzorcij načrtuje, da bo pokojninski sistem vzpostavljen v letu 2015. Ta bo raziskovalcem omogočil, 

da ostanejo vključeni v isti pokojninski sklad tudi pri menjavi delovnega mesta in selitvi v drugo 

državo. Evropska komisija bo krila začetne stroške vzpostavitve s štiriletno okvirno pogodbo, ki bo 

dodeljena pred koncem leta 2014. Več si lahko preberete tukaj. (vir: EK) 

NAGRADA ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V ROKE MADŽAROM  

Strokovna žirija, ki je sicer izbrala sedem nagrajencev, je dobitnike razglasila včeraj v Neaplju. 

Madžarski projekt mamicam pomaga pridobiti podjetniška znanja in razviti podjetniško miselnost. Na 

Madžarskem se polovica mamic z majhnimi otroki po koncu porodniškega dopusta ne more vrniti na 

delovno mesto, njihova stopnja zaposlenosti pa je globoko pod povprečjem EU.  

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1074_en.htm  

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-546_en.htm  

http://www.besedejunakov.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1074_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-546_en.htm
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EUROSTAT O STOPNJI BREZPOSELNOSTI V EU  

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je stopnja brezposelnosti v območju evra 

avgusta ostala enaka kot julija in je znašala 11,5%. V celotni EU je v tem obdobju rahlo upadla, z 10,2% 

na 10,1%. Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti znižala, saj je bila avgusta 2013 v območju evra 

12,0-odstotna, v celotni EU pa 10,8-odstotna. 

Po ocenah Eurostata je bilo avgusta letos v EU 24,642 milijona brezposelnih oseb, od tega 18,326 

milijona v območju evra. V primerjavi z avgustom 2013 se je brezposelnost v EU zmanjšala za 1,745 

milijona, v območju evra pa za 834.000 oseb. 

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti avgusta znašala 9,1%, kar je enako kot julija. Med članicami Unije 

so bile najnižje stopnje brezposelnosti avgusta 2014 zabeležene v Avstriji (4,7 %) in Nemčiji (4,9 %), 

najvišje pa v Grčiji (27,0 % junija 2014) in Španiji (24,4 %). 

Avgusta 2014 je bilo v EU brezposelnih 4,989 milijona mladih (mlajših od 25 let), od tega 3,332 milijona 

v območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 21,6-odstotna, v območju evra pa 

23,3-odstotna. Več lahko najdete na : http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-146_en.htm. 

VESTNIK KPK 

Izšla je nova, 31. številka Vestnika KPK, do katere lahko dostopate s klikom tukaj. Posvečena je 10. 

obletnici KPK in s tem povezanimi dogodki.  
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