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NOVIČKE SOS  

7. SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE 

V Moravskih Toplicah se je 9. oktobra 2014 sestala Komisija SOS za e-poslovanje. Tokrat je komisija 

potekala v sklopu mednarodne konference »Z geomatiko do privlačnejšega podeželja«, tako da so se 

članice in člani komisije seznanili tako z dobrimi praksami geomatike, kot drugimi vsebinami na sami 

seji komisije. Na 7. seji so tako gostili predstavnike podjetja IBM, ki so predstavili skupno, 

večnamensko aplikacijo za občine v sosednji Avstriji (http://home.comm-unity.at/). Predstavniki 

Direktorata za informatiko in e-storitve pa so občine seznanili z novostjo, ki se pripravlja in sicer e-

javna naročila. Ta rešitev že sedaj ponuja možnost brezplačne uporabe modula obratne elektronske 

dražbe. Sicer je tekla razprava tudi o novem finančnem obdobju in možnostih za vzpostavitev 

uniformiranega finančnega in dokumentnega sistema za občine. Komisija je v razpravi ocenila 

delovanje informacijske podpore lokalnim volitvam, komentirala nekatere težave, ki so bile z 

delovanjem HKOM omrežja in druge tekoče zadeve. Predstavnica MJU je prisotne tudi seznanila z 

bližajočim se mednarodnim dogodkom na temo odprtih podatkov in ponovno opozorila na možnosti 

in priložnosti, ki jih ponuja NIO – Nacionalni inteoperabilnostni okvir. (SK) 

OBMOČJE ALPE JADRAN, KREPITEV POVEZOVANJA Z REGIONALNIM 

SODELOVANJEM 

V Bruslju je bil 8. oktobra 2014 organiziran dogodek v sklopu OPEN DAYS – Evropskega tedna regij 

in mest z naslovom Območje Alpe Jadran, krepitev povezovanja z regionalnim sodelovanjem. OPEN 

DAYS – Evropski teden regij in mest je pomemben vsakoleten dogodek za vse, ki se zavzemajo za 

svojo regijo, mesto ali skupnost. Štiridnevnega dogajanja z več kot 100 delavnicami, razpravami, 

razstavami in družabnimi dogodki se vsako leto oktobra v Bruslju udeleži 6000 ljudi. Slogan 

letošnjega dneva odprtih vrat, ki bo potekal od 6. do 9. oktobra 2014, je »Rastimo skupaj – pametne 

investicije za ljudi«. Namen prireditve AAA v sklopu Open days je opozoriti na možnosti za krepitev 

sodelovanja regij in prikazati pomen območja Alpe Jadran na primeru dveh instrumentov, Zveze 

Alpe-Jadran in EZTS "Euregio Senza confini", ki prikazujeta, kako lahko nadnacionalni projekti 

spodbujajo pametno, trajnostno in vključujočo rast v alpsko-jadranskega prostora in pomagajo doseči 

zastavljene cilje za leto 2020. Na prireditvi je bila s strani Skupnosti občin Slovenije govornica Jasna 

Gabrič, ki je članica v Odboru Regij.  

PRIPRAVA PROJEKTA LIFE SOS ADAPT 

Sekretariat SOS je vsem občinam poslal kratko predstavitev projekta LIFE SOS ADAPT, s katerim bo 

skupaj s partnerji kandidiral na razpisu LIFE. Skupaj s partnerji želimo pomagati občinam, da se čim 

bolje pripravijo in prilagodijo na podnebne spremembe, ki jih v obliki poplav, suš, žledu, ekstremnih 

vročin,… že krepko čutimo. Le s skrbno načrtovanimi in celovitim načrtovanjem ukrepov ob 

predhodni oceni raznih tveganj se bo moč, vsaj delno, izogniti škodam, ki jih vse prepogosto 

http://home.comm-unity.at/
https://nio.gov.si/nio/
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preštevamo v milijonih in so posledica podnebnih sprememb. Številne občine že poznajo pobudo 

Konvencije županov, ki jo podpira Evropska komisija in se osredotoča na zmanjšanje vplivov 

(predvsem CO2) na podnebne spremembe. Manj občin pa se je doslej srečalo z novejšo pobudo, prav 

tako podprto s strani Evropske komisije, ki se imenuje Župani prilagajajo ali v angl. Mayors Adapt in je 

bila za SOS izhodiščna točka za pripravo projekta na omenjen razpis, ki v novem finančnem obdobju 

pokriva tudi prilagajanje na podnebne spremembe. Številne občine ste že izrazile predhodni interes za 

sodelovanje v projektu brez lastne finančne participacije. Povabili smo vse občine, da izpolnijo 

priložen obrazec in tako izrazijo podporo projektu ter namero o sodelovanju. Za več informacij o 

projektu je v Sekretariatu SOS na voljo Saša Kek (sasa.kek@skupnostobcin.si). (SK) 

MEDNARODNA KONFERENCA Z GEOMATIKO DO PRIVLAČNEJŠEGA 

PODEŽELJA  

9. oktobra je v Moravskih toplicah potekala mednarodna konferenca projekta GRISI PLUS z naslovom: 

Z geomatiko do privlačnejšega podeželja. Konference se je udeležila tudi komisija za e-poslovanje pri 

Skupnosti občin Slovenije. Na konferenci je bil predstavljen projekt GRISI PLUS in njegovi rezultati. V 

nadaljevanju so predstavniki partnerjev predstavili dobre prakse za razvoj podeželja ter sinergije 

projektov INTEREG IVC. V zaključnem delu konference je bila organizirana okrogla miza z naslovom 

Z geomatiko do privlačnejšega podeželja, na kateri je sodelovala tudi predstavnica Skupnosti občin 

Slovenije. Več o projektu in o konferenci si lahko preberete na spletni strani projekta. (SK) 

   

PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ  

V času od 6. do 8. oktobra se je v Bruslju odvijalo 108. Plenarno zasedanje Odbora regij. Prvi dan 

zasedanja je potekala uradna otvoritev Dneva odprtih vrat (Open Days). Drugi dan zasedanja so 

članice in člani razpravljali z Sekretarjem za zunanje zadeve Italije, ki je predstavil prioritete 

italijanskega predsedovanje EU. Drugi del dneva in tretji dan so članice in člani obravnavali sveženj 

ukrepov za čist zrak Evrope, Evropsko strategijo za obalni in pomorski turizem, mobilnosti v 

geografsko in demografsko prikrajšanih regijah ter o evropski platformi za boj proti delu na črno. 

(MM) 

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V KONGRESU LOKALNIH IN 

REGIONALNIH OBLASTI 

V sredo 8. oktobra se je v Ljubljani sestala slovenska delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih 

oblasti pri Svetu Evrope. V času od  14. do 16. oktobra bo v Strasbourgu potekalo plenarno zasedanje 

Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri SE, kjer so bodo članice in člani seznanili s poročilom 

poteka lokalnih volitev na Nizozemskem, Ukrajini ter Gruziji. Povezujoča tema plenarnega zasedanja 

bo Pooblastilo mladim, skupna odgovornost za regije in mesta. V tem kontekstu se bodo zasedanja 

udeležili mladi stari med 16 in 30 let iz 34 držav, ki se bodo prvič udeležili zasedanja in ki bodo 

http://mayors-adapt.eu/
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.grisiplus.eu/events/upcoming-events/
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sodelovali v aktivnostih in debatah Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri SE. Iz Slovenije se bo 

zasedanja udeležil Simon Vrbanič, študent elektrotehnike in računalništva in predstavnik 

Mladinskega sveta Gornja Radgona. (MM) 

SEMINAR - KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA  

Dne, 8.10.2014, je v Mariboru potekal eden izmed treh seminarjev na temo konstitutivne seje 

občinskega sveta, ki so ga organizirala skupnosti občin s Službo za lokalno samoupravo pri 

Ministrstvu za javno upravo. 

Na seminarju so predstavniki 

Službe spregovorili o delu organov 

občine do konstitutivne seje, o 

sklicu konstitutivne seje in 

sklepčnosti le te. Predstavili so tudi 

obvezne točke dnevnega reda in 

vodenje konstitutivne seje ter 

imenovanje komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

Opozorili so tudi na nezdružljivost 

funkcij po Zakonu o integriteti in 

preprečevanju korupcije v 

povezavi z Zakonom o lokalni 

samoupravi. Zadnji vsebinski sklop 

se je nanašal na pravice 

funkcionarjev po izteku mandata, in sicer o pogojih za uveljavitev pravice, trajanje, višina 

nadomestila, prenehanje, itd. 

Kljub številčni udeležbi seminarjev, se zavedamo, da se zaradi službenih obveznosti, niste vsi uspeli 

udeležiti dogodkov, zato vam z namenom, da boste imeli čim manj težav pri pripravi konstitutivne 

seje, na sledečih povezavah objavljamo gradivo seminarja: 

1. sklop: Konstitutivna seja občinskega sveta 

2. sklop: Nezdružljivost funkcij 

3. sklop: Pravice funkcionarjev po izteku mandata. 

DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN PODEŽELJU  

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predstavnicama Službe za državne pomoči in razvoj pri 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje organizirala delovni posvet z naslovom »Državne 

pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželju«. Na dogodku, ki je potekal 9. oktobra 2014 v Mariboru, 

so se udeleženci seznanili z novimi pravili za državne pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja, katerih podlaga je Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25.6.2014. Na podlagi teh lahko 

države članice podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči. 

Udeleženci so se prav tako seznanili s Smernicami EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Delovni_posvet_7-10.10_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Nezdruzljivost_funkcij_7.10.2014_LAVTAR.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Del.posvet-PO_PRENEHANJU.pdf
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sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 ter z novo Uredbo de minimis za področje 

kmetijstva. 

Na koncu je potekal tvorni pogovor prisotnih na podlagi primerov iz prakse.  

Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo.  

PLAČLJIV OGLAS 

JAVNI POZIV ZA NUDENJE POMOČI PRI SODELOVANJU V 

PROGRAMU ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA -MADŽARSKA 

2014-2020 

Projekt REG-NET je nastal z namenom, da bi s krepitvijo sodelovanja v praksi pomagal pri 

vzpostavitvi mreže regionalnih razvojnih programov, ki temeljijo na skupnem potencialu obmejnega 

območja. V času naše dosedanje dejavnosti smo v skupnih čezmejnih delavnicah že govorili o možnih 

smereh razvoja in o organizacijah, ki so nosilci teh aktivnosti. 

Proces bi sedaj želeli spodbuditi s tem, da ponudimo podporo potencialnim nosilcem projektov, da 

oblikujejo svoje zamisli v konkretne projektne ideje. Po potrebi pa bomo skušali najti zanje tudi 

ustrezne projektne in strateške partnerje. 

Uspeh podobnih procesov, ki se odvijajo na področju avstrijsko-madžarskega programa, vidimo v 

velikem številu projektnih pobud, ki so jih prejele podporne organizacije. Želeli bi, da bi tudi pri tem 

programu prejeli veliko število zamisli in pobud, in da bi bile s strokovno podporo le-te uspešne tudi 

v obdobju 2014-2020. 

Če v naslednjem obdobju načrtujete čezmejno sodelovanje v slovensko-madžarskem prostoru, Vas 

prosimo, da izpolnite razpisni obrazec, ki ga najdete na spletni strani www.regnet-projekt.eu in ga 

pošljete na elektronski naslov ales.skalic@murska-sobota.si ali pokličete na telefonsko številko: 02 525 

16 33. 

IMENOVANJA 

EVIDENTIRANJE - ČLAN V NO OP RR IN ROPI  

Skupnost občin Slovenije bo na novo imenovala enega izmed članov SOS v Nadzornem odboru za 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni 

program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, ki se bo sestajal na rednih 

sejah, po potrebi pa tudi na dopisnih sejah vsako leto najmanj do konca leta 2017. 

V skladu z navedenim najdete tukaj dopis in obrazec za evidentiranje, da predlagate 

kandidatko/kandidata s potrebnimi izkušnjami in znanji. Izmed kandidatk/kandidatov bo imenovan 

in predlagan za člana tisti, ki bo prejel najvišje število glasov predsedstva SOS. 

Evidentiranje je zaradi predpisanega kratkega roka, odprto samo do ponedeljka, 13.10.2014 do 12. 

ure. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, 

http://www.regnet-projekt.eu/
mailto:ales.skalic@murska-sobota.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/obcinam_clanicam-dopis_NO_OP_RR_in_ROPI.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/Obrazec_za_evidentiranje-NO_OP_RCV_2007-2013.doc
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Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si 

ali po faxu na 02/ 234 15 03. 

POJASNILA MINISTRSTVA 

OBVEZEN VNOS PODATKOV V REGISTER ZAVEZANCEV ZA 

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA  

V teh dneh Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) 

intenzivno vzpostavlja Register zavezancev za informacije javnega značaja (v nadaljevanju: RZIJZ), 

ki bo v celoti dostopen za javnost od 17. oktobra 2014. Register zavezancev za informacije javnega 

značaja bo na enem mestu zagotovil pregled nad vsemi organi, porabniki javnih sredstev (državni 

organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 

javnih pooblastil in izvajalci javnih služb) ter poslovnimi subjekti, ki poslujejo s sredstvi v lasti države 

in lokalnih skupnosti (gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava v večinski lasti 

države, lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava). 

Za namen vzpostavitve RZIJZ morajo ministrstva in lokalne skupnosti do 16. oktobra 2014 izpolniti 

obveznost elektronske prijave zavezancev iz svoje pristojnosti. AJPES je z 22. septembrom 2014 

vzpostavil uporabniku prijazno spletno aplikacijo za elektronski vnos podatkov, pomembno pa je, da 

pooblaščene osebe ministrstva oziroma lokalne skupnosti predhodno pridobijo digitalna potrdila 

oziroma si pri AJPES uredijo ustrezna e-pooblastila. 

Celotno pojasnilo ministrstva najdete na spletni strani SOS oziroma na TEJ povezavi. 

ODPRTO POVPRAŠEVANJE  

SOFINANCIRANJE KOMERCIALNE RADIJSKE POSTAJE 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice vezano na sofinanciranje komercialne 

radijske postaje. Vljudno vas naprošamo za informacije. 

Občino zanima kako (na kakšen način) v občinah sofinancirate komercialno radijsko postajo (izključno 

v zasebni lasti), ki nekajkrat dnevno predvaja tudi kratke novice iz lokalnega okolja (npr. poroča o 

delu župana, občinskega sveta in občinske uprave, raznih otvoritvah, kulturnem dogajanju v občini, 

ipd.)? Ali izvedete javni razpis, sklenete neposredno pogodbo,….? 

Vaše odgovore nam posredujte do torka, 14. oktobra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostocin.si. 

DOGODKI SOS 

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 

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, 
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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. 

15.10. / USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PROGRAMA JAVNIH DEL V 

LETU 2015 

Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

pripravljata izhodišča za izvajanje javnih del v letu 2015. V zvezi s tem bo potekal usklajevalni 

sestanek tudi s predstavniki SOS, ki bo 15.10.2014 ob 10.00 uri. 

6.11./ STROKOVNO USPOSABLJANJE "PRIPRAVA OBČINSKEGA 

PRORAČUNA ZA LETO 2015"  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo organizira strokovno 

usposabljanje z naslovom »Priprava občinskega proračuna za leto 2015«, ki je namenjeno županom, 

direktorjem občinskih uprav in osebam, pristojnim za pripravo ter izvrševanje proračuna na občinah. 

Na dogodku bosta predavala mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in mag. Aleksander 

Kupljenik, preizkušeni notranji revizor. 

Strokovno usposabljanje bo potekalo v četrtek, 6. novembra 2014 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih 

Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. 

- vabilo s programom in prijavnica 
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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 

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. 

16.10./ »PREDSTAVITEV PROCESA PRIPRAVE URBANE AGENDE EU«  

Že nekaj časa se na različnih ravneh vedno bolj izpostavlja vloga mest za gospodarski razvoj in 

potreba po usklajenosti politik ter prilagojenosti razvojnih instrumentov za potrebe urbanih območij.  

V okviru medvladnega dialoga na ravni EU in v sodelovanju z Evropsko komisijo se je zato pričel 

proces oblikovanja Urbane Agende EU. 

Namen Urbane Agende EU je predvsem vzpostaviti okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in 

deležnikov upravljanja, boljše razumevanje okvirov razvoja mest in vzpostavitvi boljše podpore 

razvoju mest ter tudi omogočiti vključevanje mest v pripravo EU politik in jih s tem približati  

državljanom.  

V dialogu sodeluje tudi Evropski parlament, Odbor Regij in različna združenja mest, razprava pa se 

širi tudi na vse ostale zainteresirane deležnike. 

V pomoč in spodbudo razpravi je Evropska komisija objavila Sporočilo Komisije z naslovom: Mestna 

razsežnost politik EU – glavne značilnosti Agende EU za mesta.  

Na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je odgovorno za področje urbanega razvoja in kjer na tem 

področju tudi sodelujemo v medvladnem dialogu, želimo predstaviti dosedanje korake pri 

oblikovanju Urbane Agende EU z namenom informiranja zainteresirane javnosti o vsebinskih 

poudarkih, procesu nastajanja in možnostih sodelovanja.  

Predstavitev bo potekala v četrtek, 16.10.2014 od 9.30 do 12 ure v Muzeju arhitekture in oblikovanja, 

Grad Fužine, Pot na Fužine 2,  Ljubljana. 
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Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna pa je prijava na e-naslov brigita.modic(at)gov.si. 

17.10./ DELAVNICA "TRAJNOSTNA GRADNJA IN PRENOVA: OD 

STRATEGIJE DO IZVEDBE" 

CIPRA International, društvo "Alpsko mesto leta" in občina Idrija - Alpsko mesta leta 2011, vas 

prisrčno vabijo na delavnico v okviru projekta MountEE, namenjenega spodbujanju energijsko 

učinkovite gradnje v gorskih regijah. Dne 17.10.2014 bo v Idriji strokovna delavnica, kjer bodo 

predstavljeni primeri dobre prakse.  Namenjena bo razpravi o strategijah in predpisih, ki urejajo 

področje gradnje. Kakšne splošne okvire morajo sprejeti občine za zagotavljanje energijsko učinkovite 

gradnje? Kaj mora biti vključeno v ustreznih procesih? Na čem temeljijo uspešne strategije sodelovanja 

v vsakokratni regije? 

Več informaciji najdete na TEJ povezavi. 

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) 

 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. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9aqhfhsz-lnchbZfnu-rh');
http://www.alpskomesto.org/sl/aktualno/prireditve/4984
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
http://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20140610_Kooperationsboerse_eGovernment_2014.sl.html


 

3.10.2014 – 10.10.2014  TN št. 40 

4.11. / DRUGA NACIONALNA KONFERENCA SPODBUJAMO ZELENA 

DELOVNA MESTA 

V Ljubljani bo v torek, 4. novembra 2014, od 9. do 15. ure v hotelu Lev potekala 2. Nacionalna 

konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta. Na konferenci bo moč iz prve roke bomo spoznati tri 

najboljše prakse, izbrane na nagradnem natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta, predstavil se bo 

osrednji govorec, ekonomist, podjetnik, vizionar in pobudnik Modre ekonomije Gunter Pauli, 

konferenca pa bo posvečena tudi iskanju ključnih možnosti vseh nas za doseganje krovnega cilja: 

celovit razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki vlade, 

občin, podjetij, zadrug, socialnih partnerjev, svetovalcev za zaposlitve, strokovno-interesnih združenj, 

bank in skladov, iskalci zaposlitve, nevladne organizacije in mediji. Več informacij o dogodku najdete 

v spletnem vabilu, na Twitterju pa pod oznako #ZDMkonf. Udeležba na konferenci je brezplačna. 

Obvezne prijave se sprejemajo do zapolnitve mest oziroma do 2. novembra na prijavnici. Več 

informacij lahko prejmete pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani 

www.zelenadelovnamesta.si. 

6.11./ DELAVNICA O UČINKOVITEM KOMUNICIRANJU Z MEDIJI TER 

NOVODOBNEM SNOVANJU ZAGOVORNIŠKIH KAMPAN J 

Zavod Metina lista vas v okviru projekta Meta Dekleta vabi dne 6. novembra 2014  na brezplačno 

delavnico o učinkovitem komuniciranju z mediji ter novodobnem snovanju zagovorniških kampanj, 

ki jo bosta vodili strokovnjakinji za medije in družbeno komuniciranje, novinarka Nataša Briški ter 

psihologinja Maja Hawlina.  

Delavnica je namenjena VSEM ŽENSKAM, a še posebej mlajšim (18-40 let), ki že delujejo v družbeno 

angažiranih iniciativah, v nevladnem sektorju ali lokalni politiki, pa tudi vsem tistim, ki o tem šele 

razmišljajo. Cilj delavnice je usposabljanje udeleženk za družbeno-angažirano komuniciranje in 

ustvarjalno delovanje v javni in politični sferi. 

Prijavite se lahko na e-mail info@metinalista.si, naslov pošte naj bo “Prijava na delavnico v MS”. Več 

informacij o delavnici dobite na strani http://metadekleta.metinalista.si. 

4. SEJA VLADE 

DRUGI DELNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA 

SNEGA IN ŽLEDA  

Vlada RS je sprejela Drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. 

januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni višini 2 milijona evrov in sicer Ministrstvu za okolje in 

prostor v skupni višini 1 milijon evrov (za izvedbo geotehničnih ukrepov (sofinanciranje sanacije 

sproženih zemeljskih plazov) ter vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in lokalnih 

cestah; za obnovo poškodovanih objektov namenjenih bivanju v lasti oseb zasebnega prava; za 

strokovno tehnično podporo izvedbi ukrepov) ter Ministrstvu za infrastrukturo v skupni višini 1 

milijon evrov za namen vzpostavitve prevoznosti in izvedbo nujnih del na državni cestni 

infrastrukturi. 
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https://docs.google.com/forms/d/1gKe7hB_Ak6QjQboICl2Fvt385EeIG7uF_yqJ-V2JSE
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Namen in cilj delnega programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na 

prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v 

nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z interventnim zakonom. (Vir: Vlada RS, ab) 

STATISTIČNO POROČILO O JAVNIH NAROČILIH ODDANIH V LETU 

2013 

Vlada Republike Slovenije je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2013. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki se zajemajo neposredno iz obvestil o oddaji naročila, 

objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg tega pa zajema še podatke o evidenčnih naročilih organov 

Republike Slovenije, ki so jih naročniki sporočili z vnosom v posebno aplikacijo na portalu javnih 

naročil. 

Ocenjena vrednost obsega vseh javnih naročil v letu 2013 je 3.969.176.587 evrov. Navedena vrednost 

javnih naročil v BDP je 11,25 %. V odhodkih državnega proračuna ocenjena vrednost obsega vseh 

javnih naročil pomeni 36,57-odstotni delež, ob upoštevanju javnih naročil, ki so jih oddali organi 

Republike Slovenije, pa je ta delež 8,16 %. Glede na navedeno so več kot tretjina državnega proračuna 

sredstva, ki jih naročniki namenjajo dobavi blaga, storitev in gradenj, preostala proračunska sredstva 

pa se namenja za materialne stroške dela in v pretežnem delu za transferje (subvencije, državne 

pomoči …). (Vir: Vlada RS, ab) 

PROJEKT »POPESTRIMO ŠOLO V LETIH 2014, 2015« UVRŠČEN V NAČRT 

RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014– 2017 

Vlada RS je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrsti projekt: 

»Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«, ki izhaja iz evidenčnega projekta Kakovost in učinkovitost 

sistemov izobraževanja  in usposabljanja. 

S projektom »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014 in 2015« se želi povečati 

odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev na individualne potrebe učencev ter hkrati povečati 

sposobnost šole, da se na spremembe v lokalnem okolju hitro odzove. V izvajanje projekta bo 

vključeno 70 vzgojno izobraževalnih ustanov oziroma javnih zavodov, ki izvajajo javnoveljavni 

program osnovne šole ter najmanj 2100 učencev, ki bodo imeli možnost vključitve v razne oblike 

aktivnosti. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

2007-2013  

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 

2007-2013, ki navaja presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 30. junija 2014. Poročilo 

prikazuje stanje na tem področju do konca junija 2014, vsebuje pregled izvajanja, identificira težave in 

navaja predloge rešitev. 

Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. junija 2014 od 4,1 milijarde evrov 

razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del) potrdila za 4,95 milijarde oz. 120,75 

odstotkov instrumentov (gre za način izbora projektov sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike: 
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javni razpis/javno povabilo, neposredna potrditev, kjer so opredeljeni vsi vsebinski in formalni pogoji 

za dodelitev sredstev prejemnikom pomoči), za 4,19 milijarde evrov (EU  del) ali 102,32 odstotkov 

sredstev je podpisanih pogodb, iz državnega proračuna je bilo izplačanih nekaj več kot 2,85 milijarde 

evrov (EU del) ali 69,60 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa je bilo iz bruseljske 

blagajne povrnjenih 2,64 milijarde evrov (EU del) ali 64,41 odstotkov razpoložljivih sredstev.  

V prvih šestih mesecih leta 2014 je državni proračun v odnosu do proračuna EU realiziral neto 

proračunski presežek v višini 137 milijonov evrov, iz poročila pa še izhaja, da se bo morala dinamika 

izplačil v letu 2014 in 2015 še dodatno povečati. To pomeni, da bodo morala izplačila znašati vsaj 800 

milijonov evrov (EU del), kar pomeni 60% povečane dinamike izplačil iz proračuna Republike 

Slovenije. (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: 

 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. 

IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V JAVNO 

ŠPORTNO - REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO  

Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v 

turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe, kar zahteva 

urejeno okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007 - 2013. Sofinancirali se bodo objekti 

državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo 

biti primerni za organizacijo različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
mailto:info@regionalnisklad.si
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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veliko število obiskovalcev, pa tudi za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne 

rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa. Na javni razpis se lahko 

prijavi lastnik nepremičnine (pravna oseba javnega prava), ki je predmet prijave, ali njegov uradni 

pooblaščenec. Javni športni objekti so v skladu s 17. in 18. členom Zakona o športu za športno 

dejavnost opremljene in urejene površine in prostori, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih 

skupnosti. Posamezna lokalna skupnost se lahko na razpis prijavi samo z enim projektom. Razpisana 

so sredstva v višini 673.260,00 EUR. Rok za oddajo vlog je 14.10.2014 do 10.00 ure. Več o razpisnih 

pogojih lahko preberete tukaj.  

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 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363
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 

SVETOVNI DAN HABITATA 

6. oktobra smo obeležili Svetovni dan Habitata, ki je posvečen mestom in naseljem. Obeležujemo ga že 

od leta 1985, ko je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila, da bo vsak prvi ponedeljek v 

oktobru namenjen osvetlitvi vsebin, povezanih z urbanim razvojem in opominu na nujnost 

zagotavljanja osnovnih pravic ljudi do ustreznih bivališč ter ustvarjanja socialnih in fizičnih pogojev 

za kakovost življenja v mestih in naseljih. Združeni narodi so za letošnje praznovanje Svetovnega dne 

Habitata izbrali slogan »Glasovi iz slumov«, s katerim želijo opozoriti na zgodbe ljudi, ki živijo v 

nelegalnih, barakarskih naseljih. To so naselja, v katerih danes živi skoraj milijarda ljudi na svetu, in to 

v pogojih, za katere so značilni prenaseljenost, neprimernost bivališč, neprimerna oskrba s pitno vodo, 

slabi higienski pogoji, revščina, nasilje in socialna izključenost. Več o tem lahko preberete tukaj. (Vir: 

MOP, bh) 

MINISTER ŽIDAN PREDSTAVIL PREDNOSTNE NALOGE V NOVEM 

MANDATU 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je predstavil prednostne naloge v 

novem mandatu ter druge operativne naloge do konca tega leta. Kot glavne tri v tem mandatu je 

izpostavil zmanjševanje administrativnih ovir, povečanje proizvodnje lokalno pridelane hrane in boljši 

izkoristek gozdov. 

Na področju povečanja proizvodnje hrane bo MKGP še dodatno pozornost namenilo odpravi 

nepravilnih praks in ravnanj v celotni prehranski verigi. Uvedli se bodo posebni plačilni roki v 

prehranski verigi in sicer iz zdajšnjih 75 dni se bo v dveh letih zmanjšal na 45 dni, z delom pa bo začel 

tudi varuh v prehranski verigi. Na področju izkoristka gozda je minister izpostavil pomen dela na 

področju gozdarstva. Minister je nadalje tudi opozoril, da so pogajanja za novo kmetijsko politiko 

zaključena, izvajanje nove kmetijske politike pa se bo začelo s 1. 1. 2015. Ob tem je dodal, da je bilo 

črpanje sredstev in izvajanje ukrepov do sedaj v Sloveniji nad pričakovanji. V novi finančni 

perspektivi je za namene izvajanja nove kmetijske politike namenjenih 950 mio € za neposredna 

plačila, ki se z novo shemo razlikujejo od starih. Do sedaj smo imeli v Sloveniji dvojno financiranje in 

sicer so bila sredstva zagotovljena v državnem proračunu in proračunu Evropske unije. V novi 

finančni perspektivi pa bodo vsa sredstva izključno iz evropske blagajne. Skupna višina sredstev pa 

ostaja primerljiva z dosedanjo in sicer od 134 do 139 mio evrov na letni ravni. Državna sekretarka 

mag. Tanja Strniša je predstavila izvajanje reforma kmetijske politike v naslednjem letu. Povedala je, 

da je cilj, da bi Evropska Komisija nov program PRP potrdila februarja prihodnje leto. Takoj po 

potrditvi bo ministrstvo lahko razpisalo vse javne razpise, ki jih bo v prihodnjem letu veliko. Nov 

program PRP je trenutno v končni fazi usklajevanja. (Vir: MKGP, bh) 

 

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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KOHEZIJSKE NOVIČKE ZA SEPTEMBER  

Tukaj lahko najdete septembrsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o 

projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. 

ODPADKI V SLOVENIJI 

Začasni podatki Statističnega urada RS kažejo na to, da je prebivalec Slovenije v letu 2013 v povprečju 

proizvedel 359 kg komunalnih odpadkov. 

V letu 2013 je v Sloveniji nastalo skoraj 4,9 milijona ton odpadkov ali 10 % več kot v letu 2012. Količine 

odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti so se povečale za 12 %, količine komunalnih 

odpadkov so se zmanjšale za skoraj 1 % glede na leto 2012, za manj kot odstotek pa se je v letu 2013, 

glede na leto 2012, zmanjšala tudi količina nevarnih odpadkov. 

V proizvodnih dejavnostih je v letu 2013 nastalo okoli 3,2 milijona ton odpadkov (12 % več kot v letu 

2012), v storitvenih dejavnostih pa več kot 992.000 ton odpadkov (ali skoraj 13 % več kot v letu 2012). 

V letu 2013 so se ponovno začele povečevati tudi količine gradbenih odpadkov (za 25 % glede na leto 

2012). Zaradi povečanega nadzora pri izvajanju odpadkovne zakonodaje so se za skoraj štirikrat 

povečale tudi količine odpadkov iz naprav za ravnanje z odpadki (iz 223.000 ton v letu 2012 na 

812.000 ton v letu 2013).  

V letu 2013 je bilo v Sloveniji predelanih skupno več kot 5,2 milijona ton odpadkov ali za skoraj 2 % 

manj kot v letu 2012, odstranjenih pa 602.000 ton odpadkov ali za 21 % manj kot leto prej, prav tako 

sta se, glede na leto 2012, povečala uvoz (za 10 %) in izvoz (za 47 %) odpadkov.  

Čeprav se je ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v Sloveniji tudi v letu 2013 povečalo, je bilo v tem 

letu še vedno odloženih 30 % nastalih komunalnih odpadkov, kar pa je za 12 odstotnih točk manj kot 

v letu 2012.  

Več kot polovico nastalih komunalnih odpadkov so v letu 2013 odložili v statistični regiji 

Jugovzhodna Slovenija in v Zasavski statistični regiji (vsaka po 53 %); najmanj (15 %) nastalih 

komunalnih odpadkov pa so odložili v Koroški statistični regiji. (Vir: Statistični urad RS) 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e-novice-september-2014.pdf

