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ČESTITAMO 

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK MESTNA OBČINA 

MARIBOR, OBČINA SELNICA OB DRAVI in OBČINA TRNOVSKA VAS. 

 ISKRENE ČESTITKE!                                                                                  Sekretariat SOS 

PRIHAJAJOČI DOGODKI 

6.11. ČET  STROKOVNO USPOSABLJANJE "PRIPRAVA OBČINSKEGA 

PRORAČUNA ZA LETO 2015" Vabilo in Prijavnica. 
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NOVIČKE SOS  

LIFE SOS ADAPT 

Skupnost občin Slovenije je skupaj z osmimi partnerji 16.10.2014 oddala e-prijavnico v okviru razpisa 

programa LIFE za projekt LIFE SOS ADAPT. Včeraj je bil rok za oddajo e-prijavnice in že nekaj dni 

pred rokom so strežniki v Bruslju zaradi preobremenjenosti bili večino časa nedostopni. Z dovolj 

zgodnjo pripravo projekta, vztrajnostjo in neprespano nočjo nam je uspelo, kar mnogim prijaviteljem 

po Evropi ni, oddali smo prijavnico za projekt LIFE SOS ADAPT z vsemi zahtevanimi elementi. 

Kmalu po naši oddaji so v Bruslju podlegli pritiskom vseh tistih, ki jim to ni uspelo in podaljšali rok za 

oddajo do 25.10.2014. Glede na podaljšan rok in možnost naknadnega spreminjanja že oddane 

prijavnice in glede na to, da iz občin še vedno prejemamo vprašanja ali je še možno oddati pismo 

podpore sporočamo, da je še možno! Vsa pisma podpore, ki bodo prispela v naslednjih dneh bomo z 

veseljem vključili v prijavnico, če bodo le strežniki delovali in to omogočali. Vsekakor pa se najlepše 

zahvaljujemo za že prejeta pisma podpore, ki so tudi vključena v prijavo in sicer:  

Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS za zaščito in reševanje, Agenciji RS za okolje, Razvojni 

agenciji Savinjske regije in 51 občinam: APAČE,BRASLOVČE, BRDA, CELJE, CERKNICA, 

ČRENŠOVCI, DOBREPOLJE, DOBROVNIK, DRAVOGRAD, DUPLEK, HAJDINA, HRPELJE 

KOZINA, IDRIJA, ILIRSKA BISTRICA, KANAL, KIDRIČEVO, KOČEVJE, KOMEN, KOZJE, KRANJ, 

MARIBOR, METLIKA, MIKLAVŽ, MIREN KOSTANJEVICA, MISLINJA, MURSKA SOBOTA, 

NAKLO, PODČETRTEK, PREBOLD, PREVALJE, RADENCI, RADLJE OB DRAVI, RAZKRIŽJE, 

REČICA OB SAVINJI, ROGATEC, SEMIČ, SLOVENJ GRADEC, SLOVENSKA BISTRICA, 

SLOVENSKE KONJICE, STRAŽA, ŠENTJERNEJ, ŠENTJUR, ŠENTRUPERT, ŠKOFJA LOKA, 

ŠMARJEŠKE TOPLICE, TABOR, TRBOVLJE, VODICE, VOJNIK, VRANSKO, ŽELEZNIKI. 

RAZPIS ZA JAVNA DELA 2015 BO OBJAVLJEN V NOVEMBRU  

V sredo 15. oktobra je v prostorih Zavoda za zaposlovanje potekal sestanek o vsebini in poteku javnih 

del za leto 2015. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je v naslednjem letu zagotovilo 23 

milijonov evrov  za izvajanje programov javnih del (v letu 2014 je bilo na voljo 43 milijonov evrov). Na 

sestanku so predstavnice Zavoda za zaposlovanje povedale, da večjih sprememb tako pri postopku, 

kot pri vsebini javnih del ne bo, bo pa prvič omogočena elektronska prijava.  

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da bo Zavod za zaposlovanje predvidoma v drugi polovici meseca 

novembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del. V kolikor imate kakšne predloge za 

spremembo Kataloga programov javnih del jih lahko posredujete na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 24.10. (MM) 
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POSVET DRŽAVNE POMOČI  

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z 

Ministrstvom za finance, Sektorjem za 

spremljanje državnih pomoči, organizirala 

delovni posvet na temo državnih pomoči.  

Na posvetu, ki je potekal v sredo 15. oktobra 

2014 v Ljubljani, so se udeleženci seznanili o 

pravnih podlagah, dovoljenih in nedovoljenih 

državnih pomočeh ter ciljih pomoči, posebna 

pozornost pa je bila namenjena državnim 

pomočem De minimis ter predstavitvi spletne 

strani in obrazcu za priglaševanje z namenom priprave na nove priglasitve. Vsem prisotnim se 

zahvaljujemo za udeležbo. (ab) 

PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO OBČINSKIH PRORAČUNOV 

ZA LETO 2015 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance prejela informacijo, da je Sektor za sistem 

financiranja lokalnih skupnosti pripravil Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za 

leto 2015. V Prilogi I priročnik vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije, ki 

zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014 Urada RS za makroekonomske enalize 

in razvoj. Ti podatki so podlaga tudi za prirpavo občinskih proračunov za leti 2015 in 2016 in sestavo 

navodila za pripravo občinskega proračuna za neposredne uporabnike, ki ga mora za finance 

pristojen organ občinske uprave posredovati vsem neposrednim uporabnikom občinskega proračuna. 

Celotni dopis MF najdete tukaj.  

Prav tako je na tej povezavi objavljen Proračunski priročnik in direktna povezava na spletno stran 

MF z vsemi obrazci, prilogami. (ur) 

VZPOSTAVITEV REGISTRA ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA 

ZNAČAJA  

S strani MNZ smo prejeli obvestilo v zvezi z vnosom podatkov v Register zavezancev za informacije 

javnega značaja (v nadaljevanju: RZIJZ), ki se nanaša na dopis ministrstva z dne 10. 10. 2014. Priloga k 

dopisu je bila tudi excelova tabela, v kateri so bili navedeni proračunski uporabniki, ki so vpisani v 

Register neposrednih in posrednih uporabnikov, pa še niso bili vpisani v RZIJZ. S strani ministrstva 

smo ponovno prejeli excelovo tabelo proračunskih uporabnikov, ki na dan 15. 10. 2014 še niso bili 

vpisani v RZIJZ. Ministrstvo je prosilo, da v tabelo vpišete zavezance iz vaše pristojnosti, krajevne in 

četrtne skupnosti vpisujete s šifro 12 - organ lokalne skupnosti, osnovne šole pa s šifro 160  - druga 

oseba javnega prava (opisa pravne podlage vam v tem primeru ni potrebno vpisovati). Obvestilo, 

vključno s tabelo smo posredovali občinam članicam.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Proracunski_prirocnik_za_pripravo_obcinskih_proracunov_za_leto_2015.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/pror-prir-obcine-15.pdf
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracunov_obcin_za_leto_2015/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracunov_obcin_za_leto_2015/


 

10.10.2014 -17.10.2014  TN št. 41 

Register je danes, 17.10.2014 že odprt za javnost, zato je še posebej pomembno, da so podatki, ki bodo 

razvidni iz registra točni ter celostni oziroma, da so vanj zajeti vsi zavezanci po ZDIJZ. (bh) 

VODNIK PO EU SREDSTVIH ZA TURIZEM 

SOS je komisijo za turizem in občine seznanil, da so na Evropski komisiji – DG za podjetništvo in 

industrijo, kamor sodi tudi turizem, pripravili Vodnik po EU sredstvih za turizem. Priročnik so 

pripravili iz več razlogov, predvsem zaradi strateškega pomena turizma za EU. Kot tretji največji 

gospodarski sektor ima turizem v EU obsežen vpliv na gospodarsko rast, zaposlovanje in socialni 

razvoj. Poseben priročnik je bil potreben zaradi raznolikosti potreb turističnega sektorja in obseg 

tematskih programov EU. Priročnik, ki je zaenkrat na voljo le v angleškem jeziku je objavljen na tej 

povezavi. Ob tej priložnosti opozarjamo tudi na Priročnik za sistem kazalnikov za evropski turizem 

za trajnostne destinacije, ki je na voljo v slovenskem jeziku in ga najdete na tej povezavi. Pripravili pa 

so tudi tabele za vnos podatkov (samo v angleščini) in jih najdete tukaj. Priročnik s kazalniki je bil 

pripravljen lansko leto in od takrat so s posameznimi destinacijami tudi ocenjevali implementacijo. 

Rezultati so bili predstavljeni v okviru skupnega dogodka 4.7.2014 v Bruslju in so zbrani v 

predstavitvah tukaj. (sk)  

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA KULTURO PRI ZVEZI ALPE-

JADRAN 

V petek, 26.9. se je predstavnica sekretariata Skupnosti občin Slovenije udeležila sestanka delovne 

skupine za kulturo pri Zvezi Alpe-Jadran. Prvi sestanek delovne skupine novoustanovljene zveze je 

bil namenjen medsebojnemu spoznavanju članov in članic, ki so koordinatorji za kulturo v svojih 

regijah, predlogih možnega sodelovanja med članicami na področju kulture, možnostim sodelovanja s 

samimi kulturniki in pravilom projektnega financiranja projektov v regijah. Predstavniki kontaktne 

točke za kulturo so se dogovorili za tesno sodelovanje in vzpostavitev mreže z bazo podatkov tako 

organizacij, ki se ukvarjajo s področjem kulture, kakor tudi evropskih razpisov na katere se lahko 

prijavljajo članice Zveze Alpe Jadran. (bh) 

SODELOVANJE Z DANSKO OBČINO FREDENSBORG  

S strani MNZ smo bili obveščeni, da je slovenski veleposlanik na Danskem g. Tone Kajzer, posredoval 

depešo s ponudbo za sodelovanje z dansko občino Fredensborg.  

Fredensborg je mesto na Danskem. Nahaja se v provinci Hovedstaden. Nastala je leta 2007 po reformi 

lokalne samouprave z združitvijo občin Fredensborg-Humlebæk in Karlebo. V občini, ki meri 112.13 

km2 živi 39.551 prebivalcev, za katere od leta 2010 skrbi župan Thomas Lykke Pedersen. Občina 

Fredensborg je obdana s krasnim primestjem s kolesarskimi in pohodniškimi potmi. V bližini se 

nahaja tudi Esrum Sø, drugo največje dansko jezero z edinstvenim habitatom. Občina se lahko pohvali 

z mnogimi športnimi dvoranami in golf igrišči. V občini se nahaja Muzej moderne umetnosti, grad 

Kronborg (na seznamu UNESCO), moderno naselje Fredensborhusende (stvaritev Jørna Utzona, 

arhitekta operne hiše v Sidneyu). Zanimivost občine je tudi kraljeva palača, kjer kraljeva družina 

preživlja svoje poletne počitnice.  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7203/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7203/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-tourism-indicator-system-pbNB3213182/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/documents_indicators/destination_dataset_en.zip
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7530
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Župan Občine Fredensborg g. Thomas Lykke Pedersen je med drugim v pogovoru s slovenskim 

veleposlanikom izrazil pripravljenost za sklenitev dogovora o prijateljstvu in sodelovanju s slovensko 

občino, zato vas prosimo, da nas občine članice, ki bi želele navezati stike z dansko občino, obvestite o 

vašem interesu za sodelovanje in kratkim opisom občine v angleškem jeziku na naslov 

info@skupnostobcin.si. (bh) 

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 

ŠIRŠA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA  

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani ministrstva pristojnega za uslužbenski sistem in sistem plač 

v javnem sektorju poziv za potrditev oziroma imenovanje novega člana in predstavnika Skupnosti 

občin Slovenije v širšo vladno pogajalsko skupino. Zaradi kadrovskih sprememb dosedanjega člana, je 

SOS pričela s postopkom evidentiranja kandidatk in kandidatov. Na podlagi prejetih predlogov je 

predsedstvo SOS v korespondenčni seji imenovalo in predlagalo za članico Amro Kadrič, Velenje.  
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POJASNILA MINISTRSTVA 

UREDBA O NAČINU PRIPRAVE KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH 

UPORABNIKOV PRORAČUNA IN METODOLOGIJI SPREMLJANJA 

NJIHOVEGA IZVAJANJA ZA LETI 2014 IN 2015  

S strani ministrstva za notranje zadeve smo prejeli dodatno pojasnilo glede Uredbe o načinu priprave 

kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja 

za leti 2014 in 2015. Ministrstvo na podlagi  rezultatov poročanja v skladu z Uredbo in Pravilnikom o 

metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v 

javnem sektorju ugotavlja, da podatkov v ISPAP niso poročali vsi uporabniki proračuna.  

V dopisu, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj, uporabnike proračuna ministrstvo poziva, da v 

informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu 

zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), nemudoma poročajo podatke o bruto zneskih plače in 

nadomestilih ter številu zaposlenih s stanjem na dan 1.7.2014. Posebej so še opozorili, da je v 2. 

odstavku 44. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za odgovorno osebo predvidena sankcija 

plačilo globe najmanj 1.100 € za prekršek v primeru, da ne posreduje podatkov o plačah v skladu s 

četrtim odstavkom 38. člena tega zakona. V dopisu podajajo še dodatno pojasnilo glede poročanja 

podatkov v ISPAP, ki vsebuje manjše spremembe v poročanju, zaradi ugotovljenih rezultatov 

poročanja v  testnem obdobju.  

NAVODILA ZA POSLOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV PO VPISU 

V REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV  

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za finance, direktorata za proračun prejeli 

Navodila za poslovanje skupnih občinskih uprav po vpisu v register proračunskih uporabnikov. Do 

celotnega navodila lahko dostopate s klikom tukaj.   

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O OCENJEVANJU KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA 

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo osnutka Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka. Vaše pripombe in 

predloge lahko posredujete do petka, 31.10.2014, na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O 

KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v tem tednu objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 

petka, 31.10.2014, na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/POJASNILO_MNZ-porocanje_ISPAP-10.10.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MF/MF_2014/Navodila_za_poslovanje_skupnih_obcinskih_uprav_po_vpisu_v_register_proracunskih_uporabnikov.pdf
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7695&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7695&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7696&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7696&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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POVPRAŠEVANJA OBČIN  

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE 

SOFINANCIRANJE KOMERCIALNE RADIJSKE POSTAJE 

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

radijske postaje. Občino je zanimalo 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,….? 

Odgovore občin članic SOS  lahko preberete tukaj.  

ODPRTO POVPRAŠEVANJE  

VZDRŽEVANJE UMETNOSTNO ZGODOVINSKIH GROBNIH MEST  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo za pridobitev informacij glede v nadaljevanju navedene 

problematike, s katero se srečuje občina članica SOS. Vljudno vas naprošamo k sodelovanju. Na 

pokopališču v občini  je namreč nekaj grobnic, ki nimajo oskrbnikov (za te grobnice nihče ne plačuje 

oskrbnine). To so grobnice, ki so zanimive oziroma pomembne iz umetnostnozgodovinskega vidika 

oziroma so v njih pokopane pomembne osebnosti mesta. V obeh primerih nihče ne plačuje najemnin 

za grobna mesta, seveda pa tudi nihče ne obnavlja nagrobnih spomenikov. Na podlagi navedenega 

naproša občina za pomoč, saj bi želela dobiti dober primer reševanja tovrstne problematike v drugih 

občinah. Zanima jo predvsem kdo zagotavlja sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje tovrstnih 

grobnih mest ter kaj je pravna podlaga? 

Vaše odgovore nam prosimo posredujte do srede, 22. oktobra 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

DOGODKI SOS 

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 

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. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Odg_Sofinanciranje_komercialne_radijske_postaje.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Priprava_proracuna_za_leto_2015_6_11_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA_06_11_14.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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DOGODKI DRUGIH 

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. 

24.10 / LOKALNO- PODJETNO- SODELOVALNO – FESTIVAL 

SOCIALNIH PODJETIJ IN IDEJ 

V petek, 24. oktobra 2014 bo med  10:00  in 18:30 uro v Tkalskem prehodu v centru Maribora potekal 

Festival socialnih podjetij in idej. V zadnjih letih je prišlo do intenzivnega porasta socialno 

podjetniških dejavnosti in iniciativ, zadružništva in inovativnih oblik podjetništva, ki si ob tržnih 

dejavnostih ali skoznje prizadevajo pozitivno razreševati družbene izzive sodobnih skupnosti, 

pogosto v svojem neposrednem okolju. Pestrost poslovnih rešitev za družbene probleme in 

inovativnih rab lokalnih virov nam bodo na Festivalu socialnih podjetij in idej predstavile socialno 

podjetniške iniciative iz Maribora in okolice. Več informacij lahko dobite na elektronskem naslovu 

stasa.dp@caap.si. Program   

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
mailto:stasa.dp@caap.si
http://www.skupnostobcin.si/sos/napovednik_dogodkov/dogodek/article/lokalno-podjetno-sodelovalno-festival-socialnih-podjetij-i/2/neste/0/index.html?tx_ttnews%5Bmode%5D=1&cHash=10cddfdb4187ce43b9f5c6ef679b3211
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29.10. / UKREPI PO PRENEHANJU IZREDNEGA DOGODKA 

Uprava RS za zaščito in reševanje in Uprava RS za jedrsko varnost pripravljata seminar na temo 

ukrepi po prenehanju izrednega dogodka. Seminar bo potekal 29. oktobra 2014,v Izobraževalnem 

centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu 

ukvarjajo ali srečujejo s to problematiko, kakor tudi tistim, ki ukrepajo ob jedrskih ali radioloških 

nesrečah. Udeležba na seminarju je brezplačna. Vabilo s programom  

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 KAMPANJ  

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. 

5. SEJA VLADE 

OSNUTEK PRORAČUNSKEGA NAČRTA ZA LETO 2015  

Vlada RS je na seji sprejela Osnutek proračunskega načrta za leto 2015. Dokument predstavlja osnutek 

proračunskega načrta za 2014 ter 2015 na podlagi UMAR-jeve ocene gospodarskih gibanj. Prikazana je 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Ukrepi_po_prenehanju_izrednega_dogodka-29.10.2014.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/javni-natecaj
http://www.gunterpauli.com/Gunter_Pauli/Home.html
http://zelenadelovnamesta.si/upload/ZDM_vabilo2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1gKe7hB_Ak6QjQboICl2Fvt385EeIG7uF_yqJ-V2JSE
mailto:gaja@umanotera.org
http://www.zelenadelovnamesta.si/
mailto:info@metinalista.si
http://metadekleta.metinalista.si/our-events/v-mursko-soboto-da-si-napolnimo-buce-z-medijskimi-vescinami/
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javnofinančna strategija za odpravo presežnega primanjkljaja in izračuni ustreznega fiskalnega napora 

na podlagi metodologije Evropske komisije. Cilj, ki si ga je postavila Vlada RS, je doseganje 

primanjkljaja sektorja država na ravni 4,4% BDP v letu 2014 (z vključenim stroškom dokapitalizacije 

bank). Za leto 2015 Vlada RS ostaja zavezana osnovnemu fiskalnemu cilju in načrtuje doseganje 

primanjkljaja sektorja država pod 3 % BDP in sicer v višini 2,8% BDP. (Vir: Vlada RS, ab) 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 

Vlada RS je na seji sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrsti 144 

novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1536-07-0033, Regionalna in lokalna infrastruktura 

in skupine projektov 1536-11-S009, Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo ZFO. 

Občine so na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin upravičene do dodatnih sredstev za 

sofinanciranje investicijskih projektov lokalne infrastrukture in investicijskih projektov posebnega 

pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, vključenih v načrte 

razvojnih programov občinskih proračunov v višini 2 % skupne porabe vseh občin. 

Proračunska sredstva so za leto 2014 rezervirana v okviru programa - upravljanje sistemov javne 

uprave na državni ravni in lokalni ravni in dejavnosti (1401) in dejavnosti – investicije v občinah 

(14010401). (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O ZADOLŽEVANJU OBČIN V LETU 2013  

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni 

občin v letu 2013 in zadolženosti na dan 31.12.2013.  

Skupna zadolženost občin se iz leta v leto povečuje in je konec leta 2013 znašala 840,5 mio EUR oz. 

2,33% BDP. Povprečni dolg na prebivalca je bil 410 EUR. V strukturi skupne zadolžitve so 80% 

predstavljali dolgovi občin in 20% dolgovi pravnih oseb v občinah. Občine so se zadolževale 

predvsem za investicije, predvidene v občinskem proračunu, osem občin se je zadolžilo za sredstva 

sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije. 

Več kot polovica zadolženosti občin (57,8%) je bila koncentrirana v treh statističnih regijah: 

Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski. Zadolženost pravnih oseb izstopa v Osrednjeslovenski 

regiji. Skupaj s pravnimi osebami v Obalno-Kraški in Podravski regiji zadolženost pravnih oseb 

dosega 82,7% celotne zadolženosti pravnih oseb. 

Kljub rahlemu povečanju skupne zadolženosti lokalnih skupnosti v preteklem letu so ocenili, da obseg 

njihove zadolženosti na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Kritična pa je prezadolženost nekaj posameznih 

občin, ki imajo velike težave zaradi več let neporavnanih dolgov, ter nove prikrite in nezakonite 

zadolžitve, s katerimi je nekaj občin v zadnjih letih preseglo zakonske okvire. (Vir: Vlada RS,ab) 
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AKTUALNI RAZPISI 

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.  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGETSKO UNČIKOVITOST V JAVNEM SEKTORJU  

Energija plus že tretje leto zapored izvaja razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrepe, ki 

povečujejo energetsko učinkovitost. Z razširjenim naborom ukrepov letos ponujajo še več možnosti in 

načinov za povečanje energetske učinkovitosti individualnim kupcem. Razpis za pridobitev 

nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti je bil objavljen dne 29.08.2014 v Uradnem 

listu RS št. 64/2014 in namenja 682.614 EUR nepovratnih sredstev javnemu sektorju za sofinanciranje 

naslednjih ukrepov: vgradnja sprejemnikov sončne energije,toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz OVE; vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; programi 

izvajanja energetskih pregledov, sistemi za izkoriščanje odpadne toplote, vgradnja energetsko 

učinkovitih elektromotornih pogonov, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso 

ali zemeljski plin; oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih; obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavbe. Razpis je odprt do 

01.12.2014 oziroma do objave zaključka zaradi porabe sredstev. Več o razpisu na spletni strani 

www.energijaplus.si, za vsa vprašanja pa se lahko obrnete tudi na elektronski naslov 

pure@energijaplus.si ali na tel.št. 02 22 000 668.  

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. 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
http://www.energijaplus.si/
mailto:pure@energijaplus.si
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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NOVICE DRUGIH 

POSLOVNA KONFERENCA SLOVENSKEGA VELEPOSLANIŠTVA NA 

DANSKEM 

Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvestilo, da namerava slovensko veleposlaništvo na Danskem 

organizirati poslovno konferenco, ki jo organizira veleposlaništvo v sodelovanju z Gospodarsko 

zbornico Slovenije 3. in 4. decembra 2014 v Kopenhagnu. Tako vabijo vse slovenske županje in 

župane, ki bi bili zainteresirani za gospodarsko sodelovanje z danskimi podjetji, da se udeležijo 

konference. V kolikor bi se zbralo zadostno število interesentov, bi na konferenci lahko bila 

predstavitev delovanja danske lokalne samouprave izvedena kot stranski dogodek. Kotizacije ni, 

stroške povezane z udeležbo pa krijejo udeleženci sami. V primeru vašega interesa vas prosimo, da se 

za konferenco prijavite na andrej.cokert@gov.si. (bh)    

DAN SLOVENSKE HRANE  

V petek 21. novembra 2014 bo potekal tretji dan slovenske hrane, s katerim se želi opozoriti na pomen 

oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Pomemben del aktivnosti predstavlja tudi 

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se odvija v vrtcih in osnovnih šolah že četrto leto 

zapored.  Organizatorji vabijo vse zainteresirane, da se projektu pridružijo in na ta dan namenijo 

posebno pozornost vsebinam povezanim s slovensko hrano. Več informacij lahko najdete na 

tradicionalni-zajtrk.mko@gov.si. (Vir: MKO, jv) 

PRIROČNIK EVROPSKE SKUPNOSTI ZA LOKALNI RAZVOJ 

V skupnosti občin Slovenije smo zasledili objavo priročnika za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in je 

bil objavljen na začetku programskega obdobja 2014–2020, da bi se subjektom, ki neposredno 

sodelujejo v lokalnih akcijskih skupinah, zagotovila nekatera praktična orodja in predlogi za izvajanje 

lokalnega razvoja. Namen priročnika je obstoječim partnerstvom LEADER in FARNET (omrežje 

evropskih ribolovnih območij) zagotoviti pomoč pri razvoju bolj osredotočenih in kakovostnih 

strategij, ki so jasno usmerjene v rezultate in se prilagajajo spreminjajočim se zunanjim pogojem. 

Priročnik temelji na novem okviru rezultatov za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Njegova ciljna 

skupina so lokalni akterji in strokovni delavci ter zlasti koordinatorji in predsedniki lokalnih akcijskih 

skupin. Vendar je uporaben tudi za organe upravljanja in druge zainteresirane strani, ki sodelujejo pri 

izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in ki potrebujejo dodaten vpogled v nekatera ključna 

vprašanja, s katerimi se akterji ukvarjajo na terenu. Namenjen je tako novim partnerstvom v mestih 

kot socialnemu vključevanju in več kot 2 600 obstoječim partnerstvom LEADER in FARNET. (Vir: 

mreža za podeželje, mm)  

VELIKE RAZLIKE V ŠOLNINAH IN ŠTIPENDIJAH ZA EVROPSKE 

ŠTUDENTE  

Iz poročila, ki ga je objavilo omrežje Eurydice Evropske komisije, izhaja, da se šolnine, štipendije in 

posojila v evropskih državah še vedno močno razlikujejo. Poročilo, ki zajema 33 evropskih držav, 

mailto:andrej.cokert@gov.si
mailto:tradicionalni-zajtrk.mko@gov.si
http://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/PRP/PRP_2013-2020/Navodila_CLLD_avgust2014.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf
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kaže, da sistemi šolnin kljub nekaj opaznim izjemam po vsej celini ostajajo razmeroma stabilni. 

Nemčija je edina država, ki je šolnine pred kratkim ukinila, čeprav jih je uvedla šele leta 2007. 

Estonija je v letu 2014 bistveno spremenila svoj sistem financiranja, tako da je šolnino povezala z 

uspehom. Plačujejo jo samo študenti, ki pri študiju niso uspešni in vsako leto ne dosežejo potrebnega 

števila kreditnih točk. Tudi na Češkem, v Španiji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, na Poljskem 

in Slovaškem so šolnine povezane s slabimi rezultati. Po obsežni reformi visokošolskega sistema v 

Združenem kraljestvu (Angliji) v letu 2012 so šolnine v tej državi najvišje v Evropi. Ne plačujejo se 

takoj, temveč šele po končanem študiju, ko dohodki študentov presežejo določen prag. Ta model je 

edinstven v Evropi. Študenti na Irskem, v Italiji, Latviji, Litvi, na Madžarskem, Nizozemskem in v 

Sloveniji vnaprej plačujejo razmeroma visoke šolnine. Androulla Vassiliou, evropska komisarka za 

izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade je izpostavila, da mora Evropa nujno izboljšati dostop do 

visokošolskega izobraževanja za mlade, saj se s tem se ne bodo le občutno izboljšale njihove možnosti 

za dobro zaposlitev, ampak se bodo okrepila tudi gospodarstva, ki potrebujejo inovacije in 

ustvarjalnost, ki jih prinašajo nadarjeni diplomanti. (Vir: Evropa rapid, bh) 

DOGOVOR SVETA O PLATFORMI EU ZA BOLJŠE PREPREČEVANJE IN 

ODVRAČANJE OD DELA NA ČRNO  

16. oktobra je bil dosežen dogovor ministrov Sveta EU za zaposlovanje in socialno politiko o t. i. 

„splošnem pristopu“ k vzpostavitvi evropske platforme za učinkovitejše preprečevanje in odvračanje 

od dela na črno. Delo na črno močno poslabšuje delovne pogoje, pošteno konkurenco in javne 

proračune, zato naj bi platforma povezala različne nacionalne izvršilne organe, ki so vključeni v 

preprečevanje tega pojava. Komisija je predstavila predlog za vzpostavitev platforme aprila 2014. 

Platforma naj bi povezala vse izvršilne organe, ki so vključeni v preprečevanje dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo in socialno varnost ter davčni in migracijski organi, ter druge deležnike, kot so 

predstavniki delodajalcev in delavcev na ravni EU. Zapolnila naj bi vrzel na ravni EU, saj se je do zdaj 

o delu na črno razpravljalo le občasno in na neusklajen način v različnih odborih in delovnih 

skupinah. Omogočila naj bi učinkovitejše sodelovanje med tistimi, ki se na terenu vsak dan ukvarjajo z 

delom na črno. Cilji nove platforme so oblikovanje foruma, na katerem bi si strokovnjaki lahko 

izmenjevali dobre prakse in tako pridobili nove stike; preučitev orodij na ravni EU in držav članic za 

reševanje skupnih težav, ki nastanejo zaradi dela na črno in z njim povezane navidezne 

samozaposlitve; reševanje čezmejnih vidikov dela na črno, na primer s preučevanjem načinov za 

boljšo izmenjavo podatkov med nacionalnimi upravami; okrepitev čezmejnega operativnega 

sodelovanja, kot so izmenjave osebja in skupni inšpekcijski pregledi; oblikovanje skupnih načel in 

smernic za inšpekcijske preglede za preprečevanje dela na črno in organizacija skupnih usposabljanj; 

povečanje ozaveščenosti o problemu z izvajanjem skupnih dejavnosti, kot so evropske kampanje, in 

sprejetjem strategije na regionalni ravni ali na ravni EU. (Evropa rapid, bh)  

Z RAZISKAVAMI EU SE ODPADNA HRANA SPREMINJA V KRMO 

Svetovno povpraševanje po hrani naj bi se po pričakovanjih povečalo za 70 % do leta 2050, medtem ko 

bo veliko povečanje uporabe biomase pomenilo tudi pritisk na kmetijstvo. V ospredju Svetovnega 

dneva hrane 2014 in cilj več raziskovalnih projektov, ki jih financira EU, je ugotoviti, kako nahraniti 

svet, ne da bi škodovali okolju. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_sl.htm
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Rešitev s spreminjanjem kmetijskih odpadkov v živalsko krmo, ki jo podpira raziskovalni projekt 

NOSHAN, ki ga financira EU, bi odprla nove priložnosti za kmete in hkrati zmanjšala odvisnost 

Evrope od uvoza krme. To bi v zameno ustvarilo nova zelena delovna mesta na področju zbiranja 

odpadkov, v čistilnih napravah in pri proizvodnji krme. Zamisel bo še posebej dobrodošla na 

podeželskih območjih, kjer je rast manj intenzivna kot v mestnih območjih in kjer je industri ja krme 

močna gospodarska sila. Projekt NOSHAN bo odpadno hrano, zlasti sadje, zelenjavo in mlečne 

proizvode, spremenil v živalsko krmo pri nizkih stroških in majhni porabi energije. Ekipa, ki jo 

sestavljajo raziskovalna središča, ena univerza in podjetja iz šestih držav članic EU in Turčije, je leta 

2012 začela z ocenjevanjem vrednosti različnih vrst odpadkov in vzpostavljanjem podatkovne baze 

potencialnih sestavin krme. Ob zaključku projekta leta 2016 bo ekipa seznanjena tudi z najboljšimi 

tehnologijami za ekstrakcijo in nadgradnjo vsake vrste odpadkov. (Vir: Evropa rapid, bh)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1165_sl.htm

