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ČESTITAMO 

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČRNA NA 

KOROŠKEM, GORNJI PETROVCI, LENDAVA in ŠENTJERNEJ. 

ISKRENE ČESTITKE!                                                                                          Sekretariat SOS 

PRIHAJAJOČI DOGODKI 

10.9. SRE 

 

 Izvedba postopka oddaje javnega naročila s poudarkom na pravni 

praksi in pravilni uporabi podzakonskih aktov Vabilo in prijavnica. 
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NOVIČKE SOS  

STALIŠČE SOS NA PREDLAGANE SPREMEMBE ZAKONA O 

EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH  

Skupnost občin Slovenije je v pregled prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. S predlaganim se prenašajo dodatne pristojnosti na občine 

(prenos pooblastila na občinske redarje za nadzor nad uporabo pirotehničnih izdelkov), s čimer 

Skupnost občin Slovenije ne soglaša in nasprotuje takšni spremembi predpisa. Zato je SOS na 

Ministrstvo za notranje zadeve naslovila dopis z utemeljitvijo nasprotovanja prenosa pooblastila, in 

sicer v pričakovanju, da se upoštevajo pripombe in da se pooblastilo ne prenese na občinske redarje. 

E-RAČUNI 

Od 1.1.2015 bodo v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike vse 

organizacije v javnem sektorju obvezno prejemale račune v elektronski obliki. Vse občine, med njimi 

tudi 175 članic Skupnosti občin Slovenije bodo morale z začetkom naslednjega leta pošiljati in 

prejemati elektronske račune. Glede na to na Skupnosti zaznavamo velik interes za pridobivanje 

informacij in napotkov za čim lažji prehod na eRačune, med drugim tudi vse več vprašanj v zvezi s 

prehodom in pogoji, ki jih različni ponudniki občinam ponujajo.  

Zato smo 12. avgusta 2014 na ponudnike programske opreme za finančno poslovanje občin naslovili 

vprašanje, kakšni so njihovi pogoji za občine, da bodo s 1.1.2015 poslovale v skladu s predpisi in 

sprejemale ter izdajale e-račune. Vprašanje smo poslali petim ponudnikom in sicer: CADIS, SAOP, 

GRAD, INDEPENDENT in IS.EDICO informacijski sistemi. V kolikor smo nevede katero podjetje 

izpustili, prosimo občine, da nam sporočite ime podjetja.  

Prosili smo, da nam do prihodnjega tedna sporočijo, ali to predstavlja za občino dodaten strošek in v 

kakšni višini, ali organizirajo izobraževanja in ali lahko glede na število uporabnikov zagotovijo 

kakšne popuste oz. ugodnosti. Prejeli smo tudi že prva odgovora in sicer podjetja Cadis in Grad. Z 

odgovori bomo občine seznanili po 20. avgustu. (SK) 

E-HRAMBA 

V zvezi z e-računi se odpirajo mnoga nova področja in zahteve, za katere občine še nimajo dokončnih 

rešitev. Mednje zagotovo spada tudi obveza zakonsko določene hrambe e-računov. V zvezi s tem 

razmišljamo širše, v smislu, da so e-računi zgolj prva vrsta e-dokumentov, ki jih začenjamo 

uporabljati. Občine se namreč lotevajo tudi širitve e-poslovanja z uvajanjem uporabe digitalnih potrdil 

pri podpisovanju izhodnih dokumentov. Tudi tovrstni dokumenti postajajo predmet dolgoročne 

akreditirane e-hrambe, za katere pa ponudbe za hrambo e-računov (UJP) zagotovo ne bodo na voljo. 

Glede na to, da MNZ RS že kar nekaj časa izhodne dokumente pošilja v e-obliki, je SOS nanje naslovil 

vprašanja, kako je podpora e-hrambe rešena na nivoju državne uprave in ali obstaja oz. se načrtuje 

rešitev, ki bi bila uporabna tudi v okolju lokalne samouprave. V sekretariatu namreč zaznavamo vse 

večjo zaskrbljenost občin zaradi dragih ponudb storitev e-hrambe. (SK) 
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POZIV OBČINAM K EVIDENTIRANJU PREDHODNEGA INTERESA  

Na Skupnosti občin Slovenije oblikujemo projektno idejo, s katero bi želeli pridobiti sofinanciranje 

programa LIFE in občine članice SOS smo povabili, da izrazijo interes za sodelovanje. Slovenija se 

sooča s problemom podnebnih sprememb, ki se kažejo v povišanju povprečnih temperatur (do leta 

2011 povišanje za 1,2°C od povprečja v letih 1961-1990) in povečanem tveganju ekstremnih 

vremenskih pojavov. V zadnjih letih smo bili priča žledu, poplavam, ekstremnim sušam, … Zaradi 

takšnih izrednih dogodkov država in občine že sprejemajo posamezne ukrepe za povečanje 

odpornosti na ekstremne dogodke, vendar ti še niso del celovitega pristopa k prilagajanju na 

podnebne spremembe. Posledice podnebnih sprememb se najbolj čutijo na lokalni ravni, hkrati pa 

imajo občine možnost povečati svojo odpornost skozi ukrepe prostorskega načrtovanja, civilne zaščite, 

upravljanja z energijo, vodo in okoljem. Mnoge slovenske občine so se že zavezale k blaženju 

podnebnih sprememb v okviru Covenant of Mayors, v Skupnosti občin pa se krepi zavedanje, da je 

nujno ukrepati tudi na področju prilagajanja. Prilagajanje na lokalni ravni podpira tudi Evropska 

Unija s pobudo Mayors Adapt, poleg tega pa je prilagajanje na podnebne spremembe ena od ključnih 

prioritet programa LIFE.  

Namen projekta je sprožiti proces prilagajanja podnebnim spremembam v slovenskih občinah v 

okviru programa Mayors Adapt, s cilji: 

 Izboljšati identifikacijo in ocene tveganj zaradi podnebnih sprememb na lokalni ravni. 

 Razviti nabor orodij in ukrepov za soočanje s tveganji s poudarkom na prostorskem načrtovanju 

in jih vključiti v občinske programe ukrepov ali strategije za prilagajanje.  

 Preizkusiti metodologijo prilagajanja na primerih že poznanih tveganj. 

 Integracija orodij in ukrepov za prilagajanje v predpise. 

 Usposabljanje občinskih uprav in lokalnih deležnikov za načrtovanje prilagajanja. 

 Ozaveščanje odločevalcev in javnosti o tveganjih zaradi podnebnih sprememb in o ukrepih 

prilagajanja.  

Odgovore občin ali jih zanima sodelovanje v projektu bodisi kot partnerje ali kot pridružene 

partnerice s podatki kontaktnih oseb pričakujemo do torka 19. avgusta 2014 na e-naslov 

info@skupnostobcin.si, kjer dobite tudi več informacij, kontakt Saša Kek, 02/234 15 00. 

ODPRTE PRIJAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA 

OBČINA 2014  

Mladinski svet Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo 

občin Slovenije ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, 

tudi letos objavljamo JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA 

OBČINA. Certifikat Mladim prijazna občina se bo za obdobje štirih let podeli tistim samoupravnim 

lokalnim skupnostim, ki v prijavi na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih 

in horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji. Poziv z razpisno 

dokumentacijo in vsemi informacijami je objavljen na spletnih straneh SOS ali v Tedenskih novicah 

SOS v rubriki Aktualni razpisi. Rok za oddajo vlog je sreda, 3. september 2014, do 24. ure. Prejete 

vloge bo strokovna komisija odpirala 5. 9. 2014. O izidu poziva bodo občine obveščene najkasneje do 

http://mayors-adapt.eu/
mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/javni-poziv-za-pridobitev-certifikata-mladim-prijazna-obcin/2/index.html?cHash=8ad38f6206444daff1330bf8e01d1c89
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22. 9. 2014. Slavnostna podelitev certifikatov pa bo predvidoma 25. 9. 2014. Kontaktna oseba za javni 

poziv je v sekretariatu SOS Barbara Horvat, tel: 02 234 15 05 oz. barbara.horvat@skupnostobcin.si. (bh)  

POJASNILA MINISTRSTVA 

IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST  

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

prejela pojasnilo in poziv vezano na izvrševanje tretjega odstavka 13. člena Zakona o izvrševanju 

kazenskih sankcij, in sicer glede problematike zagotavljanja zadostnega števila izvajalskih organizacij 

za izvajanje dela v splošno korist. 

MDDSZEM naproša vse tiste občine, ki še niso zagotovile delovnih nalog in izvajalskih organizacij za 

izvrševanje dela v splošno korist, da to čim prej storijo in se v zvezi z dodatnimi pojasnili in 

informacijami obrnejo na pristojni CSD oz. na regijskega koordinatorja za izvajanje nadomestne kazni 

in drugih ukrepov v splošno korist. 

Tukaj najdete dopis ministrstva in prilogo – dopis Ministrstva za pravosodje.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

OSNUTEK OP ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO 

IN RIBIŠTVO 

Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Operativnega programa za izvajanje 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 in s tem 

odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do 30. 8. 2014. Pripombe in predloge na dokument prosimo 

posredujete na e-naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do navedenega datuma. 

PRIPRAVA NOVE STRATEGIJE OHRANJANJA BIOTSKE 

RAZNOVRSTNOSTI 

Že nekaj mesecev poteka priprava nove Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-

2025 (SOBR). V začetku junija je potekalo uvodno srečanje in predstavitev SOBR. Na prvem srečanju 

so udeleženci skušali oblikovati krovne nacionalne in podrobne nacionalne cilje, pa tudi usmeritve za 

doseganje ciljev. Gradivo, ki je nastalo na podlagi prve delavnice lahko pregledate tukaj.  

V kolikor imate kakršnekoli predloge ali pripombe na gradivo lahko pošljete vaše odzive na 

info@skupnostobcin.si.  

DOGODKI SOS 

19.8. / KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O 

FINANCIRANJU OBČIN  

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo objavljeno "Povabilo občinam 

k oddaji načrtov porabe" za koriščenje sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Dopis_za_obcine-DSK-avg.2014.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/op_espr_2014_2020.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/op_espr_2014_2020.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/Povzetek_prve_delavnice_ohranjanje_BR-21.7.2014.doc
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Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo organizirajo predstavitev, na kateri bodo predstavniki MGRT predstavili kako bo potekalo 

koriščenje sredstev in kdaj bo predvidoma izvedeno ter katere so novosti.  

Dogodek bo potekal v torek, 19.8.2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, 

Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete program predstavitve.  

10.9./ IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA S 

POUDARKOM NA PRAVNI PRAKSI IN PRAVILNI UPORABI 

PODZAKONSKIH AKTOV 

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo izvedbe postopka oddaje javnega naročila s 

poudarkom na pravni praksi in pravilni uporabi podzakonskih aktov. Polega ZJN-2 (in ZJNVETPS) 

kot materialnih zakonov, morajo naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije upoštevati tudi 

podzakonske predpise. Na seminarju bodo predstavljeni ključni podzakonski predpisi, s prikazom 

uporabe v praksi. Prav tako bodo predstavljene ključne novosti, ki jih vnaša Direktiva o javnem 

naročanju. 

Seminar bo temeljil na predstavitvi temeljnih institutov javnega naročanja s predstavitvijo uporabe v 

praksi in pravne prakse DKOM. Obravnavani instituti bodo združeni glede na ključne faze postopka 

oddaje javnega naročila. 

Poudarek bo na predmetih javnih naročil, ki jih občine najpogosteje izvajajo: 

- vzdrževanje občinskih cest (javno naročilo/koncesija) 

- gradnja objektov in energetska sanacija objektov 

- sukcesivna dobava živil 

- storitve šolskih prevozov. 

Seminar bo potekal v sredo, 10. septembra 2014, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend 

Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica. 

Posvet bo trajal predvidoma do 14.00 ure. Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 

8.9.2014. Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali 

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

Maribor. 

DOGODKI DRUGIH 

15.8. in 16.8./ SEJEM PRIDNE ROKE 2014 

Vabimo vas k sodelovanju na sejmu socialnih podjetij Pridne roke 2014, ki bo potekal v petek 15. in 

soboto 16. avgusta 2014 v starem mestnem jedru Slovenskih Konjic - slikovitem mestu cvetja in vina. 

Sejem je namenjen promociji socialnih podjetij in zadrug, predstavitvi primerov dobrih praks 

socialnega podjetništva in zadružništva v slovenskih občinah, promociji LAS-ov, razvoja podeželja, 

turističnih društev in lokalnih turističnih centrov. Sejem organiziramo Skupnost občin Slovenije, 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO_21__IN_23__CLEN_AVGUST_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-_postopek_oddaje_JN_10_9_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_10_9_14.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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Slovenski forum socialnega podjetništva, socialno podjetje Kooperativa Konjice, TIC Slovenske 

Konjice in partnerji. 

K sodelovanju na sejmu vabimo: socialna podjetja, zadruge, organizacije in podjetja, ki delujejo po 

načelih socialnega podjetništva, lokalne akcijske skupine, turistična društva in turistično informacijske 

centre. Na sejmu lahko razstavljavci svoje izdelke in storitve tudi prodajajo. Udeležba na sejmu je za 

razstavljavce in udeležence sejma brezplačna. Zaradi omejenega števila razstavljavcev na sejmu je 

potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: info@fsp.si najkasneje do 8.8.2014 do 12h. 

V kolikor razstavljavci razpolagate z lastnimi stojnicami ali predstavitvenimi šotori vas prosimo, da to 

sporočite in navedete tudi dimenzije stojnic in šotorov, da vas bodo lahko ustrezno umestili v sejemski 

prostor. O izboru razstavljavcev bodo vse prijavljene obvestili najkasneje do 11.8.014. 

19.8./ DELAVNICA ZA PRIJAVO NA PROGRAME EZD 

Vabimo vas na brezplačno delavnico v torek, 19.8.2014 od 9.00 do 16.00, Ljubljana, Breg 14, 

konferenčna dvorana Hiša EU, katere namen je predstavitev Evropskega centra za podporo civilne 

družbe, programa Evropa za državljane, razvoj projektnih idej in priprava konkretne projektne vloge 

za razpis, s ciljem popularizacije programa Evropa za državljane in povečanja uspešnosti projektnih 

prijav na razpise EZD. 

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem ali partnerjem, ki so lahko javni organi (občine, 

zavodi,…) ali nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe (NVO: društva, zasebni zavodi, 

ustanove, idr. nepridobitne org.). Poudarek bo na razpisnem roku 1. 9. 2014. 

Na brezplačne delavnice se lahko prijavite preko e-prijave na spletni strani www.consulta.si. Prijave 

zbirajo do zasedenosti mest, zato pohitite s prijavo. Dodatne informacije so na voljo na naslovu: 

info@consulta.si in slovenia@ecrc-si.com. 

28.8. in 29.8./ BIOSIMPOZIJ 2014 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) in Inštitut za kontrolo in 

certifikacijo (IKC), konec avgusta (28.8. in 29.8.2014), v okviru projekta »Health-Care Ne: Zavedanje o 

trajnostni prehrani«, organizirata 15. Alpe Jadran Biosimpozij z naslovom »Bio gre v šolo« in 

podnaslovom »Ekološko kmetijstvo in pomen ekološko pridelane hrane«. 

Dogodek je namenjen vsem, ki vas zanima pomen trajnostne prehrane, varovanje okolja, vključevanje 

ekoloških živil v prehrano občutljivih skupin prebivalcev in javne kuhinje, kakovost ekološke hrane, 

hkrati pa bo ta nagovarjal zlasti strokovno javnost iz šolstva, saj so bili v okviru projekta narejeni štirje 

učni moduli o ekološkem kmetijstvu in hrani (Power Point prezentacije in učne naloge), ki jih bodo 

lahko vključili v izvedbo pedagoškega procesa. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite se lahko do 25.8.2014 na naslov 

seminar.fkbv@gmail.com. Več o dogodku si lahko preberete na strani http://www.bioimpulse.eu.  

 

mailto:info@fsp.si
http://ww.consulta.si/
mailto:info@consulta.si
mailto:slovenia@ecrc-si.com
mailto:seminar.fkbv@gmail.com
http://www.bioimpulse.eu/sl/index.php/bio
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25.9./ 4. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA 

GOSPODARSTVA 

Zbornica komunalnega gospodarstva letos organizira že četrto Problemsko konferenco komunalnega 

gospodarstva. Konferenca bo letos potekala 25. in 26. Septembra v konferenčnem centru hotela Sava v 

Rogaški Slatini.  

Osrednja tema letošnje konference bo zato trajnostni razvoj komunalne dejavnosti. Skupaj s številnimi 

uglednimi strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike 

bomo osvetliti trajnostne pristope na področju komunale in poiskali možnosti, kako slabosti 

spremeniti v priložnosti. Prvi dan konference bo namenjen sistemskemu pogledu na osrednjo temo, 

drugi dan pa bodo potekali štirje vzporedni tematskih sklopi: ekonomski vidik izvajanja javnih služb, 

izvajanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, ki bodo 

obravnavali operativni vidik osrednje teme in primere dobrih praks. 

28.9./ PODELITEV PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA  

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine kultura-

natura.si bo letos že petič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo 

blizu 50 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Častni pokrovitelj 

jubilejne 5. podelitve priznanj Naša Slovenija bo predsednik Državnega sveta RS, g. Mitja Bervar. 

Svečana podelitev priznanj bo v nedeljo, 28. septembra 2014, v okviru celostnega projekta Slovenija 

brez meja na sejmu Bonaca v Portorožu. Letos bo izšla tudi posebna publikacija, v kateri bodo 

predstavljeni dosedanji prejemniki priznanj, naštete pa bodo tudi vse nominacije po kategorijah. 

30.9./ KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV IN MLADOSTN IKOV 

VSAKDAN 

V letu 2014 ZRSŠ, MIZŠ in MK nadaljujejo z organizacijo regijskih posvetov Kako s kulturo izboljšamo 

otrokov in mladostnikov vsakdan, kjer si želijo vzpostaviti prav partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi 

zavodi, kulturnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi. Posvet bo potekal za gorenjsko regijo v 

torek, 30. 9. 2014 v Linhartovem domu v Radovljici. 

AKTUALNI RAZPISI 

ANGLEŠKA OBČINA IŠČE PARTNERJA ZA PRIJAVO PROJEKTA O 

VARNOSTI V PROMETU 

Angleška občina Southend-On-Sea Borough Council iz Vzhodne Anglije išče partnerja za prijavo na 

razpis MOVE s ciljem izboljšati prometno varnost za ranljive skupine (otroke, kolesarje, starejše, 

mlade voznike). V okviru projekta želijo izmenjati in prenesti dobre prakse s področja varnosti v 

prometu, ozaveščati ljudi o varnosti ranljivih skupin… 

V kolikor vas sodelovanje zanima, ali želite prejeti več informacij se obrnite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si ali 02 234 15 02. (MM) 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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OBČINA SANDRIGO IZ ITALIJE IŠČE PARTNERJA  ZA PRIJAVO 

PROJEKTA NA RAZPIS EVROPA ZA DRŽAVLJANE   

Italijanska občina Sandrigo išče partnerja za prijavo projekta na razpis Evropa za državljane. V okviru 

mreže mest želi izvesti projekt s ciljem: 

- ozaveščati o bogatosti kulturne in kulinarične tradicije v Evropi 

- Spodbujati medsebojno razumevanje in strpnost ter tako prispevati k razvoju spoštljive, 

dinamične in vsestranske evropske identitete;  

- Spodbujati medsebojno promocijo materialne in nematerialne dediščine; 

- izmenjevat primere dobrih praks 

V kolikor vas partnerstvo v projektu zanima oz. želite imeti dodatne informacije pišite na 

miha.mohor@skupnostobcin.si. 

OBČINA TERNI IZ ITALIJE IŠČE PARTNERJA  

Italijanska občina išče partnerja za prijavo projekta na razpis COSME. Projekt vključuje vzpostavitev 

trajnostnega in transnacionalnega turizma (ki spoštuje okoljska, družbeno-kulturna in ekonomska 

načela), ki ustvarjajo dobiček in ki bo ljudem približal alternativno obliko turizma. Cilj projekta bo  

izvedba turistične poti med različnimi evropskimi kraji, povezanih z vodnimi športi.  

"WWW" je turistični proizvod v podeželskih in goratih območjih v Evropi za katere so značilne reke, 

vodne poti in jezera in ki omogočajo (na primer: rafting, soteskanje, hydrospeed, hojo ali jahanje, 

ribolov, tematski obiski, itd.)  

"WWW" bo realna in virtualna pot: realna bo, saj konkretno vključuje evropske partnerje v 

raziskovanje in identifikacijo naravnih območij in uresničuje turistični proizvod s paketi z nastanitvijo 

in dejavnosti zahvaljujoč natančno evidentirane poti; virtualna pa bo, saj projekt vključuje uporabo 

IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), ustanovljena bo posebna QR koda in izvajanje 

naprednih tehnoloških sistemov. 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v navedenem projektom oz bi želeli imeti dodatne 

informacije se lahko obrnete na miha.mohor@skupnostobcin.si.  

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA 

OBČINA  

Mladinski svet Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo 

občin Slovenije ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, 

tudi letos objavlja JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA 

OBČINA. 

Certifikat Mladim prijazna občina se bo za obdobje štirih let podeli tistim samoupravnim lokalnim 

skupnostim, ki v prijavi na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih in 

horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji. 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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Poziv z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletnih straneh www.mladi-in-obcina.si in Skupnosti 

občin Slovenije pod rubriko Certifikat. Rok za oddajo vlog je sreda, 3. september 2014, do 24. ure. 

Zainteresirane samoupravne lokalne skupnosti vlogo oddajo priporočeno po pošti na naslov Inštitut 

za mladinsko politiko, Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. Vlogi se priložijo obrazci in drugi 

dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jih zainteresirani dobijo na spletnih straneh 

projekta. 

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala 5. 9. 2014. Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu poziva 

bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 22. 9. 2014. Slavnostna podelitev certifikatov bo predvidoma 

25. 9. 2014. 

Dodatne informacije lahko dobite na Inštitutu za mladinsko politiko, kontaktna oseba Rozana Mužica, 

tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si ali v sekretariatu SOS, kontaktna oseba Barbara 

Horvat, tel: 02 234 15 05 oz. barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

Pomembni dokumenti: 

- javni poziv 

- razpisna dokumentacija 

- Pravila in kriteriji 

- Prijavni obrazec 

- utemeljitev predloga 

- izjava o kontinuiranem izvajanju ukrepov 

- izjava o skrbi za prepoznavnost znamke 

- pismo podpore 

OBJAVA TEKMOVANJA NAJ POT 2014 

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje, pod 

častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v sodelovanju 

z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktorat za 

turizem in internacionalizacijo objavljajo tekmovanje na področju turizma, 

urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in 

gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2014. Udeleženci tekmovanja 

so lahko vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj jih lahko prijavijo 

prebivalci, kraji, organizacije, društva …, ki so skrbniki, upravljavci ali 

nosilci tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu, vzdrževanju, vodenju, 

privlačnosti in sporočilnosti posamezne poti. Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j. 

znotraj Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na 

www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa 

tekmuje za laskavi naziv najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2014. Turistične / tematske 

poti glede na njihovo vsebino lahko razdelimo na kulturne, zgodovinske, etnološke in romarske 

pohodne poti, naravoslovne učne poti pa na gozdne učne poti, arheološke poti in poti po zavarovanih 

območjih. Obrazec za prijavo in ocenjevalno polo najdete s klikom med drugimi obrazci projekta Moja 

dežela – lepa in gostoljubna. Pobudo za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo 

krajani in organizacije do 5. septembra 2014.  

http://www.mladi-in-obcina.si/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tqbcpc0owbkecBouc0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Javni_poziv_Mladim_prijazna_obcina_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Razpisna_dokumentacija_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Pravila_o_kriterijih_3.0.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_1_Vloga_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_2_Utemeljitev_predloga_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_3_Izjava_prijavitelja_o_kontinuirane__izvajanju_ukrepov_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_4_Izjava_prijavitelja_o_skrbi_za_prepoznavnost_znamke_2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/certifikat_2014/Prijavni_obrazec_5_Pismo_podpore_2014.doc
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/OBRAZEC%20naj%20%20poti%202014.docx
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/ocenjevalna%20pola%20naj%20pot%202014a.pdf
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214


 

8.8.2014 – 14.8.2014  TN št. 32 

NAGRADNI NATEČAJ – ZELENA DELOVNA MESTA 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna 

mesta objavila javni nagradni natečaj Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in 

lokalnih skupnosti. Z njim iščejo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih 

delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po Sloveniji. Izbrali bodo tri dobre 

prakse, med katerimi bo najboljša prejela zeleni teambuilding na ekološki kmetiji v vrednosti tisoč 

evrov. Rok za prijavo je 10. september 2014 do 12. ure. Iščejo napredne projekte in programe podjetij 

in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem in sistemskem 

pristopu. Iščejo prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove 

paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa. Izbrali bodo tri, med 

katerimi bo prva nagrajena, vse tri pa bodo prejele priznanja. Posebej jih 

bodo tudi izpostavili s kratkim promocijskim filmom, na slovesni 

podelitvi letos jeseni, v spletnem katalogu dobrih praks, v časniku Dnevnik in na dogodkih izbora 

Gazela. Vse informacije so na spletni strani projekta Spodbujamo zelena delovna mesta več podatkov 

pa je na voljo tudi pri vodji projekta Gaji Brecelj (gaja@umanotera.org). 

ERASMUS + 

Erasmus + je program EU za izboljšanje spretnosti in zaposljivosti s pomočjo izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in športa. Med letoma 2014-2020 bo program zagotavljal možnosti za več kot 4 

milijone Evropejcev, za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v 

tujini, kot tudi prispeval k razvoju evropske razsežnosti v športu.  

V sklopu Mobilnost Mladina je možno prejeti sofinanciranje mobilnosti mladih in mladinskih 

delavcev, če ste akterji, aktivni na področju mladinskega dela. Višina subvencije je odvisna od dolžine 

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

Odprt je tudi sklop Strateška partnerstva na področju mladih, ki je namenjen partnerstvu med 

organizacijami z namenom izboljšanja mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. 

Rok za oddajo vlog je 1.10.2014. Več informacij lahko najdete tukaj.   

DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT  

Evropska komisija je 19.6.2014 objavila prvi razpis v sklopu novega programa financiranja za projekte 

v zvezi s podnebnimi ukrepi. Iz novega podprograma za podnebne ukrepe bo letos namenjenih 44,26 

milijona evrov sredstev za razvoj in izvedbo inovativnih rešitev za odziv na podnebne spremembe v 

Evropi. Podprogram je del evropskega programa LIFE za obdobje 2014–2020, ki bo v naslednjih 

sedmih letih zagotovil 864 milijonov evrov za podnebne ukrepe. Izboljšal bo tudi komunikacijo, 

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) 

http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
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HORIZON 2020  

V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno 

pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Za prvi dve leti je na 

voljo več kot 15 milijard EUR in sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega 

gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Financiranje je usmerjeno v 

tri glavne stebre, in sicer: Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja 

raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki; vodilni položaj v industriji (Industrial 

leadership), ki podpira evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, 

napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja; družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je 

namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in 

biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in 

surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti. Višina sofinanciranja projektov je med 70 – 100%, 

višina projektnih sredstev pa je med 3 – 7 mio eur. Trajanje projektov v okviru svežnja je med 24 – 48 

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah.  

Nekaj aktualnih razpisov v sklopu Horizon 20202, ki so trenutno odprti so še: Pameten, okolju 

prijazen in integriran promet do 28.8.2014, Varna čista in učinkovita energija do 3.9.2014, Evropa v 

spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativna in reflektirana družba do 30.9.2014, Znanost z in za 

družbo do 2.10.2014. Več o tem lahko preverite na spletni strani Horizon 2020. 

SREDSTVA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE – BOJ PROTI 

KSENOFOBIJI, RASIZMU, HOMOFOBIJI IN SOVRAŽNEM GOVORU  

Obveščamo vas o objavljenem razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov namenjenih 

boju proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in sovražnem govoru (JUST/2014/RRAC/AG) za leto 

2014. Na razpis se lahko prijavijo (prijavitelji in partnerji) javne ali zasebne neprofitne organizacije ter 

mednarodne neprofitne organizacije, ki imajo sedež v državi upravičenki. Slednje ne velja za 

mednarodne organizacije. Evropska komisija bo sofinancirala projekte v okviru dveh sklopov, in sicer 

na področju a) Najboljših praks za preprečevanje in boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in 

drugim oblikam nestrpnosti (BEST) ter b) Spremljanja in poročanja na področju zločinov iz sovraštva 

in sovražnega govora na svetovnem spletu (HATE). Rok za oddajo vlog je 12. 11. 2014 do 12.00 ure.  

Več o objavljenem razpisu si lahko preberete tukaj.  

JAVNI POZIV EKO SKLADA 

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je odprt nov Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 

52LS14. Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih 

podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju RS. Višina sredstev po tem pozivu znaša 8 

milijonov EUR. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb: 

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

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

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

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

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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NOVICE DRUGIH 

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA  

 

Mariborska razvojna agencija je danes, 14.8.2014 izvedla informativni dan ob objavi prvega javnega 

poziva za vključitev v program Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje, ki se izvaja v 

okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018. Javni 

poziv je namenjen brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem v občinah problemskega območja 

(Mestna občina Maribor, občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi), ki se lahko 

prijavijo do 22.08.2014. Program PVSP za problemsko območje je namenjen spodbujanju podjetništva 

med brezposelnimi osebami, ne glede na starost in stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih 

delovnih mest. Temeljna ideja programa je 

ponuditi udeležencem, izbranim na javnih 

razpisih, strokovno pomoč in dodatna 

usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju 

lastne podjetniške ideje v delujoče podjetje. 

Delo bo potekalo v skupini z desetimi 

udeleženci, ki bodo v štirimesečnem obdobju, 

ko bodo zaposleni na Mariborski razvojni 

agenciji, pod vodstvom mentorjev razvili 

svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt 

za ustanovitev podjetja in se usposabljali za 

podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri 

tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu 

po zaključku usposabljanja ustanovi lastno 

podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem 

delodajalcu. (Vir: MRA, bh)  

 

MEDNARODNI DAN MLADIH 2014 

 

Organizacija združenih narodov je razglasila 12. avgust (od leta 2000) za mednarodni dan mladih, ko 

se razpravlja predvsem o vprašanjih, ki zadevajo mlade ljudi po vsem svetu. Mednarodni dan mladih 

je del širšega Svetovnega akcijskega programa za mladino, katerega cilj je promoviranje blaginje ter 

načina življenja mladih. Združeni narodi štejejo za mlade tiste osebe, ki so stare od 15 do 24 let. Urad 

RS za mladino ter Zavod RS za zaposlovanje pa uvrščata med mlade tiste, ki so stari od 15 do 29 let.  

 V Sloveniji je 17 % mladih; med njimi je že poročenih 9 % žensk in nekaj več kot 5 % moških. 

 V letu 2013 se je iz Slovenije odselilo 3.342 mladih oseb; med temi je bilo 1.623 tujih državljanov.  

 V letu 2013 je 14,6 % mladih imelo visokošolsko izobrazbo, 54,9 % srednjo poklicno ali srednjo 

splošno izobrazbo, 29 % pa osnovnošolsko izobrazbo; preostali mladi (skupaj 1,5 %) so imeli nižjo 

poklicno izobrazbo, nepopolno osnovnošolsko izobrazbo ali pa so bili brez izobrazbe. 

http://mra.bithosting.info/prvi-javni-poziv-za-vkljucitev-v-program-pvsp-za-problemsko-obmocje/
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 V letu 2013 je bilo v povprečju 163.000 mladih delovno neaktivnih; povprečna stopnja delovne 

aktivnosti med mladimi je znašala 43,5 %. Stopnja brezposelnosti med mladimi v letu 2013 je v 

povprečju znašala 19,1 %. Torej se uvrščamo nad povprečje držav članic Evropske unije (18,5 %). 

Od leta 2007 do vključno leta 2013 je bil zabeležen trend rasti samozaposlenih mladih oseb (od 4 % 

v letu 2007 in 6,4 % v letu 2010 do 7,9 % v letu 2013), večinoma so to samostojni podjetniki, 

odvetniki, raziskovalci, duhovniki itd. 

 V Sloveniji so v letu 2013 največ mladih zaposlovale predelovalne dejavnosti (23.666 mladih), 

potem dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (15.981) ter trgovina na 

drobno, razen z motornimi vozili (8.883). Najmanj delovno aktivnih mladih je bilo zaposlenih v 

ribištvu in pri gojenju vodnih organizmov (20) ter pri ravnanju z odplakami (28). 

 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je med mladimi zelo razširjena, saj jih je 

v 1. četrtletju 2013 kar 89,7 % uporabljalo računalnik vsak dan, isti odstotek (89,7 %) mladih je 

vsakodnevno uporabljalo internet, v spletnih in družabnih omrežjih pa je redno sodelovalo 83,6 % 

mladih. Zanimivo je, da je 70,1 % mladih uporabljalo internet prek mobilnega, 32 % mladih pa 

prek prenosnega ali tabličnega računalnika. (Vir: Statistični urad RS, ab) 

EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA NAČRT ZA PRESTRUKTURIRANJE 

ABANKE 

 

Evropska komisija je sklenila, da je načrt za prestrukturiranje slovenske banke Abanka Vipa v skladu s 

pravili EU o državni pomoči. Komisija je zlasti ugotovila, da bo načrt za prestrukturiranje Abanki 

omogočil dolgoročno uspešno poslovanje brez nadaljnje državne pomoči ter hkrati ublažil izkrivljanje 

konkurence zaradi pomoči, ki ji bo dodeljena. 

 

Februarja 2014 je Slovenija Komisiji priglasila načrt za prestrukturiranje Abanke. Načrt zajema prvo 

državno dokapitalizacijo v višini 348 milijonov evrov, ki jo je Komisija začasno odobrila decembra 

2013, in drugo dokapitalizacijo v višini 243 milijonov evrov skupaj s prenosom sredstev na slovensko 

Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) v višini 1 087 milijonov evrov (bruto knjigovodska 

vrednost). V skladu z načrtom za prestrukturiranje in zavezami, ki jih je predlagala Slovenija, bo 

Abanka omejila svoje dejavnosti na glavna poslovna področja. Izboljšala bo svoje upravljanje in 

politiko obvladovanja tveganj. Prav tako bo očistila bilanco stanja s prenosom slabih posojil na DUTB. 

S pomočjo tega načrta bo banka vzpostavila dobičkonosen poslovni model, ki bo omogočil njeno 

ponovno uspešno poslovanje. Kot del prestrukturiranja so bili odpisani vsi delničarji in imetniki 

podrejenih lastniških instrumentov Abanke. To zagotavlja, da banka in njeni delničarji ustrezno 

prispevajo k stroškom prestrukturiranja. Poleg tega se je Slovenija zavezala, da bo Abanko združila z 

Banko Celje in predložila načrt za prestrukturiranje skupnega subjekta do konca leta 2014. Zato je 

Komisija sklenila, da je podpora za prestrukturiranje Abanke v skladu s pravili EU o državni pomoči 

za prestrukturiranje bank v času krize, zlasti z zahtevami iz sporočila o bančništvu iz leta 2013. (Vir: 

Evropa rapid, bh) 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-926_sl.htm
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JULIJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIČK  

Izšla je julijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih 

razpisih in druge zanimivosti. Sodelujete lahko tudi v kampanji "Naj Projekt" - izberete lahko svoj naj 

projekt in sodelujete v žrebanju za privlačne nagrade in v akciji gremo v hribe po žig (več informacij v 

kotičku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/INFORMIRANJE/KOHEZIJSKE_E-NOVICE/2014/Kohezijske_novicke_-_julij_2014.pdf

