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NOVIČKE SOS 

DOMNEVNO SPORNI KADROVSKI POGOJ - FINANČNA KOREKCIJA  

Skupnost občin Slovenije je zasledila in bila seznanjena, da je Ministrstvo  za finance napovedalo 

finančno sankcijo neposredno za naročnike (občine, javni zavodi, vrtci, itd.), ki so v projektih, 

sofinanciranih z evropskimi sredstvi, določili kot pogoj zahtevo, da mora biti odgovorni inženir 

vpisan v imenik pristojne zbornice (Inženirske zbornice Slovenije – IZS ali Zbornice za arhitekturo in 

prostor Slovenije – ZAPS) ob oddaji ponudbe. Na podlagi Evropske komisije naj bi se izvedla 5% 

finančna korekcija na del izdatkov projekta, ki so bili sofinancirani iz kohezijskih in strukturnih 

skladov, kar naj bi po grobih ocenah znašalo vsaj 15 milijonov evrov. Ministrstvo za finance je 

pripravilo stališče in v njem podalo napotke, kako naj bi se v prihodnosti določal kadrovski pogoj, ki 

se nanaša na tujce, ki želijo v Sloveniji opravljati dejavnost reguliranega poklica (stališče najdete v 

priponki). 

Ministrstvo za finance je začelo izvajati revizijo projektov, ki so bili v letih 2007 – 2013 sofinancirani iz 

kohezijskih in strukturnih skladov in so vsebovali domnevno sporni kadrovski pogoj, da je inženir že 

ob oddaji ponudbe vpisan v Imenik IZS oziroma ZAPS. Na podlagi izjave vodje Službe Vlade za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko, se izvaja pregled približno 300 projektov. Na podlagi 

ugotovitev analize se bi naj določil znesek 5% finančne korekcije na del izdatkov projekta, ki so bili 

sofinancirani iz kohezijskih in strukturnih skladov. 

Glede na jasno nacionalno zakonodajo (ZGO-1, ZPKEU) in ustaljeno pravno prakso Državne 

revizijske komisije, ki zahtevo, da je nominirani kader vpisan v imenik pristojne zbornice že ob oddaji 

ponudbe, označuje kot nediskriminatoren in zakonit pogoj, je nedopustno, da bi naročniki, ki so 

ravnali v skladu z zakonodajo in pravno prakso s področja javnega naročanja, bili kaznovani in 

primorani vračati del sofinanciranih sredstev.(Vir: Priloga Pravna praksa, št. 35 (1157), leto 33 (2014)) 

Skupnost občin Slovenije napoveduje, da bo odločno nasprotovala morebitni odločitvi MF, da bi bili 

primorani naročniki - torej občine in občinski javni zavodi, vračati del sofinanciranih sredstev.  

OBVEZNI IZVODI PLAKATOV IN DRUGIH PRILOŽNOSTNIH 

PUBLIKACIJ ZA LOKALNE VOLITVE 2014 

Zakon o obveznem izvodu publikacij predpisuje, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici 

poslati po štiri izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so plakati, letaki, brošure, 

zgibanke ali druge publikacije (ZOIPub (UL RS št. 69/06, http://www.nuk.uni-

lj.si/nuk3.asp?id=356469362 ). Za predajo tovrstnega gradiva so odgovorni organizatorji volilne 

kampanje: politične stranke, liste  ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke. Gradivo je potrebno poslati 

v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju, skupaj z dobavnim listom na katerem naj bo naveden 

sedež izdajatelja/pošiljatelja, e-naslov za potrditev dobavnice in seznam gradiva. Gradivo lahko 

pošljete ali dostavite na naslov: 

http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-509-2014_MK_stalisceMF_inzenirske_storitvevpis%20v%20zbornico3.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362
http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestila_2014/Dobavni_list_obvezni_izvod.xls
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Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) 

Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva (obvezni izvodi) 

Leskoškova 12, p.p. 259 

1000 Ljubljana  

Osebna dostava - uradne ure: 9. - 14. ure 

Plakate, ki so večji od enega kvadratnega metra, je potrebno oddati v elektronski obliki na NUK-ovem 

spletnem portalu SVAROG, https://www.nuk.uni-lj.si/svarog/. Za pomoč pri oddaji večjih plakatov 

(jumbo, city light ipd.) se lahko obrnete na Katjo Rapuš na tel. 01 2001 156 ali na e-naslov 

katja.rapus@nuk.uni-lj.si . 

Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete na tel.: 01 586 13 07 ali pišete na e-naslov 

pavla.meglic@nuk.uni-lj.si . 

ZAKLJUČEN PROJEKT ATTRACT–SEE 

V Beogradu je 11. Septembra 2014 potekala zaključna konferenca projekta ATTRACT-SEE, v katerem 

kot pridružen partner sodeluje tudi SOS. Projekt se je začel jeseni leta 2012 na pobudo ministrstva za 

infrastrukturo in prostor. Projekt Attract-SEE se je osredotočil na vzpostavitev skupnega sistema 

spremljanja stanja prostora na območju Jugovzhodne Evrope, ki bo podprl usklajevanje med 

različnimi razvojnimi in sektorskimi politikami. Cilj projekta je razviti ustrezna orodja in pristope ter 

izboljšati znanja in veščine, potrebne za spremljanje in razumevanje med seboj povezanih prostorskih 

trendov in za vključitev le-teh v integriran proces oblikovanja politik.  

V sklopu projekta se je v sodelovanju z mednarodnimi partnerji in domačimi strokovnjaki razvilo 

metodologije za pripravo poročil o prostorskem razvoju ter pripravilo poročila o Privlačnosti prostora 

na nacionalni ravni, poročilo Občinski prostorski akti in namenska raba prostora v Sloveniji ter 

poročilo o prostorskem razvoju na območju Goriške statistične regije (testna regija). Projekt se je zelo 

uspešno zaključil, pomembna pa je njegova dediščina, saj se v Sloveniji nadaljuje medsektorsko 

sodelovanje v okviru priprave nove strategije prostorskega načrtovanja, kjer so izkušnje in 

vzpostavljena mreža pridobljena v tem projektu izjemnega pomena. Na zaključni konferenci projekta 

je bil prisoten tudi minister Samo Omerzel, ki je predstavil projekt vzpostavitve Prostorskega 

informacijskega sistema, ki pomeni velik korak k informacijski družbi in vodi do sprememb in 

poenostavitev pri postopkih prostorskega načrtovanja in upravljanja investicijskih projektov. Na 

zaključni konferenci je Skupnost občin Slovenije zastopala ga. Aleksandra Torbica, načelnica oddelka 

za okolje, prostor in javno infrastrukturo na MO Nova Gorica. (bh) 

SESTANEK UPRAVLJAVCEV Z ZNANJEM PRI NALAS 

Med 10. in 12. septembrom se je v Donji Stubici na Hrvaškem na rednem letnem srečanju sestala 

skupina upravljavcev z znanjem pri mreži NALAS, kjer so razpravljali o ključnih izzivih pri svojem 

delu in krepitvi svoje zmogljivosti v odnosu do končnega koristnika, torej občin. Nacionalni 

upravljavci z znanjem pri NALAS imajo pomembno vlogo v sistemu upravljanja znanja za celotno 

regijo jugo-vzhodne Evrope, pri čemer so odgovorni predvsem za zbiranje informacij, generiranje 

http://www.nuk.uni-lj.si/pictures/leskoskova.jpg
https://www.nuk.uni-lj.si/svarog/
mailto:katja.rapus@nuk.uni-lj.si
mailto:pavla.meglic@nuk.uni-lj.si
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ustreznih produktov za uporabo ter razširjanje znanja v regiji, na nacionalni ravni, pa tudi kot 

podporna točka vsem dejavnostim mreže NALAS v državah jugovzhodne Evrope.  

Na sestanku so udeleženci razpravljali o strateškem načrtu mreže NALAS in dejavnostih z vidika 

upravljanja znanja, o svojih novih nalogah in odgovornostih ter o možnostih in orodjih za izboljšavo 

njihovega dela, ki bo prispevalo k zagotavljanju boljših storitev za države članice mreže NALAS oz. 

združenja občin in posledično njihovih članov, lokalnih skupnosti. Na letnem srečanju sta bili izvedeni 

tudi dve delavnici, namenjeni seznanitvi z novimi orodji za upravljanje z znanjem in s postopki 

novega načina monitoringa in evalvacije. (bh) 

OTVORITEV KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO 

Občina Cerkvenjak vas vljudno vabi na otvoritev kotlovnice na lesno biomaso, ki je prva kotlovnica v 

Sloveniji, ki bo upravljana po zadružnem modelu. Sončna zadruga, ki jo je soustanovila Skupnost 

občin Slovenije, bo zagotovila, da se bodo zgradbe ogrevale po najnižji možni ceni, hkrati pa bodo 

zadružniki lesno biomaso pridobivali v lokalnem okolju.  

Otvoritev bo potekala v petek, 19. septembra 2014, ob 16.00 uri, pri OŠ Cerkvenjak – Vitomarci. 

Vabljeni! 

SEMINAR O IZVEDBI POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA  

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s strokovnjakinjo na področju javnih naročil, gospo Mileno 

Basta Trtnik, organizirala seminar z naslovom Izvedba postopka oddaje javnega naročila s 

poudarkom na pravni praksi in pravilni uporabi podzakonskih aktov. Udeleženci seminarja so se 

poleg določb ZJN-2 podučili o podzakonskih predpisih, ki jih naročniki morajo pri pripravi razpisne  

dokumentacije upoštevati. Prav tako so bile predstavljene ključne novosti, ki jih vnaša Direktiva o 

javnem naročanju.  

Seminar je temeljil na predstavitvi temeljnih institutov javnega naročanja s predstavitvijo v praksi in 

pravne prakse DKOM. Instituti so bili združeni glede na ključne faze postopka oddaje javnega 

naročila. Poudarek pa je bil predvsem na predmetnih javnih naročili, ki jih občine najpogosteje 

izvajajo.  

Prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo! 

SEMINAR PREDSTAVITEV ZAKONSKIH NOVOSTI 

V sredo, 10.9.2014, je v okviru Upravne akademije na Ministrstvu za notranje zadeve potekal seminar 

Predstavitev zakonskih novosti. Predstavniki ministrstev so predstavili novosti v Zakonu o sistemu 

plač v javnem sektorju (ravnanje v primeru nezakonitosti pri določitvi oziroma izplačilu plač- 3.a člen 

ZSPJ-S, ukrepi inšpektorja in pravno varstvo v inšpekcijskem nadzoru in dodatki), Zakonu o 

izvrševanju proračuna Republike Slovenije in podzakonskih aktov, ki zadevajo kadrovsko načrtovanje 

ter novosti v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (organizacijske, delovnopravne in postopkovne 

spremembe).  

Predstavljene novosti novele ZSPJ-S najdete tudi na strani http://www.mnz.gov.si. 

http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in_lokalna_samouprava/place_v_javnem_sektorju/izvajanje_3a_clena_zspjs/


 

5.9.2014 – 12.9.2014  TN št. 36 

IMENOVANJA 

KOMISIJA ZA PREIZKUS ZNANJA OBČINSKI REDARJEV  

Policijska akademija organizira Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev. V sklopu 

programa mora kandidat za občinskega redarja pristopiti k opravljanju preizkusa znanja, ki ga 

preizkuša tričlanska komisija, sestavljena iz predsednika in dveh članov.  

Skupnost občin Slovenije je v ta namen evidentirala kandidate, ki izpolnjujejo v četrtem odst. 8. člena 

Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih 

redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) navedene pogoje za predsednike in člane komisij, in ki so pripravljeni 

sodelovati v izpitni komisiji.  

Predsedstvo SOS je na podlagi predlaganih kandidatov s strani občin članic potrdila listo članov v 

komisije za preizkus znanja občinskih redarjev.  

POJASNILA MINISTRSTVA 

NAVODILA ZA IZVEDBO REBALANSA OBČINSKIH PRORAČUNOV – 

SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 21. ČLENU ZFO -1 

Na poziv Skupnosti občin Slovenije je Ministrstvo za finance posredovalo Navodila za izvedbo 

rebalansa občinskih proračunov – sredstva za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1. Ministrstvo 

je z navedenimi navodili seznanilo tudi MGRT. 

Tukaj najdete prejeti dopis. 

PRAVILNIK O PREVERJANJU VARNOSTI CESTNE INFRASTRUKTURE 

IN USPOSABLJANJU PRESOJEVALCEV VARNOSTI CEST - ODGOVOR 

Skupnost občin Slovenije je prejela odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor na pripombe SOS 

na predlog Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev 

varnosti cest. Ministrstvo pojasnjuje, da ker se lahko pravice in obveznosti predpisujejo le z ustavo in 

zakonom, to pomeni, da obveznosti ni mogoče predpisovati s pravilnikom, saj bi bilo to v nasprotju s 

slovenskim pravnim redom. Ker gre v primeru izpolnjevanja minimalnih varnostnih zahtev za 

obveznosti upravljavca javne ceste, je ta obveznost določena z Zakonom o cestah, pri čemer je iz 

določbe 85. člena jasno razvidno za katere upravljavce obveznost velja. Z drugim odstavkom 85. člena 

omenjenega zakona je sicer dano pooblastilo Vladi RS, da lahko predpiše, da se določbe v zvezi z 

zagotavljanjem minimalne varnosti cestne infrastrukture uporabljajo tudi za druge javne ceste, vendar 

takšne ureditve ni mogoče predpisati s pravilnikom, ampak z uredbo kot podzakonskim aktom. 

Ministrstvo zagotavlja, da določbe pravilnika glede na trenutno pravno ureditev ne veljajo in ne 

morejo veljati za občinske ceste. Celotno pojasnilo ministrstva najdete tukaj. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Navodila_za_izvedbo_rebalansa.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/SOS_030914.doc
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DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z NAPREDOVANJEM JAVNIH 

USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE B  

Obveščamo vas, da smo s strani MNZJU prejeli pojasnilo v zvezi z določitvijo plačnega razreda 

javnega uslužbenca plačne skupine B po prenehanju mandata, iz katerih izhaja, da je zaradi enakega 

obravnavanja javnih uslužbencev plačne skupine B, tako tistih, ki so zaposleni v organih državne 

uprave in lokalnih skupnosti, kot tistih, ki so zaposleni v širšem javnem sektorju, treba enotno urediti 

do sedaj različna postopka določitve plačnega razreda javnega uslužbenca po prenehanju mandata. V 

tej zvezi se po ponovni obravnavi problematike in veljavnih predpisov za določitev plače po 

prenehanju mandata javnega uslužbenca plačne skupine B v organih državne uprave in lokalnih 

skupnosti dopolnjuje in spreminja pojasnilo št. 0100-868/2012/1 z dne 1.2.2013, v podnaslovu Določitev 

plačnega razreda, ki je objavljen na spletni strani ministrstva tako, da določa enak postopek določitve 

plače po prenehanju mandata, kot velja za javne uslužbence plačne skupine B v širšem javnem 

sektorju. V ostalem delu, ostaja pojasnilo nespremenjeno. Celotno pojasnilo lahko preberete tukaj. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

SPREMEMBA 23. ČLENA ZUOPŽ - POBUDA 

S sprejetjem Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 

(ZUOPŽ), je bilo določeno z drugim odstavkom 23. člena, da ne glede na šesti odstavek 10.a člena 

ZSKZ morajo občine nakazana sredstva v letih 2014, 2015 in 2016 nameniti izključno za vzdrževanje 

gozdnih cest in za varstvo gozdov. 

Skupnost občin Slovenije je z dopisi opozarjala, da občine, ki niso utrpele škode zaradi žledu, ne 

morejo biti zavezane po 23. členu ZUOPŽ in da le-te smejo sredstva iz naslova koncesijske dajatve, 

prejeta na podlagi 10.a člena ZSKZ, porabiti skladno s 6. odstavkom 10.a člena ZSKZ, to je za izvajanje 

ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.  

S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli predlog spremembe ZUOPŽ, ki se glasi: 

»(2) Ne glede na šesti odstavek 10. a člena ZSKZ morajo občine nakazana sredstva v letih 2014, 2015 

in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do polovice višine nakazanih 

sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje lokalnih cest.« 

Z obrazložitvijo, da poleg gozdnih cest so ob sanaciji gozdov veliko bolj obremenjene tudi lokalne 

ceste, ki se praviloma neposredno povezujejo na samo omrežje gozdnih cest. Zaradi bistveno 

povečanega prevoza gozdnih lesnih sortimentov tudi po lokalnih cestah se upravičeno pričakuje 

povečan obseg vzdrževanja le-teh, zato se namen porabe sredstev, ki jih občine pridobijo od Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS, širi tudi na možnost vzdrževanja lokalnih cest.  

Glede na navedeno vas naprošamo, da nam posredujete vaše predloge (mnenja) za spremembo 23. 

člena ZUOPŽ, in sicer najkasneje do petka, 19.9.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/DPJS/doc/HH_DIREKTORJI_01022013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Dodatno_pojasnilo-_napredovanje_B_dr_podpisano.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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PREDLOG EVROPSKE DIREKTIVE 

Na spletni strani Evropske komisije je v okviru Paketa krožnega gospodarstva, ki ga je komisija 

objavila julija 2014, objavljen predlog Evropske direktive Parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 

2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na 

odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih 

baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi, ki je dostopen 

tudi v slovenskem jeziku tukaj. Na zgoraj omenjeni spletni strani komisije so dostopni tudi vsi drugi 

dokumenti, povezani s pripravo in sprejemom tega predloga; žal niso vsi dostopni v slovenskem 

jeziku. 

Ker bodo določbe spremenjenih direktiv vplivale na zasebne in javne deležnike, ter bodo imele 

pomemben vpliv na načrtovane naložbe in prihodnje infrastrukture sistemov ravnanja z odpadki vas 

prosimo, da podate stališče lokalnih skupnosti. Vaše predloge in pripombe na predlog direktive nam 

prosimo posredujete najkasneje do ponedeljka, 22.9.2014, na elektronski naslov 

barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

PRAVILNIK ZA MERILNIKE HITROSTI V CESTNEM PROMETU  

S strani Urada RS za meroslovje smo prejeli v pregled osnutek Pravilnika za merilnike hitrosti v 

cestnem prometu. Iz urada so sporočilo, da je v zadnjih desetih letih od sprejetja zadnje spremembe 

pravilnika prišlo do velikega napredka na področju merjena hitrosti vozil v cestnem prometu. Pojavile 

so se nove tehnične možnosti, kot npr. odsekovno merjenje hitrosti. Obstoječe tehnologije so doživele 

nadgradnjo, ki omogočajo pokrivanje večjega prostora in s tem voznih pasov, na katerim se lahko 

meri hitrost posameznih vozil. Merilniki omogočajo merjenje hitrosti ter prepoznavo večjega števila 

vozil hkrati. Praktično vsi merilniki že omogočajo dokazovanje na podlagi slikovnega zapisa. Vse te 

nove možnosti omogočajo učinkovitejšo izvajanje prometne varnosti.  

Osnutek pravilnika prinaša naslednje novosti: 

a.) novo razdelitev merilnikov hitrosti,  

b.) omogoča uporabo novih načinov za merjenje hitrosti,  

c.) uskladitev in poenotenje postopkov ugotavljanje skladnosti ter  

d.) večjo jasnost za postavljene zahteve, ki jih morajo merilniki hitrosti izpolnjevati. 

Osnutek pravilnika je objavljen na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 

petka, 26.9.2014, na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

DRUGI OSNUTEK STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE 

Obveščamo vas, da je drugi osnutek dokumenta Strategije pametne specializacije objavljen na tej 

spletni strani. 

Po prvem osnutku Strategije pametne specializacije (SPS) iz leta 2013, je Služba vlade za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, v obdobju med aprilom in junijem 2014, izvedla nov krog usklajevanj. 

Pripravljen je bil noveliran dokument ter dodatne empirične in strokovne podlage. V okviru aktivnega 

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1409923139101&uri=CELEX:52014PC0397
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk0%42');
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?zadeva_id=5276
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://esiskladi.wix.com/strategijaps
http://esiskladi.wix.com/strategijaps
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dialoga z deležniki je SVRK pridobila pobude za identifikacijo področij, kjer ima Slovenija na dolgi 

rok potencial pozicioniranja na svetovnih trgih. Predlog je usklajen medresorsko. 

V kolikor bi želeli podati dodatne pobude oz. pripombe na drugi predlog vas vabimo, da nam jih 

posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS 

13.9./ SEJEM PRIDNE ROKE 2014  

V soboto 13. septembra 2014 med 9.00 in 17.00 uro bo potekal sejem socialnega podjetništva Pridne 

roke 2014, ki bo potekal v starem mestnem jedru slikovitega mesta cvetja in vina Slovenskih Konjic, 

kjer bo na ta dan v neposredni bližini - na Mestnem trgu, potekala tradicionalna prireditev 

Naznanitev trgatve. 

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

socialnega podjetništva in zadružništva v slovenskih občinah, promociji lokalnih akcijskih skupin, 

razvoja podeželja, turističnih društev in turističnih informacijskih centrov. Sejem organizira Javna 

agencija Spirit Slovenija in Slovenski forum socialnega podjetništva v sodelovanju s Skupnostjo občin 

Slovenije, socialnim podjetjem Kooperativa Konjice, socialnim podjetjem KNOF - Zavod za kreativni 

razvoj Sevnica, TIC Slovenske Konjice, Socialnim inkubatorjem in partnerji. 

K sodelovanju na sejmu so vabljena socialna podjetja, zadruge, organizacije in podjetja, ki delujejo po 

načelih socialnega podjetništva, lokalne akcijske skupine (LAS-e), turistična društva in turistično 

informacijski centri. Na sejmu bodo razstavljavci svoje izdelke in storitve tudi prodajali. 

Zaradi omejenega števila razstavljavcev na sejmu je potrebna predhodna prijava na elektronski 

naslov: info@fsp.si najkasneje do srede, 10.9.2014 oz. do zapolnitve sejemskega prostora, upoštevajoč 

vrstni red prijav na sejem.  

9.10./ DRŽAVNE POMOČI NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA 

IN PODEŽELJA  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje organizira 

delovni posvet na temo državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Udeleženci 

se bodo poleg nove evropske uredbe seznanili tudi z novimi Smernicami EU o državni pomoči v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 ter z novo Uredbo de 

minimis za področje kmetijstva, ki se uporabljati od 1. 1. 2014. 

Posvet bo potekal v četrtek, 9. oktobra 2014, s pričetkom ob 10.00 uri, v Dvorani generala Rudolfa 

Maistra, Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor. Predvidoma bo dogodek trajal do 13.00 

ure. 

Tukaj najdete vabilo in prijavnico.  

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,okjc0oqjqtBumwrpquvqdekp0uk');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBhur0uk');
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Drzavne_pomoci_kmetijstvo_09_10_14-SOS.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_9_10_14.pdf
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DOGODKI DRUGIH 

17.9./ SEMINAR INTERNETNA OBRATNA DRAŽBA - PRILOŽNOST ZA 

ZNIŽANJE STROŠKOV V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA 

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z Inštitutom za javne službe, podjetjem Portal 

razpisov, d. o. o., in javnim podjetjem Snaga, d. o. o., vabi na predstavitev INTERNETNA OBRATNA 

DRAŽBA – PRILOŽNOST ZA ZNIŽANJE STROŠKOV V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA. 

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014, ki jo bo treba prenesti 

v našo zakonodajo, med drugim določa, da bi morala postati po prehodnem obdobju 30 mesecev 

obvezna popolna elektronska komunikacija v postopku javnega naročanja, tj. komunikacija z 

elektronskimi sredstvi v vseh fazah postopka, vključno in zlasti s pošiljanjem ponudb. 

Eno izmed elektronskih orodij, ki je v številnih državah zaradi svoje učinkovitosti in preglednosti 

skoraj izrinilo klasično zbiranje ponudb, je e-obratna dražba.  

Predstavitev internetne obratne dražbe javnih naročil bo v sredo, 17. septembra 2014, ob 8.30. uri na 

GZS, Dimiceva ulica 13, Ljubljana, dvorana B/ 1. nadstropje. 

Udeležba na predstavitvi je brezplačna. Zaradi organizacije dogodka pa je potrebno sporočiti 

udeležbo do ponedeljka, 15. septembra 2014 na e-naslov: komunala@gzs.si. 

23.9./ JAVNA RAZPRAVA  - PROSTA TRGOVINA IN OKOLJE  

Umanotera vabi na prvo od treh javnih razprav v okviru projekta Trgovanje s prihodnostjo z 

naslovom Prosta trgovina in okolje, ki bo v torek, 23. septembra 2014, ob 17. uri v e-Kavarni PiNA, 

Kidričeva 43, Koper. Z nami bo dr. Luka Omladič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo 

spregovoril o aktualnih prostotrgovinskih sporazumih in njihovih vplivih na okoljsko zakonodajo in 

varovanje okolja. Razpravo bo vodil vodja projekta Trgovanje s prihodnostjo Andrej Gnezda iz 

Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Več na http://ttipslovenija.wordpress.com/javne-

razprave/. (Vir: Umanotera) 

24.9./ ZAKLJUČNA KONFERENCA ENGAGE 4 THE FUTURE 

Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport 24. septembra v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju organizirata 

zaključno konferenco Interreg projekta ENGAGE. 

Vabimo vas, da se na zaključni konferenci pridružite dvanajstim partnerjem iz desetih evropskih 

držav, političnim predstavnikom regij, županom ter uglednim domačim in tujim strokovnjakom, ki 

bodo z nami delili svoje poglede na izziv zmanjšanja digitalnega razkoraka na podeželju. 

Ključni cilj projekta ENGAGE je opredeliti najboljše prakse gradnje in uporabe širokopasovne 

infrastrukture v manj poseljenih območjih. Tako kot električna energija ali ceste je tudi širokopasovna 

povezava visoke hitrosti temeljnega pomena za razvoj gospodarstva in družbe v urbanih in 

podeželskih predelih Evrope. 

mailto:komunala@gzs.si
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=99d84a9412&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=880f18c3bd&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage2.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=23059f89e1&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=3a70787938&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=3a70787938&e=1fb4f574e2
http://engage-interreg.eu/
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Udeležba je brezplačna – projekt financirajo Evropska komisija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport ter Univerza v Ljubljani. 

Število mest je omejeno, zato je potrebna prijava preko naslednje povezave: http://engage-

interreg.eu/engage-registration/en/registration 

Vabilo in program najdete tukaj. 

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./ TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI PODNEBNIH SPREMEMB  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organizira posvet o vplivih in prilagajanju na podnebne 

spremembe v Sloveniji z naslovom "Tveganja in priložnosti podnebnih sprememb", ki bo v torek 

30.9.2014 od 9.00 ure dalje, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana (stavba agronomije in 

krajinske arhitekture). Vabilo s programom 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (kmalu okolje in prostor) ob pomoči strokovnjakov z Biotehniške 

fakultete v Ljubljani (nosilka projekta dr. Lučka Kajfež Bogataj) pripravlja oceno tveganj in priložnosti, 

ki jih podnebne spremembe prinašajo za Slovenijo. Prvi korak tega procesa je opredelitev vplivov 

podnebnih sprememb po sektorjih in območjih. Opredeljevanje vplivov podnebnih sprememb temelji 

na analizi podlag, preteklih vrednosti in trendov, ter modelnih izračunih glavnih podnebnih kazalcev. 

Te aktivnosti bodo predstavljene v uvodnem, plenarnem delu posveta. V delavniškem delu posveta, 

http://engage-interreg.eu/engage-registration/en/registration
http://engage-interreg.eu/engage-registration/en/registration
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/vabilo_ENGAGE_konferenca.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Prilagajanje_posvet_MKO-30_september_2014.pdf
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na katerem se pričakuje aktivno sodelovanje udeležencev, pa bo potekalo moderirano dopolnjevanje 

in ocenjevanje prvih seznamov vplivov po sektorjih in po slovenskih regijah, ki jih bodo udeleženci 

ocenili kot prednostne. 

Udeleženci bodo prejeli gradivo za posvet po elektronski pošti, zato je potrebna prijava 

preko spletnega obrazca, najkasneje do 23. septembra 2014. 

30.9./ KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV IN MLADOSTNIKOV 

VSAKDAN 

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

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

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

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

3.10.-5.10./ SKORAJ NIČENERGIJSKE HIŠE: ŽE DANES OBIŠČITE HIŠE 

PRIHODNOSTI 

Občine, ki ste aktivne na področju gradnje in prenove stavb v skladu s skoraj ničenergijskimi 

standardi, ste vabljene, da odprete vrata občinskih stavb in se pridružite kampanji kot razstavljavci.  S 

predstavitvijo občinskih stavb, zgrajenih ali prenovljenih v skoraj ničenergijskem standardu, boste 

lahko javnosti pokazali ukrepe, s katerimi Vaša občina daje vzor in obenem spodbuja učinkovito rabo 

ter obnovljive vire energije med svojimi krajani. Sami boste lahko odločali o tem, kdaj boste sprejeli 

obiskovalce, v kako velikih skupinah boste sprejemali obiske, kakšno zgodbo jim boste predstavili, ali 

boste k sodelovanju povabili tudi projektanta, itn.  

Če ste pripravljeni deliti svoje izkušnje tudi z drugimi, ki bi radi zgradili ali prenovili stavbo v skoraj 

ničenergijskem standardu, se vključite v kampanjo »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše 

prihodnosti« (okrajšano: NZEB2021, spletna stran: http://www.0energijskehiše.si/poglejte). 

Letošnja kampanja bo potekala v obdobju treh podaljšanih vikendov, in sicer od 3. do 5. oktobra v 

sodelovanju z Odprtimi hišami Slovenije OHS (spletna stran: http://www.odprtehiseslovenije.org), ter 

od 7. do 9. in od 14. do 16. novembra. 

Pogoje, ki jih morajo stavbe za sodelovanje v kampanji NZEB2021 izpolnjevati, najdete tukaj>. Za 

dodatne informacije se obrnite na naslov miha.mirtic@gi-zrmk.si ali telefonsko številko 01 280 84 01. 

7.10./ KONFERENCA »OD TEORIJE K PRAKSI – PO AVTOCESTI ALI 

PEŠ?« 

Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z MO Maribor, Univerzo v Mariboru, Fakulteto za 

gradbeništvo in Zavodom Poslovno proizvodna cona Tezno organizira konferenco o trajnostni 

mobilnosti z naslovom »Od teorije k praksi – po avtocesti ali peš?«, ki bo potekala v torek, 7. oktobra 

2014 v hotelu Habakuk v Mariboru s pričetkom ob 10. uri. 

http://tinyurl.com/posvet-prilagajanje
http://www.0energijskehiše.si/poglejte
http://www.odprtehiseslovenije.org/
http://www.0energijskehise.si/faq
mailto:miha.mirtic@gi-zrmk.si
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Na konferenci boste seznanjeni kako se lotevajo uvajanja primerov dobrih praks občine v Mariboru, 

Ljubljani, Velenju, Krškem in v Koprivnici. S strani predstavnice Ministrstva za infrastrukturo in 

prostor vam bodo predstavljene nove možnosti črpanja EU sredstev v obdobju 2014 – 2020 na 

področju trajnostne mobilnosti. Celotno vabilo najdete tukaj. 

Več o sami vsebini oziroma programu najdete tukaj. 

Udeležba je brezplačna. Predhodna prijava je obvezna na tej povezavi ali na e-naslovu info@energap.si 

do srede, 1. oktobra 2014. (Kontaktna oseba: Klavdija Polutnik, Telefon: +386 (0)2 234 23 62) 

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. 

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. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_na_konferenco__7.10.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/Program_konference_-_OD_TEORIJE_K_PRAKSI.pdf
mailto:info@energap.si
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


 

5.9.2014 – 12.9.2014  TN št. 36 

Vabilo in program simpozija  

3.11./ IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANICE IN ČLANE SVETOV ZAVODOV S 

PODROČJA KULTURE  

Ministrstvo za kulturo obvešča, da so na spletni strani ministrstva 

http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture

_v_republiki_sloveniji/ objavljeni termini in lokacije usposabljanj za članice in člane svetov javnih 

zavodov na področju kulture v RS, skladno z 42. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo.  

 

Naprošajo, da občine  javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljice oziroma 

soustanoviteljice so  seznanijo s to objavo. Na usposabljanje se prijavijo članice in  člani sveta javnih 

zavodov s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani ministrstva.  

 

Rok za prijavo je do vključno petka 26. septembra 2014, izobraževanja bodo potekala 3.11., 13.11. 

20.11, 1.12. in 10.12.2014. 

Član sveta, ki se bo udeležil usposabljanja za člane svetov javnih zavodov na področju kulture v RS, 

bo po končanem usposabljanju prejel potrdilo o udeležbi. Potrdilo bo prevzel osebno na mestu 

usposabljanja, pogoj za prevzem potrdila pa bo podpis na prezenčni listi. Član sveta je dolžan o 

udeležbi na usposabljanju obvestiti javni zavod, v katerem je član sveta.  

Za več informacij in odgovore na vprašanja v zvezi z usposabljanjem članov sveta javnih zavodov na 

področju kulture v RS se lahko pišete na e-naslov: usposabljanje.mk@gov.si ali pokličite med uradnimi 

urami ministrstva na številko: (01) 369 59 00.  

AKTUALNI RAZPISI 

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.   

 

 

http://vodnidnevi.si/dokumenti/vabilo-program-vodni-dnevi-2014.pdf
http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture_v_republiki_sloveniji/
http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture_v_republiki_sloveniji/
mailto:usposabljanje.mk@gov.si
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
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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. 

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 komunikaci jo, 

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

spremembam. Rok za prijavo je 16. oktober 2014. Naslednji razpis za zbiranje predlogov v okviru 

programa LIFE, ki bo objavljen jeseni letos, se bo nanašal na nepovratna sredstva za poslovanje 

neprofitnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju podnebnih in okoljskih vprašanj. 

Več tukaj in gradivo z LIFE informativnega dneva je objavljeno na spletni strani MKO: 

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_20

14_2020/ (Vir: MKO, bh) 

HORIZON 2020  

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

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

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

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

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

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

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

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

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%, 

mailto:info@regionalnisklad.si
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
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višina projektnih sredstev pa je med 3 – 7 mio eur. Trajanje projektov v okviru svežnja je med 24 – 48 

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah.  

Aktualna razpisa v sklopu Horizon 2020, ki sta še odprta: Evropa v spreminjajočem se svetu – 

vključujoče, inovativna in reflektirana družba do 30.9.2014 in Znanost z in za družbo do 2.10.2014. Več 

o tem lahko preverite na spletni strani Horizon 2020. 

SREDSTVA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE – BOJ PROTI 

KSENOFOBIJI, RASIZMU, HOMOFOBIJI IN SOVRAŽNEM GOVORU  

Obveščamo vas o objavljenem razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov namenjenih 

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

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

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

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

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

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

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

Več o objavljenem razpisu si lahko preberete tukaj.  

JAVNI POZIV EKO SKLADA 

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVICE DRUGIH 

POMURCI USPEŠNI PRI ČRPANJU EU SREDSTEV PRETEKLE FINANČNE 

PERSPEKTIVE 

V preteklem sedemletnem programskem obdobju 2007-2013 smo bili Pomurci nadpovprečno uspešni 

pri integraciji in črpanju sredstev evropske kohezijske politike. Na prebivalca regije smo pridobili ca. 

2.700 EUR evropskih sredstev, kar je za 38 % nad slovenskim povprečjem. Večino od 318 mio EUR 

dodeljenih EU sredstev smo namenili razvoju in izboljšanju ključne regijske prometne in okoljske 

infrastrukture (izgrajena pomurska avtocesta, posodobljena železnica, urejen dostop do pitne vode in 

urejeno zbiranje odpadkov za vse prebivalce), ki predstavlja podlago za prihodnji  trajnostni razvoj 

regije. Doseganje ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti EU bomo v Pomurju v novi finančni 

perspektivi zasledovali s tesnejšim znotraj- in med-regijskim povezovanjem in sodelovanjem, ki bo 

spodbujalo razvoj trajnostnih, integriranih in inovativnih projektov in rešitev na področju prehrane, 

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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turizma in obnovljivih virov energije, kot primerjalnih prednosti Pomurja. Pri tem bo imela ključno 

vlogo novoustanovljena Regijska razvojna mreža. (Vir: RRA Movičnik) 

Z E-PARTICIPACIJO DO VKLJUČUJOČE EVROPE  

Na Zavodu INePA izvajajo projekt »Z e-participacijo do vključujoče Evrope«, v okviru katerega bo 23. 

septembra 2014 potekala brezplačna poldnevna video konferenca s strokovnjaki in z mladimi 

aktivnimi državljani. S projektom, ki obeležuje 10. obletnico e-participacije v EU, si zastavljajo cilje 

informirati, ozavestiti in aktivirati prebivalce Slovenije za uporabo interneta kot orodja vključevanja in 

opolnomočenja državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije. Prijavite se lahko tukaj. 

Več o projektu najdete na strani: http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/o-projektu/. 

EKOLOŠKO KMETOVANJE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo brošure na temo ekološkega kmetovanja in dopolnilnih 

dejavnosti. Vsebino so pripravili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. 

 Ekološko kmetovanje; katere zahteve moramo upoštevati, da lahko pridelke prodajamo kot 

ekološke  

 Dopolnilne dejavnosti na kmetiji  

 Ekološka zelenjava - priložnost za mnoge slovenske kmetije. (Vir: MKO) 

JAVNA RAZPRAVA  - PROSTA TRGOVINA IN OKOLJE  

Umanotera vabi na prvo od treh javnih razprav v okviru projekta Trgovanje s prihodnostjo z 

naslovom Prosta trgovina in okolje, ki bo v torek, 23. septembra 2014, ob 17. uri v e-Kavarni PiNA, 

Kidričeva 43, Koper. Dr. Luka Omladič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo spregovoril o 

aktualnih prostotrgovinskih sporazumih in njihovih vplivih na okoljsko zakonodajo in varovanje 

okolja. Razpravo bo vodil vodja projekta Trgovanje s prihodnostjo Andrej Gnezda iz Umanotere, 

Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Več na http://ttipslovenija.wordpress.com/javne-razprave/. 

(Vir: Umanotera) 

ŽABOHOD-  POSVET O NARAVOVARSTVENI PROBLEMATIKI DVOŽIVK 

IN CEST 

Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica vas na Svetovni dan varstva živali, 4. oktobra 

2014, vabi na posvet ŽABOHOD! POSVET O NARAVOVARSTVENI PROBLEMATIKI DVOŽIVK IN 

CEST, ki bo namenjen varstvu dvoživk.  

Dvoživke so ena od najbolj ogroženih živalskih skupin na svetu in eden od pomembnih dejavnikov 

njihovega ogrožanja so prometne ceste, na katerih prihaja do rednih povozov. Namen posveta je med 

drugim identificirati glavne pomanjkljivosti in probleme, ki onemogočajo izvajanje varstvenih 

ukrepov za dvoživke na slovenskih cestah in nakazati možne rešitve.  

Več o projektu najdete na spletni strani https://sites.google.com/site/zabohodposvet/. 

http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/
http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/video-konferenca/
https://studio12.wufoo.eu/forms/video-konferenca-10-let-eparticipacije-v-eu/
http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/o-projektu/
http://www.program-podezelja.si/index.php?subid=538&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=729&mailid=51
http://www.program-podezelja.si/index.php?subid=538&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=729&mailid=51
http://www.program-podezelja.si/index.php?subid=538&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=730&mailid=51
http://www.program-podezelja.si/index.php?subid=538&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=731&mailid=51
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=99d84a9412&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=880f18c3bd&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage2.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=23059f89e1&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=3a70787938&e=1fb4f574e2
https://sites.google.com/site/zabohodposvet/
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MESEC PROSTORA 2014 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vabi zainteresirane za sodelovanje v projektu Mesec prostora 

2014,  ki bo od 25. septembra do 31. oktobra 2014.  

Mesec prostora 2014, pod sloganom SLOVENSKI PROSTOR – PROSTOR PRIHODNOSTI,  

bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.  

V tem času se bo zvrstila vrsta zanimivih dogodkov, ki neposredno ali posredno osvetljujejo vprašanja 

prostorskega in urbanega razvoja v Sloveniji. Vabimo vas, da se pridružite s svojimi dogodki. Več 

informacije o Mesecu prostora 2014 najdete na spletni strani 

http://www.mzip.gov.si/si/dogodki/mesec%20prostora. (Vir: MZIP) 

ZAKLJUČNA NACIONALNA KONFERENCA PROJEKTA SEAP PLUS IN 

ZAKLJUČNI DOGODEK EN.OBČINA 014  

Lokalna energetska agencija za Pomurje v sodelovanju z Energetika.NET in Lokalno energetsko 

agenturo Spodnje Podravje, vas vabi 25. 9. 2014, na Zaključno nacionalno konferenco projekta SEAP 

Plus in zaključni dogodek En.občina 014, ki bo v Dominikanskem samostanu, Kulturno kongresni 

dvorani na Ptuju, z začetkom ob 9.00 uri. Na dogodku bodo predstavljene ključne teme za razvoj 

energetsko učinkovitih lokalnih skupnosti, kot tudi uradna razglasitev letošnjih zmagovalcev natečaja 

za energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji.  

Dogodek je namenjen županom in direktorjem občinskih uprav ter ostalim, ki delajo na pripravi 

projektov na in za občine, kot tudi ravnateljem šol, vodjem javnih organizacij in ključnim osebam, ki 

so zadolžene za investicije v javnih organizacijah.  

Udeležba je brezplačna, vendar so zaradi lažje organizacije obvezne prijave na 

http://www.energetika.net/en-dogodki/natecaj-enobcina-014#prijavnica_21. Za več informacij se lahko 

obrnete na Štefana Žoharja (stefan@lea-pomurje.si, 02 538 13 57) ali Matejo Kegel Kozlevčar 

(mateja.kegel@energetika.net, 01 40 12 872). 

JAMSTVA ZA MLADE  

Evropska komisija se je v Bruslju sestala s koordinatorji 18 pilotnih projektov, ki se izvajajo v okviru 

programa jamstva za mlade. S pilotnimi projekti se program jamstva za mlade uresničuje v praksi, na 

primer s krepitvijo povezav med delodajalci in šolami ter z izboljšanjem podpore, ki jo mladim nudijo 

javne službe za zaposlovanje. 

Jamstvo za mlade je strukturna reforma, v okviru katere morajo države članice svoje politike 

zaposlovanja mladih izpopolniti na vseh ravneh. Osemnajst pilotnih projektov programa jamstva za 

mlade se je začelo med avgustom in decembrom 2013, vsak pa traja približno 12 mesecev. Projekti se 

trenutno izvajajo v sedmih državah EU, med njimi ni Slovenije. Celotno sporočilo: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-981_sl.htm (Vir: Obvestila za javnost EU) 

 

http://www.mzip.gov.si/si/dogodki/mesec%20prostora.%20(Vir:%20MZIP)
http://www.energetika.net/en-dogodki/natecaj-enobcina-014#prijavnica_21
mailto:stefan@lea-pomurje.si
mailto:mateja.kegel@energetika.net
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-981_sl.htm
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EUROBAROMETER O VARSTVU OKOLJA  

V nedavni raziskavi Eurobarometer o varstvu okolja je 95 % vprašanih Evropejcev in kar 99 % 

Slovencev dejalo, da jim varstvo okolja osebno veliko pomeni, mnogi pa menijo, da je na tem področju 

mogoče storiti še več.  

Velika večina ljudi je prepričana, da lahko učinkovita uporaba naravnih virov (79 %, v Sloveniji 87 %) 

in varstvo okolja (74 %, v Sloveniji 84 %) spodbudita gospodarsko rast, stanje okolja pa lahko podobno 

kot gospodarstvo podobno vpliva na kakovost njihovega življenja. Največjo zaskrbljenost povzročata 

onesnaženost zraka (56 %) in vode (50 %), sledita pa kopičenje odpadkov in izčrpavanje naravnih 

virov. V primerjavi z zadnjo raziskavo o okolju iz leta 2011 več državljanov (75 %) trdi, da so 

pripravljeni kupiti okolju prijazne proizvode, čeprav so ti lahko nekoliko dražji. Velika večina jih meni 

(93 %), da bi morali veliki onesnaževalci popraviti škodo, ki jo povzročajo okolju, kot najučinkovitejše 

sredstvo pa vprašani predlagajo uvedbo višjih kazni.  

Evropejci se zavedajo, da je njihova vloga pri varstvu okolja pomembna. Med okolju prijaznimi ukrepi 

se najpogosteje odločajo za ločevanje odpadkov za recikliranje (72 %) ter zmanjšanje porabe energije 

(52 %) in vode (37 %). Prav tako večina Evropejcev podpira evropsko okoljsko zakonodajo ter 

ukrepanje na ravni EU. Celotno besedilo raziskave Eurobarometer v angleščini: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf  

Glavni podatki za Slovenijo: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_fact_si_en.pdf 

(Vir: Obvestila za javnost EU) 

ČEBELAM PRIJAZNE OBČINE  

Čebelarska zveza tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj na katerega se lahko prijavijo 

slovenske občine in slovenska podjetja. Glede na letošnje podnebne razmere lahko rečemo, 

da čebelarstvo postaja vse bolj ogrožena dejavnost. Predvsem preživetje čebel je ključnega 

pomena, saj so čebele nepogrešljiv člen v verigi pridelave hrane, skrbi za biotsko pestrost in 

konec koncev so tudi indikator čistosti okolja. Kot naj bi nekoč dejal Albert Einstein se tudi 

ljudem ne piše nič dobrega, če bodo z obličja Zemlje izginile te marljive žuželke. Na 

Čebelarski zvezi Slovenije menimo, da je ključno pri ohranjanju čebel izobraževanje, 

informiranje splošne javnosti na več različnih načinov, zato lahko lokalne skupnosti in tudi 

podjetja s svojim delovanjem občutno vplivate na ozaveščenost in ustvarjanje boljših pogojev 

za preživetje čebel in ne nazadnje tudi nas ljudi. Pogoje sodelovanja na natečaju Čebelam 

prijazna občina/podjetje 2014 najdete na spletni strani Čebelarske zveze: http://www.ohranimo-

cebele.si/default.asp?sif_co=7. Rok za oddajo je 20.10.2014. 
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