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NOVIČKE SOS  

DRUGO SREČANJE ŽUPANJ  

Županja občine Črnomelj, Mojca Čemas 

Stjepanovič in Skupnost občin Slovenije sta 

organizirali drugo srečanje županj, ki je potekalo 

v torek, 17. marca 2014 v prostorih občine 

Črnomelj. Z večanjem števila žensk na ključnih 

mestih odločanja v lokalni politiki se ta 

dopolnjuje in nadgrajuje, tudi glede na 

pričakovanja in potrebe žensk. Uspešnost na 

letošnjih lokalnih volitvah izvoljenih županj je še 

toliko pomembnejša, saj bodo s svojim 

delovanjem, s pristopi k oblikovanju, 

sprejemanju in uresničevanju različnih politik, 

pomembnih za občanke in občane, tlakovale poti tudi za vse naslednje generacije aktivnih žensk. Na 

drugem srečanju slovenskih županj je Vera Kozmik, direktorica Dialog-si.net županjam predstavila 

temo uspešnega in učinkovitega komuniciranja z javnostmi. Tadej Slapnik, državni sekretar v 

kabinetu predsednika Vlade pa bo županjam predstavil možnosti in vlogo občin za spodbujanje 

socialnega podjetništva ter uveljavljanje in vzpostavljanje zadružništva. 

IZVEDEN DELOVNI POSVET »KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. 

ČLENU ZFO TER UVEDENIMI SPREMEMBAMI V SPLETNI APLIKACIJI 

ZFO INVEST«  

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, dne 19.3.2015 v MO Maribor, 

izvedla delovni posvet na temo koriščenja 

sredstev po 21. in 23. členu Zakona o 

financiranju občin ter uvedenimi spremembami 

v spletni aplikaciji ZFO INVEST. 

Predstavnik MGRT-ja, Marko Drofenik iz 

Direktorata za regionalni razvoj je povedal, da 

so sredstva za sofinanciranje projektov za leto 

2015 zagotovljena. Prav tako je udeležence 

posveta opozoril na obvestilo o deležih sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015, ki ga je 

MGRT posredoval občinam v ponedeljek 16.3.2015 ter bližajočemu prvemu roku za oddajo projektov 
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oziroma načrtov porabe, ki bo že 31.3.2015. Drugi rok za oddajo načrtov porabe bo 15.7.2015. 

Udeležencem posveta so bile predstavljene tudi novosti v aplikaciji ZFO-INVEST, napovedana pa je 

bila tudi dodatna nadgradnja aplikacije. (ab) 

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO GLEDE 

ZNIŽEVANJA OBČINSKIH STROŠKOV 

V četrtek 19. marca je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek na temo zniževanja 

stroškov občin s področja v pristojnosti ministrstva. Državni sekretar mag. Klemen Grebenšek je 

povedal, da s strani njihovih direktoratov niso prejeli predlogov, kje bi se lahko občinam zmanjšali 

stroški, ter so zato odprti za predloge s strani občin. 

S strani Skupnosti občin Slovenije smo predlagali, da se sistemsko pomaga urediti lastništvo 

kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo na zasebnih zemljiščih. V izračunu povprečnine je 

upoštevana dolžina občinskih cest, denar iz formule pa je namenjen za redno vzdrževanje občinskih 

cest. Občine nimajo zagotovljenega vira, s katerim bi lahko urejale lastništvo cest v občinski lasti. Na 

sestanku smo s strani SOS-a predstavili, da občine potrebujejo pomoč države, saj trenutna sredstva ne 

zadoščajo niti za izvajanje zakonskih nalog, kaj šele za urejanje lastništva na kategoriziranih občinskih 

cestah.  Ministrstvo za infrastrukturo bi lahko z Ministrstvom za okolje in prostor pripravilo aplikacijo 

za ocenjevanje zemljišč po katerih potekajo ceste. Takšno orodje bi bilo v pomoč pri urejanju lastništva 

tako na državnih kot na občinskih cestah. 

Prav tako smo izpostavili potrebo po zmanjševanju normativov in standardov pri gradnji občinskih 

cest, ob tem da znižanje zahtev ne sme vplivati na prometno varnost. Predlagali smo, da se v naseljih 

omogoči gradnja pločnikov in kolesarskih poti, ki so ločene od ceste brez robnika. Takšne pločnike in 

kolesarske poti imajo na primer v Avstriji.  

V nadaljevanju smo apelirali na predstavnike ministrstva, da se podpre občine pri razpisih za 

energetsko sanacijo javnih stavb. Težnja države je, da se bodo evropska sredstva za energetsko 

sanacijo stavb porabila za sanacijo samo državnih stavb, ne pa za občinske zgradbe. Izpostavili smo, 

da so tudi občinske zgradbe javne zgradbe in se jih na tem mestu ne sme izvzeti. Prav tako smo 

izpostavili, da bo učinek veliko večji v kolikor bodo energetsko sanirali 3% najslabših zgradb, kot pa 

da bodo sanirali 3% državnih stavb.  

 Na koncu smo s strani SOS-a predlagali, da Ministrstvo za infrastrukturo pripravi oziroma da v 

brezplačno uporabo aplikacijo za energetsko knjigovodstvo. Občine so po energetskem zakonu 

zavezane voditi energetsko knjigovodstvo za javne zgradbe, za vodenje pa nimajo na voljo brezplačne 

aplikacije. Prepričani smo, da bi se z brezplačno uporabo aplikacije občinam znižali stroški, saj morajo 

sedaj kupovati aplikacije oz. plačevati uporabnine za aplikacije na trgu. (MM) 

KONSTITUTIVNA SEJA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN VARSTVO 

OKOLJA  

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je 16. 3. 2015 potekala 1. konstitutivna seja Sveta za 

trajnostni razvoj in varstvo okolja, ki je posvetovalno telo ministrice Irene Majcen. Svet, ki je bil v 

začetku februarja ustanovljen na podlagi Zakona o varstvu okolja, obravnava in sprejema stališča ter 
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daje mnenja in pobude ministru, pristojnemu za okolje o stanju in trendih na področju varstva okolja 

in trajnostnega razvoja doma in v tujini; strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in 

trajnostnega razvoja; zakonodajnemu urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja; delovanju 

države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja; posameznih perečih vprašanjih 

obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja; pobudah javnosti; drugih vprašanjih na zaprosilo 

ministra ali na lastno pobudo. Sledila je predstavitev članov sveta ter glavnih aktivnostih organizacij, 

ki jih predstavljajo. Člani sveta so tudi spregovorili o tem, kakšna so njihova pričakovanja v zvezi z 

delovanje Sveta. Za SOS je pričakovanja predstavila Saša Kek, ki je tudi omenila, da so v prejšnjem 

Svetu občine imele preko reprezentativnih asociacij imenovane svoje člane. Skupno stališče je bilo, da 

je svet ustrezen prostor za poglobljeno razpravo o ključnih programskih oz. zakonodajnih rešitvah 

ministrstva. Vsi so bili mnenja, da sestava sveta zagotavlja dobro podlago za razpravo, ki je nujno 

potrebna. Svet je bil prepoznan kot tisto ključno stičišče vseh deležnikov na področju varstva okolja, ki 

bodo svoje argumente o posamezni zadevi soočili, ne pa nujno tudi uskladili. Poudarjeno je bilo, da je 

svet tisto strokovno telo, ki bo v medresorskem sodelovanju resen branik okolja. Izrazili so 

pričakovanje, da bodo o posameznih sistemskih zakonodajnih rešitvah pravočasno obveščeni. 

Ministrica Irena Majcen je na seji predstavila prioritete MOP, člani so sprejeli predlog, da se na seje 

sveta vabi tudi predstavnike zainteresiranih skupin – SOS, ZOS in Združenja ekoloških gibanj in da 

lahko aktivno sodelujejo, vendar brez glasovalne pravice. Dogovorjeno je bilo, da bo naslednja seja 

potekala na Sejmu GREEN v Gornji Radgoni konec meseca, kjer bodo med drugim predstavljena 

izhodišča spremembe zakonodaje na področju dimnikarstva. Za predsednico sveta so člani izvolili 

doc. dr. Suzano Žižek, docentko na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. (SK) 

DIMNIKARSKA SLUŽBA  

bo tema prihodnje seje Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, ki bo potekala na Sejmu GREEN v 

Gornji Radgoni konec meseca, kjer bodo med drugim predstavljena izhodišča spremembe zakonodaje 

na področju dimnikarstva. Spomnimo, Računsko sodišče je z revizijo Izvajanje dimnikarske službe že 

drugič ugotavljalo pravilnost in smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri izvajanju 

dimnikarske službe v letih 2009, 2010 in 2011. Ministrstvo je izdelalo načrt aktivnosti z opisom 

aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za izdelavo Primerjalne pravno-ekonomske analize stroškov in 

koristi izvajanja dimnikarske službe na koncesioniran in licenčni sistem ter tudi že pričelo s 

postopkom za izdelavo analize. Na tej podlagi bo ministrstvo analiziralo konceptualno zasnovo ter 

stroške in koristi sistemov izvajanja dimnikarskih storitev in se odločilo o prihodnji ureditvi 

dimnikarske službe. Občine članice SOS vabimo, da v kolikor imajo opredeljena stališča in 

pričakovanja od nove ureditve dimnikarske službe, nam jih pošljejo do 25. 3. 2015 na 

sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK) 

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST  

V Ljubljani na MGRT je v petek, 20. 3. 2015 potekal sestanek med predstavniki MGRT, SOS, ZOS in 

ZMOS glede zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. Vse tri asociacije občin so namreč na 

Vlado in resorno ministrstvo naslovile zahtevo, da se skladno z zakonodajo predstavniki in zastopniki 

interesov občin, katerih izvirna pristojnost je organiziranje opravljanja pogrebne in pokopališke 

dejavnosti aktivno vključijo v delovno skupino za pripravo novega zakona. S predstavniki MGRT je 

bilo dogovorjeno, da bomo pri pripravi aktivno sodelovali, vendar je rok za pripravo predloga 

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K6CC6176761FADF01C12579C3001E23AA
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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izredno kratek in sicer 14 dni. Kljub pritiskom vseh treh asociacij, da se ta rok podaljša, je ministrstvo 

izrazilo nemoč zaradi obveznosti do Računskega sodišča. Občine bomo o aktivnostih obveščali. (SK) 

IMENOVANJI 

ODBOR ZA SPREMLJANJE PRP 2014-2020 

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k 

imenovanju člana in namestnika člana v Odbor za spremljanje Program razvoja podeželja RS za 

obdobje 2014 - 2020 (v nadaljevanju: odbor).  

Skladno z 47. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 država članica ustanovi nacionalni odbor za 

spremljanje. Odgovornosti odbora so določene v 74. členu Uredbe (EU) št. 1305/2013. Glavne naloge 

pa so zlasti pregled izvajanja PRP 2014- 2020 in napredka pri doseganju ciljev (preko finančnih 

podatkov in kazalnikov), potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti odbor seznanjen 

z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja. Odbor lahko organu upravljanja predlaga 

priporočila, vezana na izvajanje PRP 2014-2020 in vrednotenje ter nato spremlja uresničevanje teh 

priporočil. Odbor za svoje delo sprejme poslovnik o delu znotraj državnega institucionalnega, 

pravnega in finančnega okvira ter ga sprejme sporazumno z organom upravljanja. Odboru predseduje 

državni sekretar, pristojen za kmetijstvo.  

Predsedstvo SOS je sprejelo korespondenčni sklep, da se v Odbor za spremljanje Programa razvoja 

podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 predlaga in imenuje za članico Patricio Čular, Brežice, in za 

nadomestno članico Klaudijo Šadl Jug, Murska Sobota. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS  

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Nacionalni stanovanjski program. Sestavljen je iz dveh 

dokumentov, to sta Nacionalni stanovanjski program in analitični spremljajoči dokument. Vljudno vas 

naprošamo, da se do dokumentov opredelite, podate vaše pripombe in predloge najkasneje do 

23.3.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

STATUS SPREJETIH SKLEPOV O MANJŠIH ŠIRITVAH STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ PO ODLOČITVI USTAVNEGA SODIŠČA  

Določila 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (v 

nadaljevanju: ZPNačrt –B) so dopuščala manjšo širitev območja stavbnih zemljišč na podlagi sprejetih 

občinskih sklepov, če je širitev predstavljala »funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave« in je 

izpolnjevala druge zakonsko določene pogoje. Ustavno sodišče je na pobudo nevladnih organizacij 

najprej sprejelo sklep U-I-43/13-8 z dne 11.4.2013 o začasnem zadržanju izvrševanja določenih delov 

29. člena ZPNačrt –B, ki je občinam od dne 27.4.2013 (Uradni list RS št.- 35/2013 z dne 26.4.2013) 

onemogočil nadaljnje sprejemanje sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč. Z odločbo U-I-43/13-19 

z dne 9.10.2014 (Uradni list RS št. 76/2014 z dne 24.10.2014) pa je Ustavno sodišče ugotovilo, da je 29. 

člen ZPNačrt-B v neskladju z ustavo, in od dne 25.10.2014 ne velja več. Razlog za neustavnost je 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/nsp_2015-2.doc
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/nsp_spremljajoce_gradivo_2015.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://odlocitve.us-rs.si/documents/67/83/u-i-43-13-zacasno-zadrzanje.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112931#!/Sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-prvega-drugega-in-tretjega-odstavka-ter-drugega-stavka-cetrtega-odstavka-29-clena-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-prostorskem-nacrtovanju
http://odlocitve.us-rs.si/documents/67/83/u-i-43-13.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=119251#!/Odlocba-o-ugotovitvi-da-je-29-clen-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-prostorskem-nacrtovanju-v-neskladju-z-Ustavo-in-o-ugotovitvi-da-Poslovnik-Drzavnega-zbora-ni-v-neskladju-z-Ustavo
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kršitev postopkovnih pravil Aarhuške konvencije, saj pri širitvi stavbnih zemljišč, kot posegu v 

prostor, sodelovanje javnosti ni bilo omogočeno. 

Kot posledica teh odločitev Ustavnega sodišča obstajajo v občinah območja z različnimi pravnimi 

statusi, ki so nastala na podlagi sklepov občinskih svetov. Več o statusu sprejetih sklepov lahko 

preberete na mrezaprostor.si. 

SPLOŠNE NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA 

Zavod RS za varstvo narave je skladno s spremembami Zakona o ohranjanju narave iz leta 2014 

dopolnil Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora. Spremembe se nanašajo na 

spremembe Zakona o ohranjanju narave, posodobitev obrazca in zakonskih predpisov, zaključke 

Bilateralnega biogeografskega seminarja v zvezi z zadostnostjo omrežja Natura 2000, ki je med 

Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo potekal 19. in 20. junija 2014 ter sodbo Evropskega sodišča z 

dne 14. maj 2014 v zadevi C-521/12 o nadomestnih habitatih (Uradni list Evropske unije, stran C212 7-

8). Smernice so namenjene občinam in drugim načrtovalcem pri pripravi načrtov s svojega področja. V 

tekstualnem delu so zbrane splošne in podrobnejše usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot in 

biotske raznovrstnosti. 

POVPRAŠEVANJA  

 

ODPRTO 

CENE IZVAJANJA ANALIZ PITNE VODE 

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas v zvezi s podražitvijo cen izvajanja analiz pitne vode.  

Namreč seznanjeni smo bili, da so se cene izvajanja analiz pitne vode, ki jih pripravlja Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enormno povišale. Z združitvijo bivših Zavodov za 

zdravstveno varstvo, ki imajo laboratorije in akreditacije standardov za izvajanje analiz, kateri so si v 

preteklosti med seboj konkurirali, so sedaj cene enotno določene s cenikom, ki ni javno objavljen, in so 

v primerjavi s preteklostjo višje.  

Na vas se obračamo s prošnjo po informacijah ali se tudi pri vas dogaja, da so se podražile cene 

izvajanja analiz pitne vode? Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete primerjavo cen pred 

združitvijo navedenih Zavodov in danes, ko le te analize pripravlja Nacionalni laboratorij.  

Vaše podatke nam posredujte najkasneje do torka, 24.3.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

ZAKLJUČENO 

UREDBA O UPORABI ZVOČNIH NAPRAV  

Na Skupnosti občin Slovenije smo vljudno naprosili za pomoč občini članici, ki se je na občine obrnila 

z naslednjim vprašanjem: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-02-0070
http://mrezaprostor.si/status-sprejetih-sklepov-o-manjsih-siritvah-stavbnih-zemljisc-po-odlocitvi-ustavnega-sodisca/
http://www.zrsvn.si/dokumenti/75/2/2015/48-1_NS_20150204112748_3768.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=117961
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&L=..&tx_ttnews%5Btt_news%5D=447&cHash=ad14ba46b3eacc37f1a3e967953fda5e
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&L=..&tx_ttnews%5Btt_news%5D=447&cHash=ad14ba46b3eacc37f1a3e967953fda5e
http://publications.europa.eu/resource/cellar/831cabd0-05ae-11e4-831f-01aa75ed71a1.0021.01/DOC_1
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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»V naši občini imamo letošnje leto že drugič prošnjo Društva prijateljev mladine za organizacijo 

dogodka v poletnem času na prostem, ki naj bi trajal od petka do nedelje in želijo pridobiti dovoljenje 

za uporabo zvočnih naprav ne le do 2 ure ponoči, kot je to v skladu z Uredbo, ampak do 6ih zjutraj (iz 

petka na soboto in iz sobote na nedeljo) iz nedelje na ponedeljek pa do 2. ure ponoči. Gre sicer za 

tradicionalno prireditev, oziroma bo to šele postala, a uredba ne predpisuje, da se lahko čas podaljša 

ponoči dlje kot do 2 ure ponoči. Seveda pa obstajajo v Sloveniji podobne prireditve, kjer imajo to 

omogočeno in nas zanima, na kakšen način imajo to urejeno (Pivo in cvetje v Laškem, Metalic 

camp…). 

Lepo prosimo za čim hitrejši odgovor, kako je s to zadevo ali jim je mogoče dati dovoljenje. Lansko 

leto jim ga nismo dali dlje kot do 2. ure ponoči, odgovora s strani ministrstva na to vprašanje pa nismo 

dobili.« 

Odgovore si lahko preberete tukaj. 

DOGODKI SOS 

23.3./ PREDSTAVITEV REZULTATOV PRIMERJALNE ANALIZE 

IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO  

Vse, ki ste se prijavili na dogodek Predstavitev rezultatov primerjalne analize izvajanja javne službe 

oskrbe s pitno vodo, vabimo v ponedeljek, 23. marca ob 11. uri v dvorano A, na GZS Zbornico 

komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana. Primerjalna analiza je nastala s ciljem, da se 

občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa 

identifikacija razlogov za odstopanje in možnosti za izboljšanje poslovanja. 

23.3./ JAVNA PREDSTAVITEV NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 

PROGRAMA 

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo Ministrstva za okolje in prostor na javno predstavitev 

Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 23. marca 

2015 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih Vlade RS, velika dvorana Gregorčičeva 27, Ljubljana. 

24.3./ VOLILNA SKUPŠČINA SOS  

Skupnost občin Slovenije bo organizirala redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo 

potekala v torek, 24. marca 2015 v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 

Lukovica. 

Vabilo in prijavnica. 

25.3./ DRUGI SESTANEK ZA ZNIŽEVANJE STROŠKOV OBČIN NA MIZŠ  

V sredo 25.3.2015 bo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek v 

zvezi z možnimi varčevalnimi ukrepi na področju vrtčevske vzgoje in šolstva. Sestanka se bodo 

udeležili predstavniki SOS. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/odgobc_uredba-o-uporabi-zvocnih-naprav.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-na-skupscino-sos-lukovica-24-3-2015.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-skupscina-sos-24.3.2015.pdf
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26.3./ DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI  

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, 

Združenjem mestnih občin Slovenije in Fakulteto za upravo organizirajo že VIII. posvet z naslovom 

»DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI«, ki bo v četrtek, 26. marca 2015, s 

pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Fakultete za upravo Ljubljana. Nosilna tema letošnjega posveta so 

izzivi skupnih občinskih uprav na področju javnih služb. S posvetom ponujamo občinam, skupnim 

občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih 

izkušenj. Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih 

občinskih uprav. Vabimo vas, da se predavateljem in udeležencem pridružite v razgovoru in 

izmenjavi mnenj. 

Vabilo s programom in prijavnica. 

26.3./ SEJA KOMISIJE SOS ZA TURIZEM 

Skupnost občin Slovenije vabi na sejo komisije SOS za turizem, ki bo 26. marca 2015 ob 10.00 uri v 

Orehovem gaju. 

K sodelovanju smo povabili: 

 Mag. Marjana Hribarja – h kratki predstavitvi sprememb ZSRT z vidika »osamosvajanja« oz. 

razdvajanja STO iz SPIRIT in s tem povezane časovnice ter nadaljnjih načrtovanih aktivnosti glede 

sprememb ZSRT. 

 Državnega sekretarja Tadeja Slapnika – k predstavitvi koncepta turistične kooperative, skupaj z 

Urošem Budo, ki že ima praktične izkušnje na tem področju, SOS pa ima interes občine seznaniti z 

možnostmi in priložnostmi organiziranja turizma v obliki kooperative ter izvedbe pilotnega 

projekta 

 Ustvarjalce Trevelstarter – da predstavijo možnosti in pogoje uporabe inovativne platforme, ki so 

jo razvili z namenom podpore lokalnim turističnim projektom s pomočjo množičnega financiranja 

in kako, če sploh, lahko tudi občine v Sloveniji s svojimi LTO-ji ali zavodi za turizem uporabijo 

Travelstarter 

 Žigo Novaka – da predstavi igrifikacijo, oz. LARP (life action role playing) in kakšne priložnosti 

ponuja pri razvoju turističnih proizvodov, kaj to pomeni za kulturno dediščino, kot so npr. 

gradovi, samostani ipd… 

Sestanek bo odprtega tipa, tako da se ob članicah in članih Komisije za turizem sestanka lahko 

udeležijo tudi drugi zainteresirani predstavniki iz občin članic SOS (po obveznem predhodnem dogovoru s 

sekretariatom SOS, da ne bo zadrege s prostorom). 

Vabilo najdete na tej povezavi. 

Udeležbo prosim sporočite na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. 

 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-viii.-posvet-delovanje-skupnih-obcinskih-uprav-v-sloveniji-26.-marec-2015-fu-ljubljana.doc
http://orehovgaj.si/kje-smo/
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-komisija-za-turizem-26.3.15-ljubljana.pdf
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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26.3. in 27.3./GREEN – MEDNARODNI SEJEM TRAJNOSTNIH 

TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA  

Sejem trajnostnih tehnologij in zelenega 

življenjskega sloga GREEN je pričel v letu 2014 

uspešno soustvarjati nov model trajnostnega 

gospodarstva in družbe kot prvi tovrstni sejem v Sloveniji in daleč prek njenih meja. V letošnjem letu 

še posebej izvajamo delavnice, ki jih organizira Ministrstvo za okolje in prostor ter občinam 

priporočamo udeležbo: 

 Povezovanje potencialov za prehod v zeleno gospodarstvo, v četrtek, 26. marca 2015 ob 10.00 

uri 

 Elektro mobilnost, v četrtek26. marca 2015 ob 14.30 uri 

 Celovita prenova stavb v kontekstu trajnostne gradnje, v petek, 27. marca 2015 ob 9.30 uri 

Več o sejmu Green na tej povezavi. 

27.3. / KOGRA 2015 

Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin 

Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije tudi letos organizira tradicionalni strokovni posvet 

komunale – KOGRA 2015, ki bo potekal v petek, 27. marca 2015, ob 9.00 v Gornji Radgoni v okviru 

mednarodnega Pomladnega sejma, Dvorana 1. Povezujemo za razvoj komunale je zelena iztočnica 

letošnjega posveta. Panelno razpravo o inovativnih pristopih in dobrih praksah bo povezoval Leo 

Kremžar, podpredsednik SOS. 

Vabilo s programom 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijavo na posvet lahko posredujete do srede, 25. marca 2015. 

Prijavite se lahko na spletni strani www.javne-sluzbe.si ali po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si. 

28.3./ DAN ZA SPREMEMBE 

V soboto, 28.3.2015 bodo po mnogih občinah v Sloveniji potekale aktivnosti ob Dnevu za spremembe, 

ki ga organizira Slovenska filantropija, podpira pa tudi Skupnost občin Slovenije. Dan za spremembe 

je namenjen temu, da se spomnimo na pomembno vrednoto solidarnost, ki zaradi hitrega načina 

življenja vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Dan za spremembe naj bi deloval kot vzvod za 

ustvarjanje višje kakovosti življenja v skupnosti – ne le ta dan, ampak tudi v prihodnje. 

30.3./ POSVET DRŽAVNEGA SVETA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 

CEST 

V ponedeljek, 30.3.2015 bo v prostorih državnega sveta potekal posvet o problematiki kategorizacije 

občinskih cest. Na posvetu bo v imenu Skupnosti občin Slovenije sodeloval Predsednik SOS, dr. 

Aleksander Jevšek. 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-1-okrogla-miza-povezovanje-potencialov-za-prehod-v-zeleno-gospodarstvo-v-cetrtek-26.-marca-2015-ob-10.00-uri.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-1-okrogla-miza-povezovanje-potencialov-za-prehod-v-zeleno-gospodarstvo-v-cetrtek-26.-marca-2015-ob-10.00-uri.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-2-okrogla-miza-elektro-mobilnost-v-cetrtek26.-marca-2015-ob-14.30-uri.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/2015-sejem_green_vabilo-3-okrogla-miza-celovita-prenova-stavb-v-kontekstu-trajnostne-gradnje-v-petek-27.-marca-2015-ob-9.30-uri.pdf
http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/green/o-sejmu
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/02/vabilo_kogra-2015.pdf
http://www.javne-sluzbe.si/
mailto:seminar@javne-sluzbe.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/green-glava-slo.jpg
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31.3./ REGIJSKO SREČANJE ŽUPANOV POMURSKE REGIJE  

Regijsko srečanje županj in županov pomurske regije bo potekalo  v torek, 31. marca 2015, ob 11. uri v 

prostorih CEROP, Vaneča 81/B, 9201 Puconci. 

8.4./ OKROGLA MIZA - MFERAC  

Skupnost občin Slovenije organizira okroglo mizo v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji 

finančnega ministrstva na tem področju, kjer ocenjujejo, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov 

poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah. 

Dogodek bo 8. aprila 2015 v Ljubljani z začetkom ob 10.00 uri in je namenjen predstavitvi in razpravi 

o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri uporabi 

informacijskega sistema MFERAC. 

Vabilo in prijavnica. 

Zaradi učinkovitejšega dela in celovite predstavitve predlagamo, da vprašanja, ki se vam že sedaj 

porajajo in bi jih želeli zastaviti Ministrstvu za finance, pošljete do petka 27. marca po elektronski pošti 

na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, da bodo lahko na okrogli mizi zagotovili odgovore. Izpolnjene 

prijavnice za prijavo na dogodek 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. 

8.4./ DELOVNI POSVET »INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV« 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in 

državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira 

delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov. 

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, 

obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov. Posvet 

bo potekal v sredo, 8. aprila 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Razstavišča MO Maribor, 

Grajska ulica 7, 2000 Maribor. 

VABILO in PRIJAVNICA. 

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do torka, 7. aprila 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite 

skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin 

Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

30.5.-1.6./ UMETNIŠKA KOLONIJA »ALPE-JADRAN SRCE NAIVE« 

Koprivniško Križevska županija, Turistična zveza Koprivnica Križevci, Muzej mesta Koprivnica, 

Združenje Hlebinjskih slikarjev in kiparjev naivne umetnosti in Občina Hlebine vabijo k sodelovanju 

na umetniški koloniji “Alpe-Jadran SRCE naive”, ki bo potekala od 30. maja do 1. junija leta 2014, v 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo-na-okroglo-mizo-mferac-za-obcine-8-4-15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-mferac-za-obcine.doc
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/vabilo_ijz-in-vop-8-4-15.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/prijavnica-8-4-2015.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
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Hlebinah, na posestvu ” Hiša Krsto Hegedušić”. Prireditev “Alpe-Jadran srce naive” poteka kot 

skupni projekt sofinanciran iz Zveze Alpe-Jadran. 

Cilj umetniške kolonije “Alpe-Jadran srce naive”, je promocija naivne in tradicionalne umetnosti v 

regijah članicah Zveze Alpe-Jadran na dogodku, kjer se bodo zbrali umetniki iz regij članic AAA in 

širše. Dela nastala v koloniji bodo nato razstavljena na razstavah v mestih regij članic in bodo na 

koncu podeljena v dobrodelne namene. Organizator bo zagotovil namestitev za udeležence kolonije 

po domovih Hlebinjskih umetnikov, kakor tudi jedi in osvežitev za vse udeležence. Prav tako bodo 

poskrbeli za slikarske potrebščine. 

VABILO(ANGL.) 

PRIJAVNICA (ANGL.) 

DOGODKI DRUGIH 

27.3./ POSVET »VKLJUČUJOČA DRUŽBA: VREDNOTE IN IZZIVI«  

Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD in Inštitut za ustavno pravo – IUP organizirata posvet 

»VKLJUČUJOČA DRUŽBA: VREDNOTE IN IZZIVI«, ki bo 27. marca 2015, ob 10. uri v dvorani  

Udeležbo lahko sporočite do 26. 3. 2015 do 12. ure na: kontakt@irvd.si. Dodatne informacije o posvetu 

so dostopne na spletni strani IRVD. 

6.5.-8.5./ URBACTOV MESTNI FESTIVAL V RIGI 

Med 6. in 8. majem 2015 bo v Rigi potekal Urbactov 

mestni festival, kjer boste lahko izvedeli kaj je novega 

na področju trajnostnega urbanega razvoja, socialnih 

inovacij, novih ekonomij in ustvarjanja delovnih mest 

ter urbanih prenov. Festivala se lahko udeležite tudi, 

če Urbacta še ne poznate, a vas zanima za kaj gre, če 

ste član Urbactove skupnosti in si želite predstaviti 

rezultate svojega omrežja, ali če si želite izmenjave in 

mreženja z drugimi evropskimi mesti. Več informacij 

najdete na spletni strani Urbact city festival.  

13.5./ MEDNARODNO SREČANJE KOMUNALNA ENERGETIKA 2015 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru organizira v 

sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje, srečanje Komunalna energetika 2015. Celotno srečanje 

bo trajalo od 12. do 14. maja 2015. 

Vljudno vas vabimo, da se pridružite kot predavatelj na mednarodnem srečanju Komunalna 

energetika 2015, 13. maja 2015 v Mariboru, kjer boste imeli tudi občine možnost udeležbe ter 

predstavitve svojih pogledov in razmišljanj na temo energije, dobrih praks in težav s katerimi se pri 

svojem vsakdanjem delu srečujete v smislu doseganja ciljev varčevanja z energijo in rabe obnovljivih 

http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/REGISTRATION_FOR_PARTICIPATION_AT_COLONY_OF_ART.pdf
mailto:kontakt@irvd.si
http://www.irvd.si/posvet-vkljucujoca-druzba-vrednote-izzivi/
http://urbact.eu/urbact-city-festival
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virov energije. Izpostavljeno bo področje energetskih sanacij, kako se načrtujejo, kako uspešne so 

lahko in kateri problemi nastajajo, ko se doseganje rezultatov meri in se o tem poroča. 

Zaradi lažje izvedbe posvetovanja in dokončne priprave programa sporočite svoj interes za 

sodelovanje in najkasneje do 25.2.2015 pošljite naslov prispevka s katerim bi sodelovali na 

info@energap.si. Več informacij o oddaji prispevkov najdete na tej povezavi: http://ke.powerlab.uni-

mb.si/Domov.asp. 

27. SEJA VLADE 

UKREPI AKCIJSKEGA NAČRTA ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI 

GOZDNO-LESNE VERIGE V SLOVENIJI DO LETA 2020 ZA LETO 2013  

Vlada RS se je seznanila s Pregledom izvajanja ukrepov Akcijskega načrta za povečanje 

konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 za leto 2013. 

Pregled izvajanja ukrepov Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v 

Sloveniji do leta 2020 za leto 2013 vsebuje poročilo o realizaciji ukrepov in aktivnosti za povečanje 

konkurenčnosti gozdno-lesnega sektorja v letu 2013. Skupaj je bilo v letu 2013 na podlagi finančno 

ovrednotenih ukrepov iz akcijskega načrta izplačanih 33,6 mio EUR, od tega iz proračuna RS 19,4 mio 

EUR (vključno s sredstvi EU in sredstvi slovenske soudeležbe), ostalih 14,2 mio EUR pa je bilo 

izplačanih iz drugih javnih virov (Eko sklad). ( Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO MOP O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE 

INTERVENTNIH AKTIVNOSTI ZARADI POPLAV 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o izvajanju akcijskega 

načrta za izvajanje interventnih aktivnosti zaradi poplav za mesec februar 2015. 

V mesecu februarju so se pričela dela na 49-ih lokacijah, v skupni ocenjeni vrednosti dobrih 2,3 

milijona evrov. Na 10-ih lokacijah, od omenjenih 49-ih, se bodo dela nadaljevala tudi v mesecu marcu, 

in sicer v ocenjeni vrednosti 624.839 evrov. Poleg tega je v mesecu marcu predvidenih novih 15 lokacij, 

na katerih se bo pričela izvedba interventnih del in so ocenjena na vrednost 475.500 evrov. Skupen 

znesek predvidenih del za mesec marec znaša torej 1.100.339 evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 

OCENE NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC 

POPLAV NOVEMBRA 2014 

Vlada RS je na seji sklenila, da se 1. točka sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 84400-2/2015/4, z dne 

18. februarja 2015 spremeni. V sklepu, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 18. februarja 2015, je 

prišlo do napake pri navedbi ocenjene škode na stvareh, kjer se pravilni znesek ocenjene škode, 

potrjen s strani Državne komisije, glasi 3.069.765,98 evra, ter pri navedbi skupne ocenjene škode, ki 

dejansko znaša 22.272.930,25 evra brez DDV in ne 20.162.930,25 evra, kot je bilo napačno navedeno v 

sprejetem sklepu. (Vir: Vlada RS, ab) 

mailto:info@energap.si
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp
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FINANCIRANJE, KI SE IZPLAČA ZA OPERATIVNE PROGRAME, 

PODPRTE V OKVIRU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH  

Republika Slovenija se zaveda pereče problematike brezposelnosti mladih in nujnosti čimprejšnjega 

ter čimbolj učinkovitega ukrepanja v boju proti brezposelnosti mladih in je zato podprla predlog 

Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega 

financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih. 

(Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

OBČINE IŠČEJO PARTNERJA  

Na Skupnost občin Slovenije so se obrnile občine, ki iščejo partnerja za prijavo oz. za sodelovanje pri 

projektu.  

 Občina Strzelce Krajeńskie iz Poljske išče občino za pobratenje iz Slovenije. Poljska občina je znana 

po glasbi (rock, jazz….), turizmu, športu in športnih prireditvah… 

 Regija Granada iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Horizon 2020. V projektu 

želijo razviti aplikacijo za pomoč mobilnosti v mestih.  

 Osnovna šola z vrtcem iz Kanarskih otokov išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis 

Erasmus+. V okviru projekta želijo sodelovati oz. izmenjati izkušnje o načinih učenja tujega jezika, 

IKT oz. kako povečati motivacijo učencev.  

 Občina Cadiz iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Erasmus +. V sklopu projekta 

želijo sodelovati na področju mobilnosti učencev. 

 Socialna kooperativa La Goccia iz Italije išče partnerje za prijavo projektov na razpise Erasmus+, 

EASI, Horizon 2020, Justice 2014-2020 na temo socialno podjetništvo in sodelovanje, varstvo in 

pomoč starejšim in invalidnim osebam, duševnega zdravja in otrok. 

 Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) išče partnerja za prijavo projekta na razpis 

Centralna Evropa. S projektnim predlogom želijo izboljšati podporo za izboljšanje inovativnosti in 

motiviranja otrok in učiteljev v osnovni in srednji šoli z ustanovitvijo »kreativnega hub-a«; 

 Trgovsko združenje Vercelli iz Piedmonta išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis 

Centralna Evropa ali razpis področja Alp s projektom Trans-regionalnega sodelovanja za razvoj 

kulture in konkurenčnost. Rok za izkaz interesa za sodelovanje je 23 marec. 

 občina Linköping iz Švedske išče partnerja za prijavo projekta na razpis Erasmus+, s katerim bi 

širili in izmenjevali dobre prakse glede izobraževanj za odrasle ter njihovem prehodu na trg dela 

(rok za prijavo projekta je 3.4.2015); 

 Občina Favignana iz Italije išče vodilnega partnerja za prijavo projekta na razpis Evropske 

komisije DG ECHO. V okviru projekta ponujajo največje zaščiteno območje pristanišča za izvajanje 

možnih rešitev in ukrepov za civilno zaščito. ( Rok za prijavo 8.4.2015) 

 Občina Palma del Condado iz Španije išče partnerja za skupno prijavo projekta na razpis 

Erasmus+.  V okviru projekta želijo izboljšati mobilnost mladih v dveh državah. Fokus aktivnostih 

bi bil na mladih in na turizmu. (Rok za prijavo 30.4.2015) 
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 Socialna kooperativa iz regije Umbria v Italiji išče partnerja za prijavo projekta na razpis 

ERASMUS+ s področja športa. V okviru projekta želijo spodbujati k športni aktivnosti z 

implementacijo Priročnika za fizično aktivnost, ki ga je pripravila Evropska komisija. Rok za 

oddajo projekta je 14. maj. 

 Mesto Helsingborg iz Švedske išče partnerja za prijavo projekta v okviru the Ambient Assisted 

Living Programme, kjer bi promovirali pomoč starejšim v vsakodnevnem življenju preko iskanja 

ICT rešitev (rok za prijavo je do konca meseca maja 2015); 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektih oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije 

se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

JAVNI RAZPIS ZA  SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN 

USTVARJANJE DELOVNIH MEST V POMURJU 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.2.22015 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih 

straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih 

mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. 

Višina razpisanih sredstev je 2.000.000,00 evrov. Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 

sredstva, je proračunsko leto 2015.  

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 26. 

marec 2015, do 12. ure.  

EVROPSKO INOVATIVNO JAVNO NAROČILO LETA  

Javni naročniki, ki so delali z zasebnim sektorjem za nakup inovativnih, boljših in učinkovitejših 

izdelkov ali storitev, so vabljeni, da se prijavijo za nagrado za inovativno javno naročilo za 2015. 

Prijavijo se lahko javni organi iz nacionalne, regionalne in lokalne ravni. Če želite sodelovati, izpolnite 

prijavni obrazec in ga do 27. marca 2015 pošljite na info@innovation-procurement.org. Za več 

informacij obiščite spletno stran Award page. (Vir: Umanotera) 

ZVEZA ALPE JADRAN - POSODOBLJENA PRIJAVNICA ZA 

SOFINANCIRANJE SKUPNIH PROJEKTOV 

Zveza Alpe Jadran je posodobila prijavnico za sofinanciranje skupnih 

projektov iz proračuna zveze. Nova prijavnica je dosegljiva na tej 

povezavi: AAA-Application for funding 2015 

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, 

društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah: 

1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji 

možni znesek je 5.000€) 

2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 

4.000€) 

mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036
http://umanotera.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1a20b31700426facf9d819c&id=42d245d37f&e=e661fa2553
mailto:info@innovation-procurement.org
http://umanotera.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1a20b31700426facf9d819c&id=7050468da7&e=e661fa2553
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/aaa-application-for-funding-2015.dotx
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/alpeadria.png
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3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€). 

Prijavnice se oddajo v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 31. 

marca 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej 

povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs 

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/. 

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMOV ZA 

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI ZA PROMOCIJO VINA NA TRGIH 

TRETJIH DRŽAV  

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil objavljen Javni poziv za 

zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav, za 

katerega je razpisanih 1.500.000 € sredstev. Rok za prejem ponudb je 31.03.2015 do 15. ure. 

Več informacij lahko dobite na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 

01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 14. ure. Vprašanja se 

lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 

POZIV ZA ODDAJO PRISPEVKOV - SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI 

2015 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

Slovenski regionalno razvojni sklad pripravljajo Slovenske regionalne dneve 2015, z naslovom 

GLOBALNI IZZIVI IN REGIONALNI RAZVOJ. Regionalni dnevi bodo 19. in 20. novembra 2015 v 

Posavju. 

Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja regionalne politike v Sloveniji, 

soočenju mnenj in idej pristojnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, 

drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim 

razvojem; cehovski dogodek in srečanje, kjer se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in kjer se skuša 

z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških izhodišč. So priložnost za utrjevanje poslovnih 

in prijateljskih vezi, pa tudi za izmenjavo mnenj med prakso in znanostjo, s čimer želijo organizatorji 

prispevati h kakovostnejšim odločitvam. 

V sklopu simpozija nameravajo pripraviti: 

 monografijo »Globalni izzivi in regionalni razvoj«, v kateri bodo objavljeni poslani in 

pozitivno recenzirani prispevki;  

 delovno srečanje s predstavitvijo izbranih dosežkov in pogledov;  

 okrogle mize, kjer bo govora o aktualnih problemih in smernicah. 

K aktivnemu sodelovanju na simpoziju tako vabijo strokovnjake, ki želijo predstaviti svoje poglede na 

regionalni razvoj v Sloveniji, še zlasti z vidika različnih globalnih izzivov. Ker organizatorji želijo tudi 

v prihodnje ohraniti Slovenske regionalne dneve kot ključno stičišče znanj s področja regionalne 

politike in regionalnega razvoja, vabijo strokovnjake z različnih področij, da se pridružijo razpravi na 

http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/03/tcps.pdf
http://www.alps-adriatic-alliance.org/
mailto:aktrp@gov.si 
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temo regionalnega in lokalnega razvoja v Sloveniji ter pripravijo prispevke za monografijo »Globalni 

izzivi in regionalni razvoj«. V knjigi, ki bo izšla kot 5. številka v zbirki Regionalni razvoj, bodo 

obravnavali globalne izzive in njihovo vlogo v regionalnem razvoju, prav tako pa druge vsebine s 

področja regionalne politike in regionalnega razvoja. 

Povzetek predlaganega prispevka oziroma napoved teme, ki jo želite obravnavati, sporočite na 

elektronski naslov rrs@zrc-sazu.si; in sicer do vključno 17. 4. 2015. O primernosti teme in morebitnih 

dodatnih priporočilih vas bodo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka, zato 

ste vljudno vabljeni, da temo najavite čim prej. (bh) 

FOTONATEČAJ MOJE PODEŽELJE  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje, organizira foto natečaj »Moje 

podeželje«. S tem natečajem želijo pridobiti odziv posameznikov, in sicer kako skozi svoje oči vidijo 

slovensko podeželje in kmetijstvo ter to udejanjiti v fotografiji. Namen pa je tudi prikazati rezultate, ki 

se odražajo na podeželju tudi s pomočjo Programa razvoja podeželja RS oziroma Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Udeleženci lahko posredujete fotografije od srede, 7. 1. 2015 

do četrtka, 30. 4. 2015. Novica je objavljena na spletni strani programa podeželja. (Vir: MKGP) 

NOVICE DRUGIH 

NAVODILA ZA UVELJAVLJANJE UKREPOV SKUPNE KMETIJSKE 

POLITIKE 2015-2020 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Navodila za uveljavljanje ukrepov 

skupne kmetijske politike 2015-2020. Navodila so namenjena vsem vlagateljem v okviru zbirnih vlog, 

kjer so določeni ukrepi pojasnjeni na enostavnejši način, kot izhajajo iz predpisov, skupaj s primeri. 

Navodila obsegajo naslednje vsebine: vlaganje zbirne vloge, sheme neposrednih plačil, ukrepe 

Programa razvoja podeželja za programsko obdobje 2014-2020 (ukrep KOPOP, ukrep EK, ukrep OMD 

in ukrep DŽ), navzkrižno skladnost, novosti na področju registrov in evidenc, sistem kontrol in kazni 

ter pomembneje kontakte in povezave do obrazcev. (Vir: MKGP) 

ROK ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZA USLUŽBENCE JAVNOPRAVNIH 

OSEB 

Arhiv Republike Slovenije je na spletni strani ARS je objavil rok za opravljanje preizkusa strokovne 

usposobljenosti za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Preizkus bo 

8.4.2015. (Vir: MK) 

 

mailto:rrs@zrc-sazu.si
http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/265-6-1-2015-foto-natecaj-moje-podezelje
http://www.program-podezelja.si/images/Navodila_za_uveljavljanje_ukrepov_kmetijske_politike.pdf

