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S projektom želimo:

opolnomočiti lokalne skupnosti za prispevanje k 
prehodu v nizkoogljično družbo s trajnostnim 
upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnih okoljih 
preko ozaveščevalne kampanje na nacionalni ravni in 
pilotnim projektom na lokalni ravni

Ključna področja razvojnih priložnosti:

Urejanje prostora, samooskrba s hrano, energteska 
učinkovitost in oskrba z energijo iz lokalnih 
obnovljivih virov, lokalno krožno gospodarstvo in 
trajnostna potrošnja, trajnostna mobilnost, idr.

O projektu



Kampanja na nacionalni ravni vključuje:

● Pripravo Vodnika po konceptu skupnostnega upravljanja z 
življenjskimi viri – dostopno na www.dovoljzavse.si

● Pripravo kataloga dobrih praks – v pripravi
● Izvedbo konference 

● Promocijo koncepta

● Izbor lokalne skupnosti za pripravo projektov lokalnega 
upravljanja z življenjskimi viri – rok za prijavo občin je 1. 
julij 2016 do 12h

Projektne aktivnosti 1

http://www.dovoljzavse.si/


Pilotni projekt v občini vključuje:

● Analizo stanja na nacionalni ravni

● Pregled in oceno stanja in virov v izbrani občini

● Oblikovanje projektnih predlogov

● Pripravo 3 projektov do izvedbe

● Usposabljanje lokalnega koordinatorja

● Predstavitev izbranih rešitev javnosti

Projektne aktivnosti 2



Priprava priročnikov vključuje:

● Pripravo priročnikov za skupnostne projekte iz 3 različnih 
področij

● Promocijo priročnikov in razvitih rešitev

● Pripravo priporočil za izboljšanje predpisov in njihovo 
izvajanje

Projektne aktivnosti 3



Partnerji projekta

Focus, društvo za sonaraven razvoj
www.focus.si 

Inštitut za politike prostora – IPoP
www.ipop.si 

Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC
www.pic.si 

Umanotera, Slovenska fundacija za 
trajnostni razvoj
www.umanotera.org 

Projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri iz sredstev Sklada 
za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor. 

http://www.focus.si/
http://www.ipop.si/
http://www.pic.si/
http://www.umanotera.org/


Hvala za vašo udeležbo na 
konferenci!

Nadaljujemo z delavnico za 
občine...

Tomislav Tkalec
Focus, društvo za sonaraven razvoj

tomi@focus.si
059 071 325

mailto:tomi@focus.si


● Poziv občinam k prijavi interesa je objavljen na: 
http://focus.si/projekti/skupnostno-upravljanje-z-z
ivljenjskimi-viri/
in na www.dovoljzavse.si 

● Rok za prijavo občin je 1. julij 2016
● Način oddaje prijav (na objavljenem obrazcu): 

po e-pošti na naslov tomi@focus.si 
● Izbrano občino bomo podprli pri pripravi 3 

skupnostnih projektov upravljanja z 
življenjskimi viri v občini

Delo z občinami

http://focus.si/projekti/skupnostno-upravljanje-z-zivljenjskimi-viri/
http://focus.si/projekti/skupnostno-upravljanje-z-zivljenjskimi-viri/
http://www.dovoljzavse.si/
mailto:tomi@focus.si


Analiza stanja v občini

Pripravljen bo pregled stanja 
in možnosti za skupnostne 
projekte v občini po 
posameznih področjih:

● Oskrba s hrano

● Oskrba z energijo

● Upravljanje z viri (križno 
gospodarstvo, trajnostna 
potrošnja)

● Stavbe in urbani prostor

● Urejanje prostora

● Trajnostna mobilnost

Analiza vključuje:

● Pregled razpoložljivosti in 
kakovosti virov v občini

● Pregled formaliziranih 
možnosti sodelovanja med 
subjekti na lokalni ravni

● Širši normativni okvir in 
strateške usmeritve na 
posameznem področju

● Pregled različnih možnosti 
financiranja skupnostnih 
projektov

● Pregled ovir za realizacijo 
projektov



● Pregledane bodo pravne možnosti in ovire, ki so 
lokalnega značaja

● V sodelovanju z občino in lokalnimi akterji bodo 
identificirane že obstoječe lokalne pobude, ki jih je 
smiselno podpreti

● Podan bo nabor predlogov za uvedbo skupnostnega 
upravljanja, kot so stanovanjske kooperative, 
skupnostni OVE in URE projekti, energetske zadruge, 
souporaba avtomobila ali koles, skupnostni vrtički

Pravni pregled, ocena 
stanja in nabor predlogov



● Na participatoren način, v sodelovanju z lokalnimi 
deležniki, bodo pripravljeni predlogi za skupnostne 
projekte

● S sprotnim usposabljanjem oz. učenjem bo 
usposobljen lokalni koordinator

● Izbrane bodo 3 ideje, za katere bo, z aktivnim 
sodelovanjem lokalnih deležnikov, izdelan načrt dela 
in izvedbe projekta

● 3 projekti bodo pripravljeni do izvedbe (priprava 
koncepta in študije izvedljivosti, načrti za izvedbo)

Priprava 3 skupnostnih 
projektov



● Sodelujejo lahko občine, katerih zaposleni niso člani 
strokovne komisije ali njihovi ožji sorodniki

● S prijavo interesa občina soglaša, da bodo izvajalci 
dokumentirali proces izvedbe pilotnega projekta in ga 
vključili v priročnike, kjer bodo predstavljene izkušnje in 
priporočila za izvedbo skupnostnih projektov, ter da bo 
predstavljen na spletnih straneh, v družabnih medijih in 
predstavnikom medijev

● Prijavitelj (občina) se obveže, da bo v celotnem procesu 
sodeloval pri izvedbi pilotnega projekta in da bo (po 
potrebi) sodeloval z novinarji pri pripravi medijskih 
prispevkov

Pogoji za sodelovanje



● O izboru bodo prijavitelji obveščeni po e-pošti do 15. 
julija 2016

● Izvajanje pilotnega projekta bo potekalo med 
avgustom in novembrom 2016 oz. po dogovoru z 
izbrano občino

● Prispele vloge bo ocenjevala strokovna komisija (6 
oseb), ki je sestavljena iz predstavnikov organizacij, 
ki izvajajo projekt

● Člani komisije bodo prispele prijave izbrali po 
naslednjih merilih:

Postopek izbire občine 1



● Člani komisije bodo prispele prijave ocenjevali po 
naslednjih merilih:

● Trajnostna usmeritev lokalne skupnosti

● Vizija razvoja lokalne skupnosti

● Razpoložljivost življenjskih virov in ključni razvojni potencialni občine

● Povezanost različnih deležnikov v lokalni skupnosti

● Izvedljivost skupnostnih projektov po posameznih področjih, kjer 
lahko to najbolj učinkovito in trajnostno doprinese k zmanjševanju 
emisij TGP, prilagajanju na podnebne spremembe in ozaveščanju 
prebivalstva

● Potrebe lokalnih skupnosti za skupnostno trajnostno delovanje

● Komunikacijski potencial pilotnega projekta in možnost prenosa na 
druga območja Slovenije

Postopek izbire občine 2



Pa začnimo z delavnico...

Tomislav Tkalec
Focus, društvo za sonaraven razvoj

tomi@focus.si
059 071 325

Projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri iz sredstev Sklada 
za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor. 

mailto:tomi@focus.si
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