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NOVIČKE SOS  

Z MINISTROM DRAGONJO O SREDSTVIH 21. ČLENA ZFO -1 IN 8. 

JAVNEGA POZIVA 

V četrtek, 17. Julija je potekal sestanek predstavnikov združenj občin z ministrom za gospodarski 

razvoj in tehnologijo Metodom Dragonjo, katerega se je udeležil predsednik SOS, Anton Štihec. Tema 

pogovora so bila sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin in 8. 

javni poziv.  

Minister Dragonja je pojasnil, da MGRT ne razpolaga z dovolj sredstvi, zato je predlagal, da bi MGRT 

poskušal zagotoviti dodatnih 30 milijonov evrov in s tem odobriti vse veljavne prispele vloge na Javni 

poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni 

razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, kar bi se smatralo kot delno izpolnitev 

obveznosti sofinanciranja investicijskih projektov občin iz integralnega del proračuna. Občine, ki 

sredstev preko 8. javnega poziva ne bi prejele pa bi jih prejele po 21. členu ZFO. Minister je poudaril, 

da ne bo mogoče povečati sredstva za projekte iz 8. javnega poziva in hkrati zagotoviti sredstva za 

sofinanciranje investicij v višini 2 %. Ker ni prišlo do uskladitve mnenj, so se prisotni dogovorili, da se 

ponovno sestanejo konec prihodnjega tedna, v sredo, 23. julija pa bo na to temo potekala tudi seja 

Glavnega odbora SOS. (bh) 

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVE NA JADRANSKE IGRE 2014 

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za prijavo na Jadranske igre 2014 in sicer je možna prijava do 1. 

avgusta 2014. Jadranske igre 2014 bodo potekale na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah 9. 

avgusta (kvalifikacije) in 16. avgusta (slovenski finale). Zmagovalna ekipa bo zastopala svoje mesto in 

Slovenijo na mednarodnem finalu Jadranskih iger 2014, ki bo 31. avgusta v Biogradu na Moru. V 

sklopu iger bodo organizatorji ponovno organizirali tudi Jadranske igre Junior, ki bodo potekale 

neposredno pred slovenskim finalom 16.8.2014. Rok za prijavo ekip slovenskih mest in otroških ekip 

je 1. avgust 2014. Prijave je potrebno poslati na elektronski naslov: E: info@fsp.si. Več informacij 

najdete na povezavi: http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice. 

Vabimo vas, da se pridružite novodobnim Igram brez meja, v katerih letos sodelujejo ekipe občin in 

mest iz Slovenije, Hrvaške, Črne Gore, Italije, Srbije in Makedonije. Jadranske igre pa zaradi medijske 

izpostavljenosti predstavljajo tudi odlično priložnost za promocijo turizma, kulture, zgodovine in 

običajev sodelujočih občin in mest. 

V DRŽAVNEM SVETU TUDI O POSLEDICAH PO ŽLEDU  

V sredo, 16. julija 2014, je potekala skupna seja komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter komisije za lokalno samoupravo in 

regionalni razvoj o seznanitvi in poročanjem o sanacijskih ukrepih za odpravo posledic škode po 

poplavah, visokem snegu in žledu februarja 2014, kjer je SOS zastopal njen podpredsednik, Leo 

Kremžar.  

mailto:info@fsp.si
http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/poziv-k-prijavam-na-jadranske-igre-2014/396/neste/2/index.html?cHash=f23021ebfa4b1a3d91ad8ead65da41c0
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V zvezi s predlogi komisij in interesne skupine o spodbudah, ki bi lesnopredelovalni panogi 

zagotavljala osnovo za odkup lesne surovine in ponoven zagon dejavnosti ter uspešen nadaljnji 

razvoj, so bile komisije seznanjene, da je Eko sklad podaljšal razpis za kreditiranje okoljskih naložb, 

kar naj bi pripomoglo k večji predelavi lesa (npr. s subvencijami za stroje oz. linije za izdelavo 

peletov). Glede na to, da so bile občine pozvane, da naredijo popis škode in jo posredujejo Upravi 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je bila izražena pobuda za pridobitev pojasnila, ali bo 

škoda, nastala zaradi žleda, finančno povrnjena in v kakšni meri. Komisijam je bila predstavljena tudi 

pobuda, da se v Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 

2014 črta drugi odstavek 23. člena oziroma, da se doda dikcijo, po kateri bodo občine lahko dobile 

sredstva za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter lokalne javne infrastrukture. Veljavna ureditev, s 

katero so bila za obdobje 2014 - 2016 sredstva, ki so jih občine namensko uporabljale za gradnjo 

infrastrukture lokalnega pomena, preusmerjena le v vzdrževanje gozdnih cest, je tudi po mnenju 

komisij neustrezna. Na eni strani so zaradi tega občine ostale brez predvidenih sredstev za 

vzdrževanje lokalne infrastrukture, na drugi strani se postavlja vprašanje, kako bodo ta sredstva 

racionalno porabljena v občinah, kjer ni bilo žleda in zato ni takih finančnih potreb po sanaciji gozdnih 

cest, so pa velike potrebe po vzdrževanju lokalnih cest. Komisije so pozdravile tudi predlog državne 

sekretarke mag. Tanje Strniša, da se združenja občin sestanejo s predstavniki Vlade (Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za finance), da se ugotovijo dejanske težave in poiščejo ustrezne 

rešitve za njihovo odpravo. (bh)  

SOS V DRŽAVNEM SVETU O NACIONALNEM STANOVANJSKEM 

PROGRAMU 

7. julija je potekala seja komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na 

kateri se je obravnavalo Nacionalni stanovanjski program. Na seji je stališča Skupnosti občin Slovenije 

zastopal njen podpredsednik, Leo Kremžar. Nacionalni stanovanjski program je za predhodno 

posvetovanje pripravilo in objavilo na svoji spletni strani Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter 

opravilo nekaj javnih posvetovanj, katerih se je prav tako v imenu SOS udeležil Leo Kremžar. Na 

podlagi predstavljenega gradiva ter dodatnih obrazložitev predstavnika Ministrstva za infrastrukturo 

in prostor in opravljene razprave članov komisije ter predstavnika Skupnosti občin Slovenije, je 

komisija podala svoje mnenje, v katerem se je v največji meri strinjala z mnenjem Skupnosti občin 

Slovenije.   

Komisija se je pridružila stališču Skupnosti občin Slovenije in pozdravila odločitev Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor, ki je gradivo najprej predložilo v predhodno posvetovanje, ki se izteče konec 

septembra 2014, in na ta način omogočilo različnim deležnikom, da lahko še pred javno predstavitvijo 

in predložitvijo dokumenta v obravnavo Državnemu zboru podajo pripombe in predloge o ključnih in 

osnovnih elementih nacionalnega stanovanjskega programa. Komisija je tako kot SOS pozdravila 

načrte resornega ministrstva o organiziranju posveta z občinami o njihovi vlogi in z drugimi ključnimi 

deležniki na področju stanovanjske politike. Na Skupnosti občin Slovenije ocenjujemo, da 

potrebujemo enovito stanovanjsko politiko na nacionalnem nivoju, na podlagi katere lahko občine 

oblikujejo in vodijo stanovanjsko politiko na svojem območju. Ne smemo nadaljevati s sedanjo prakso, 

ko istočasno vodimo državno, medobčinsko in občinsko stanovanjsko politiko. Danes se namreč 

dogaja, da npr. Stanovanjski sklad Republike Slovenije kupuje stanovanja v neki občini, ki s tem sploh 
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ni seznanjena, in na drugi strani tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije ni seznanjen z načrti in 

delom občinskih stanovanjskih skladov. Tudi s tem stališčem se je Komisija strinjala. Komisija se je 

pridružila tudi opozorilom Skupnosti občin Slovenije in problematizira prenos terjatev, ki so bila 

zavarovana s hipoteko na stanovanja, na Družbo za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju: DUTB 

d.d.), saj naj bi bile po nekaterih informacijah terjatve ovrednotene v višini le 20 - 30% njihove 

dejanske vrednosti. Zato je bilo vprašanje o resničnosti le-tega naslovljeno na pristojno ministrstvo. Na 

seji je predstavnik SOS, Leo Kremžar, izpostavil tudi, da SOS podpira predlog o oblikovanju t.i. javne 

stanovanjske banke, ki bi predstavljala posrednika med lastniki in najemniki stanovanj, saj to področje 

ne sme biti prepuščeno zgolj zasebnim agencijam ter opozoril, na začetek razprodaje stanovanjskega 

fonda, saj občinski stanovanjski skladi prodajajo nekatera stanovanja zgolj zato, da dobijo finančna 

sredstva za vzdrževanje in ohranjanje stanovanjskega fonda. Nadalje pa je izpostavil še, da na 

Skupnosti občin Slovenije predlagamo možnost oblikovanja stanovanjskih zadrug, ki bi lahko gradile, 

kupovale, dajale v najem ali zagotavljale menjavo stanovanj. Komisija podpira tudi predlog Skupnosti 

občin Slovenije, da je treba vprašanje bivalnih enot, ki so namenjene začasnemu reševanju 

stanovanjskih težav najbolj ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva in jih zagotavljajo občine za 

svoje občane, urediti in preprečiti sedanje situacije, ko v nekaterih lokalnih okoljih primanjkuje 

bivalnih enot, v drugih pa jih je preveč.  

Komisija je vse pripombe in pobude že posredovala pristojnim ministrstvom ter vsako na svojem 

področju pozvala, da preučijo izpostavljene dileme in vprašanja ter jih skladu s prvim odstavkom 56. 

člena Zakona o Državnem svetu pozvalo k oddaji pojasnil in podatkov. (bh) 

POVPRAŠEVANJE – ODPRTO 

OGLAŠEVANJE KULTURNIH PRIREDITEV  

Oglaševanje kulturnih prireditev javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki naproša za pomoč pri pridobitvi informacij 

glede oglaševanja kulturnih prireditev s strani javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov v letu 

2013. Občine članice SOS vljudno naprošamo k sodelovanju.  

V zvezi z navedeno tematiko občino zanima: 

1. Koliko sredstev je občina zagotovila javnim kulturnim zavodom in drugim ustanovam za 

oglaševanje v letu 2013? 

2. Kakšni so načini oglaševanja kulturnih prireditev in obveščanja zainteresirane javnosti s strani 

javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov?  

3. V kolikor imate kakšen inovativni pristop v smislu oglaševanja kulturnih prireditev, prosimo za 

navedbo. 

4. Katera izmed oblik oglaševanja je po vašem mnenju dosegla največji učinek v smislu povečanja 

obiska ciljne publike v letu 2013?  

5. Ali so javni zavodi in druge ustanove v letu 2013 sprejele kakšne ukrepe v zvezi z racionalizacijo 

sredstev namenjenih za oglaševanje? 

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do srede, 30. julija 2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PODJETIJ  

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje glede možnosti pridobitve preglednih podatkov o 

razpisih/sofinanciranjih glede socialnega podjetništva po posameznih občinah v Sloveniji. Zato vas 

vljudno naprošamo za posredovanje podatka ali vaša občina razpisuje sofinancerska sredstva s 

področja socialnega podjetništva ter v kolikšni višini občina socialna podjetja oz. dejavnosti 

sofinancira.  

Prosimo vas, da nam vaše odgovore posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si 

 najkasneje do 4.8.2014. (bh)  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

AKCIJE OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA  

9.7.2014 je potekal sestanek za akcijo Začetek šolskega leta 2014 na Javni agenciji za varnost prometa. 

Na agenciji naprošajo vse občine, da javijo načrtovane aktivnosti in jih vpisane v tabelo v akcijski 

programvrnejo do 20. julija 2014 na naslov info.avp@avp-rs.si.  

PREDLOG PRAVILNIKA O SLUŽBENI IZKAZNICI OBČINSKEGA 

INŠPEKTORJA  

Obveščamo vas, da smo s strani MNZ prejeli predlog pravilnika o službeni izkaznici občinskega 

inšpektorja. Nov pravilnik je pripravljen zaradi uskladitve s 23. členom Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 40/14). Vljudno vas naprošamo, da 

vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 31.7.2014 na naslov 

miha.mohor@skupnostobcin.si.  

DOGODKI SOS 

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

V sredo, 23.7.2014 ob 11.30 uri bo v prostorih Sekretariata SOS potekala seja Glavnega odbora SOS na 

temo financiranja po 21. in 23. členu ZFO. 

DOGODKI DRUGIH 

15.8. in 16.8./ SEJEM PRIDNE ROKE 2014 

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

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

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

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

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

Slovenski forum socialnega podjetništva, socialno podjetje Kooperativa Konjice, TIC Slovenske 

Konjice in partnerji. 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
mailto:v%20akcijski%20program
mailto:v%20akcijski%20program
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http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/Predlog_pravilnika_o_sluzbeni_izkaznici_obcinskega_inspektorja-16.7.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/Predlog_pravilnika_o_sluzbeni_izkaznici_obcinskega_inspektorja-16.7.2014.doc
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K sodelovanju na sejmu vabimo: socialna podjetja, zadruge, organizacije in podjetja, ki delujejo po 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

66. SEJA VLADE 

POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU 

ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETI 2012 IN 2013  

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za 

enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013 in ga poslala Državnemu zboru. 

Vlada vsaki dve leti sprejme periodični načrt, ki je izvedbeni akt nacionalnega programa o enakih 

možnostih žensk in moških. V letih 2012 in 2013 so dejavnosti potekale na vseh šestih temeljnih 

področjih na katerih so opredeljeni strateški in posebni cilji: integracija načela enakosti spolov; delo; 

družba znanja; družbena blaginja žensk in moških; odnosi med spoloma; procesi odločanja. 

Izvedenih je bilo 65 aktivnosti za 43 ukrepov (od skupaj 76 ukrepov opredeljenih v osemletnem 

nacionalnem programu). Poleg posebnih programov za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških 

(na primer na področjih zaposlovanja, izobraževanja, znanosti, zdravja, socialne vključenosti, nasilja 

nad ženskami) je bil v tem obdobju velik poudarek tudi na usposabljanju za enakost spolov, 

ozaveščanju strokovne in širše javnosti ter izvajanju različnih projektov.  Sredstva za izvajanje 

aktivnosti so se zagotavljala iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev EU, iz evropskih 

strukturnih skladov in programa PROGRESS. (Vir: Vlada RS, ab) 

mailto:info@fsp.si
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NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014  

Vlada je sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v letu 2014, ki ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog 

na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam. 

Na načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014 

poleg obsega izvršitve načrta za leto 2013 vpliva tudi Načrt vaj v obrambnem sistemu ter sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2013 in 2014 ter več usmerjevalnih dokumentov, 

s katerimi je bodisi Državni zbor Republike Slovenije bodisi Vlada Republike Slovenije določil 

usmeritve za delovanje ali politiko na posameznem področju. V najširšem smislu to velja tudi za novo 

Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Temeljne podlage pa predstavlja 

Proračun za leto 2014.  

Temeljni cilj vseh nalog in aktivnosti v tem načrtu bi moralo biti v razmerah gospodarske in finančne 

krize ter proračunskih omejitev prizadevanje, da se v kar najmanjši meri zmanjša dosežena 

pripravljenost za odzivanje na naravne in druge nesreče v vseh dejavnostih ter na vseh ravneh, ne 

glede na vrsto in obseg posamezne nesreče. Temu je prilagojena tudi večina načrtovanih nalog. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

SPREMEMBE UREDBE O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV NA 

PODROČJU ČEBELARSTVA V RS V LETIH 2014–2016 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na 

področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016. 

V uredbi se opredeljuje potrdilo o usposabljanju čebelarjev začetnikov v letu 2014, prav tako se 

natančneje določajo sankcije za nepravilnosti in zahteva za vračilo sredstev ter pogoji za ukrep 

tehnična pomoč čebelarjem. Za ukrep tehnična pomoč čebelarjem, sofinanciranje čebelarske opreme in 

pomoč čebelarjem začetnikom ni velikega zanimanja, zato je za leti 2015 in 2016 razširjen krog 

upravičencev. (Vir: Vlada RS, ab) 

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVEDBO RESOLUCIJE O ZAŠČITI 

KRANJSKE ČEBELE  

Vlada RS je sprejela Operativni program za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele, ki določa 

ukrepe za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele, kot so med drugim – usposobitev čebelarjev za 

razločevanje kranjske čebele od križancev in med njimi dvigniti zavest o pomenu ohranjanja kranjske 

čebele za Slovenijo; kontrola vzreje matic v vzrejališčih čebeljih matic ter zagotavljanje trajnega 

zdravstvenega varstva in kontrole stanja čebeljih družin. Finančna sredstva v okviru operativnega 

programa znašajo 1.155.000 evrov.  (Vir: Vlada RS, ab) 
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POROČILO O IZVAJANJU NACIONALNE STANOVANJSKE 

VARČEVALNE SHEME ZA LETO 2013  

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v letu 2013, ki se 

objavi na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.  

Iz poročila Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada o izvajanju nacionalne stanovanjske varčevalne 

sheme v letu 2013 izhaja, da je bila na dan 31. 12. 2013 v NSVS vključena 1.001 aktivna varčevalna 

pogodba, privarčevanih pa nekaj več kot 9 milijonov EUR, brez upoštevanja pripisanih  premij ter 

revalorizacije in obrestovanja privarčevanih sredstev. Število varčevalcev, ki so do 31. 12. 2013 

uspešno zaključili varčevanje v NSVS (prejeli vseh pet oziroma 10 letnih premij in pridobili pravico do 

posojila), je 81.567 v skupnem obsegu 159.528 lotov. Povprečna aktivna varčevalna pogodba v NSVS 

na dan 31.12.2013 je  sklenjena na 2,2 lota.  

V celotnem obdobju od leta 1999 do  konca leta 2013 je bilo sklenjeno 82.568 pogodb za 162.043 lotov. 

V letu 2013 je Stanovanjski sklad RS, javni sklad upravičenim varčevalcem v NSVS izplačal premije v 

višini 299.387,82 EUR. (Vir: Vlada RS, ab) 

POVRAČILO STROŠKOV UPORABE AGREGATOV V GOSPODARSTVU 

ZARADI POSLEDIC ŽLEDA MED 30.1. IN 27.2.2014 NA 

ELEKTROENERGETSKI INFRASTRUKTURI 

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

2430-14-0007 »Povračilo stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu zaradi posledic žleda med 30.1. 

in 27.2.2014 na elektroenergetski infrastrukturi. Za povračilo stroškov, ki so nastali z uporabo 

agregatov (prevoz, najem, namestitev, servisiranje in gorivo) je MZIP prejelo več kot 2.000 vlog v 

skupni višini 3,43 mio EUR. Ocenjuje se, da bo mogoče priznati okoli 2 mio EUR upravičenih stroškov. 

Na podlagi sprejetega Delnega programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. 

januarjem in 27. februarjem 2014 se za povračila upravičenih stroškov uporabe agregatov zagotavljajo 

sredstva proračunske rezerve v višini 800.000,00 EUR. Ker ta znesek skoraj zagotovo ne bo zadoščal za 

poplačilo vseh upravičenih stroškov, bodo povračila izplačana sorazmerno, v deležu, ki ga glede na 

celotni upravičeni znesek dopuščajo razpoložljiva sredstva. (Vir: Vlada RS, ab) 

PROJEKT - ODPRAVA POSLEDIC SUŠE V LETU 2013  

Vlada RS je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrsti nov projekt - 

Odprava posledic suše v letu 2013. S Programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 

2013 se tako zagotavlja državna pomoč oškodovancem, ki bodo pomoč prejeli v letu 2014. 

Dokončna oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2013, znaša 

106.205.331 evra in je prizadela 185.551 ha kmetijskih površin. Iz proračunske rezerve se zagotovi 

5.310.267 evrov. (Vir: Vlada RS, ab) 
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POPOTRESNA OBNOVA OBJEKTOV V POSOČJU PO POTRESU JULIJA 

2004  

Vlada RS je sprejela sklep o dodelitvi sredstev 546.810,22 evrov za popotresno obnovo objektov v 

Posočju po potresu 12.7.2004. Sklep predvideva dinamično izvedbo del v letih 2014 in 2015. Sredstva 

se bodo dodelila na podlagi potrjenih situacij o izvedenih delih. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

OBJAVLJEN RAZPIS ZA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH 

OBMOČJIH 

Obveščamo vas, da je objavljen nov javni razpis PRP 2007-2013, in sicer za ukrep 125 - Agromelioracije 

na komasacijskih območjih. Objavljen je na spletni strani MKO. Rok za oddajo vlog je 25.7.2014. 

Razpisana višina sredstev je 1.500.000 €. (mko, bh)  

OBJAVA TEKMOVANJA NAJ POT 2014 

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo 

in kolesarjenje, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta 

Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo RS – Direktorat za turizem in internacionalizacijo objavljajo 

tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta 

Moja dežela – lepa in gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2014. 

Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj jih 

lahko prijavijo prebivalci, kraji, organizacije, društva …, ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci 

tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu, vzdrževanju, vodenju, privlačnosti in sporočilnosti posamezne 

poti. Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j. znotraj Območne enote Zavoda za 

gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na www.zgs.gov.si/slo/obmocne-

enote/index.html), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa tekmuje za laskavi naziv 

najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2014. Turistične / tematske poti glede na njihovo 

vsebino lahko razdelimo na kulturne, zgodovinske, etnološke in romarske pohodne poti, 

naravoslovne učne poti pa na gozdne učne poti, arheološke poti in poti po zavarovanih območjih. 

Obrazec za prijavo in ocenjevalno polo najdete s klikom med drugimi obrazci projekta Moja dežela – 

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

organizacije do 5. septembra 2014.  

NAGRADNI NATEČAJ – ZELENA DELOVNA MESTA 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta 

Spodbujamo zelena delovna mesta objavila javni nagradni natečaj Partnerstva 

za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. Z njim 

iščejo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih 

delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po 

Sloveniji. Izbrali bodo tri dobre prakse, med katerimi bo najboljša prejela zeleni teambuilding na 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1171
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html
http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/index.html
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/OBRAZEC%20naj%20%20poti%202014.docx
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/214/ocenjevalna%20pola%20naj%20pot%202014a.pdf
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=214
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=ba7e445c45&e=1fb4f574e2
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ekološki kmetiji v vrednosti tisoč evrov. Rok za prijavo je 10. september 2014 do 12. ure. Iščejo 

napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem 

in sistemskem pristopu. Iščejo prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri 

spopadanju z izzivi današnjega časa. Izbrali bodo tri, med katerimi bo prva nagrajena, vse tri pa bodo 

prejele priznanja. Posebej jih bodo tudi izpostavili s kratkim promocijskim filmom, na slovesni 

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

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

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

ERASMUS + 

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

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

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

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

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

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

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

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

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

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

DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT  

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

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

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

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

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

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

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

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

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

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

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

14_2020/  (Vir: MKO, bh) 

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 

http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
mailto:gaja@umanotera.org
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
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raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki; vodilni položaj v industriji (Industrial 

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

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

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

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

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

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

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah.  

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

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

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

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

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 

ZAKLJUČNA  KONFERENCA PROJEKTA ENGAGE 

Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za 

elektrotehniko v Ljubljani in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, bosta organizirala 

zaključno konferenco ENGAGE, ki bo potekala 24. 

septembra 2014 na Brdu pri Kranju.  

Namen konference je povezati, omogočiti in 

spodbuditi dobre prakse in konkretno sodelovanje 

med različnimi deležniki, ki razvijajo projekte za 

širokopasovno vključenost podeželja. Konference se 

bodo udeležili projektni partnerji iz desetih evropskih regij, politični predstavniki regij, župani ter 

ugledni domači in tuji strokovnjaki, ki bodo z nami delili svoje poglede na izziv zmanjšanja 

digitalnega razkoraka na podeželju.  

Prijavite se lahko tukaj. Več o programu lahko preberete na tej povezavi. 

 

http://www.ltfe.org/aktualno/konferenca-engage-4-the-future/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.engage-interreg.eu/2-uncategorised/117-4-the-future-conference
http://engage-interreg.eu/ENGAGE_4futureconference.pdf


 

11.7.2014 – 18.7.2014  TN št. 28 

PRVA MEDNARODNA IZMENJAVA SOB MED STANOVALCI DOMOV 

ZA STAREJŠE  

Zaživela je spletna platforma za izmenjavo sob ali oddih v domovih za starejše po vsem svetu. 

LinkedAge je spletna platforma, ki spodbuja mobilnost seniorjev. Omogoča jim oddih v domovih za 

starejše po vsem svetu, temelji pa na dveh modelih. Pri prvem gre za izmenjavo sob med seniorji iz 

različnih domov, ki so člani platforme. Navdih za ta model s socialno noto prihaja iz študentske 

izmenjave Erasmus. Drugi model pa je rezervacija prostih sob v domovih za starejše po svetu. Gre za 

kratkoročni oddih upokojencev izven njihovega siceršnjega kraja bivanja. V svetovnem merilu je 

LinkedAge prva mreža nastanitev, ki v svoji ponudbi vključujejo tudi socialne in zdravstvene storitve. 

Oba opisana modela sta že vzpostavljena v Sloveniji. Letos poleti bo platforma zaživela v praksi tudi 

na mednarodni ravni in tako prikazala primere dobre prakse izvajanja koncepta aktivnega staranja, 

ene od dolgoročnih prioritet Evropske unije. LinkedAge je storitev za starejše, ki si zaželijo 

spremembe od svojega siceršnjega življenjskega okolja. Ustvarjen je za vse, ki si želijo varnega oddiha. 

Domovi mreže LinkedAge upokojencem po ugodnih cenah omogočajo druženje in sklepanje novih 

poznanstev, učenje ali obnavljanje tujih jezikov ter spoznavanje novih dežel in njihovih kultur. Cene 

nastanitev v takih domovih so zelo konkurenčne cenam v hotelski industriji, njihova dodana vrednost 

pa so storitve, ki jih nudi osebje, posebej usposobljeno za potrebe starejših. Več o tem lahko preberete 

tukaj. (Vir: LinkedAge, bh)  

PROJEKT MOBILE 2020 –USPEŠNO ZAKLJUČEN  

V začetku maja se je zaključil projekt mobile2020 - več 

kolesarjenja v mestih srednje in vzhodne Evrope.  Med vsemi 11 

v projekt vključenimi "prejemniškimi" državami smo bili po 

večini kazalnikov najbolj uspešni v Sloveniji.  REC Slovenija se 

iskreno zahvaljuje Slovenski kolesarski mreži in vsem ostalim, ki 

so s svojim sodelovanjem, udeležbo, pomočjo in podporo prispevali k temu. Vsa gradiva projekta so 

dosegljiva na http://www.mobile2020.eu/country-pages/slovenija/usposobite-se.html. (SK) 

PRIROČNIK O NAČRTOVANJU KOLESARSTVA  

V okviru projekta mobile2020 je REC Slovenija v aprilu 2014 objavil 

slovensko priredbo Priročnika za vključujoče načrtovanje in promocijo 

kolesarstva, ki jo je uredil Andrej Klemenc in napisal tudi predgovor, pri 

prevodu in priredbi pa sta sodelovala še mag. Polona Andrejčič Mušič in 

Klemen Gostič. 

Priročnik obsega 230 strani formata A4 in z besedo ter številnimi grafi, 

preglednicami in fotografijam obravnava štiri tematske sklope: strateško 

planiranje, kolesarsko infrastrukturo, storitve za kolesarje ter 

komuniciranje in spremembo vedenja. Vsebuje tudi številne študije 

primerov iz kolesarsko razvitih držav in Slovenije in je primeren tako za 

http://www.mobile2020.eu/country-pages/slovenija/usposobite-se.html
http://www.mobile2020.eu/fileadmin/files_si/downloads/Mobile_prirocnik_small_01.pdf
http://www.linkedage.com/
http://www.mobile2020.eu/country-pages/slovenija/usposobite-se.html
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tiste, ki se poklicno ukvarjajo z upravljanjem z mobilnostjo, prometnim in prostorskim planiranjem, 

projektiranjem kolesarske infrastrukture in promocijo kolesarjenja kot tudi za kolesarske aktiviste in 

študente različnih fakultet, ki tako ali drugače obravnavajo kolesarstvo.  

Ogledate si ga lahko na spletni povezavi: 

http://www.mobile2020.eu/fileadmin/files_si/downloads/Mobile_prirocnik_small_01.pdf (SK) 

BANKA SLOVENIJE PREDLAGA TUDI REORGANIZACIJO LOKALNE 

SAMOUPRAVE 

Banka Slovenije je sprejela dokument z naslovom Pogled Banke Slovenije na strateške izzive 

ekonomske politike v Sloveniji, v katerem je predstavljen pristop za ponoven vzdržen zagon 

gospodarstva Slovenije. Povzemamo: 

Ponovna oživitev gospodarstva: 

 učinkovitost zakonodaje in pravosodnega sistema,  

 razdolžitev in prestrukturiranje podjetij,  

 izboljšanje bilanc bank in vzpostavitev vzdržnejših temeljev za finančno stabilnost,  

 okrepitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ.  

Javnofinančna konsolidacija: 

 Dohodkovna stran proračuna:  

1. uvedba novega nepremičninskega davka,  

2. nadaljnja krepitev aktivnosti na področju pobiranja davkov,  

3. možnost širitve davčne osnove za davek od dohodka pravnih oseb,  

4. možnost skrajšanja seznama blaga in storitev, ki so predmet nižje stopnje DDV  

 Odhodkovna stran proračuna: 

1. zdravstvena reforma,  

2. pokojninska reforma,  

3. reforma trga dela,  

4. reorganizacija lokalne uprave in financiranja lokalnih skupnosti,  

5. racionalizacija stroškov izobraževanja,  

6. učinkovitejša poraba socialnih transferjev in subvencij. (SK) 

FINANCIRANI SLOVENSKI PROGRAMI IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA 

REGIONALNI RAZVOJ (ESRR) 

V programih Srednja Evropa, Območje Alp, Mediteran in Jugovzhodna Evropa je bilo v obdobju 2007-

2013 na 22 razpisih razdeljenih 699 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Slovenski partnerji so bili na razpisih zelo uspešni, saj sodeluje 413 slovenskih partnerjev v 287 od 461 

odobrenih projektov. Med njimi je 23 slovenskih vodilnih partnerjev. Pogodbena vrednost znaša 73,7 

milijona evrov, od tega 61,6 milijonov evrov iz ESRR. 

Seznam projektov in slovenskih partnerjev iz obdobja 2007-2013 je organiziran po transnacionalnih 

programih in po prioritetah, potencialne prijavitelje projektov iz tujine, ki iščejo slovenske partnerje, 

pa bodo usmerjali na ta seznam. Več o tem si lahko preberete TUKAJ. (Vir: Cilj 3, Teritorialno 

sodelovanje, ab) 

http://www.mobile2020.eu/fileadmin/files_si/downloads/Mobile_prirocnik_small_01.pdf
https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5833
https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5833
http://www.cilj3.mzip.gov.si/index.php?id=8&lang=sl&record=1057
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SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PREKO PROGRAMA SREDNJA EVROPA  

Program Srednja Evropa bo kot del kohezijske politike Evropske Unije sofinanciral projekte, ki krepijo 

regionalno inovativnost, podpirajo ukrepe za zmanjševanje emisij CO2, ščitijo okolje in kulturne vire 

ter izboljšujejo prometne povezave. V naslednjih sedmih letih bo za sofinanciranje projektov na voljo 

246 milijonov evrov.  

Dne 2. julija 2014 so bile na letni konferenci na Dunaju predstavljene informacije o prvem razpisu za 

projekte. Razpis se bo predvidoma odprl v začetku leta 2015, takoj ko program potrdi Evropska 

Komisija. S prijavo na brezplačno »skupnost Srednje Evrope« na www.central2020.eu lahko 

posredujete ali raziščete projektne ideje in si ogledate spisek potencialnih projektnih prijaviteljev. (Vir: 

Cilj 3, Teritorialno sodelovanje, ab)  

 

http://www.central2020.eu/

