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NOVIČKE SOS  

PREDSTAVNIKI OBČIN Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE O 

PRORAČUNU 2015  

V sredo, 5.11.2014 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek med predstavniki 

reprezentativnih združenj občin, finančnim ministrom dr. Dušanom Mramorjem in ministrom za 

javno upravo Borisom Koprivnikarjem na temo ukrepov za pripravo proračunov za leto 2015. Med 

temi je tudi znižanje povprečnine in ukinitev sredstev za sofinanciranje investicij. Minister za finance, 

dr. Dušan Mramor je uvodoma predstavil razloge za predloge po znižanju sredstev za občine – 

ohranitev deficita pod 3% DBP, nujnost splošnega varčevanja za ohranitev stabilnih finance 

ter  nujnost, da k varčevanju prispevajo tudi občine. Opozoril namreč je, da so se v primerjavi s 

prihodki državnega proračuna, ki so se znižali za 9 odstotnih točk, občinski prihodki povišali za 8 

odstotnih točk. Prav tako je problematiziral občinske investicije, saj te po njegovem ne ustvarjajo 

pozitivnega multiplikativnega učinka. Analize namreč kažejo, tako minister, da je multiplikativen 

učinek 1eur občinske investicije samo 0,6, ko bi moral biti vsaj 1 ali več. Zato je napovedal ustanovitev 

organa, ki bo izvajal kontrolo nad načrtovanimi bodočimi investicijami. Opozoril je namreč, da morajo 

bodoče investicije ustvarjati nova delovna mesta in rast družbenega bruto proizvoda. 

Predstavniki občin so poudarili, da zniževanje sredstev občinam prav v kriznih časih ne bo imelo 

pozitivnega vpliva na razvoj Slovenije ter opozorili, da državna raven ni izpolnila svoje zaveze iz 

preteklosti, ko se je s podpisanim dogovorom o povprečnini za leti 2013 in 2014 zavezala, da bo 

zmanjšala stroške občinam do 10%. Prav tako pa smo izpostavili razhajanje med izračunano višino 

povprečnine in dejansko višino iz let 2013 in 2014 ter znižanjem sofinancerskega odstotka po ZFO, s 

čemer so občine že prispevale k zmanjševanju primanjkljaja v višini ca. 200 mio. evrov. Opozorili smo 

tudi na kontraproduktivnost ukinjanja sredstev za sofinanciranje po 21. členu ZFO in težave, ki se 

bodo zaradi slednjega pojavile na področju črpanja sredstev. Prav tako smo združenja opozorila na 

dejstvo, da je država RS sprejela zavezo v zvezi z okoljskimi investicijami in občine so tiste, ki morajo 

te zaveze uresničiti, zato ej v tem kontekstu neustrezno govoriti o multiplikativnem učinku teh 

investicij, saj morajo biti narejene. Opozorili pa smo tudi, da so to temeljne investicije, ki predstavljajo 

osnovo tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Brez ustreznih cest, kanalizacije, vode,...ni mogoče 

graditi in postavljati podjetij, ki ustvarjajo nova delovna mesta. 

Ministrstvo za finance je predlagalo, da občine znižanje sredstev nadomestijo s tem, da odmerijo 

NUSZ na podlagi evidence REN, kar naj bi povečalo prihodke občinam (nekaj občin je to že storilo), 

vendar so predstavniki občin predlog označili kot prelaganje bremena na občanke in občane. Minister 

Koprivnikar je predstavil predlog svojega ministrstva za znižanje stroškov za občine, ki temelji na 

predlogih oblikovanih v preteklih letih skupaj z reprezentativnimi združenji, ministrstvo pa je dodalo 

še nekaj novih predlogov. Povedal je, da ima Ministrstvo za javno upravo zakonske spremembe že 

pripravljene, potrebno pa jih bo še sektorsko uskladiti. Ministrstvo bo v prihodnjih dneh delovni 

osnutek interventnega zakona poslalo reprezentativnim predstavnikom občin v dopolnitev. Po 

uskladitvi možnih zakonodajnih sprememb za znižanje stroškov za občine pa naj bi se ponovno 

sestali. 
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SOS NA SKUPNI SEJI ODBOROV V DZ 

4.11.2014 je potekala skupna seja Odbora za gospodarstvo, Odbora za zadeve Evropske unije, Odbora 

za infrastrukturo, okolje in prostor in odbora za finance in monetarno politiko, na kateri je Skupnost 

občin Slovenije zastopal podpredsednik, Leo Kremžar. Odbori so obravnavali problematiko 11 

okoljskih projektov, ki so pripravljeni za črpanje evropske kohezijske politike in sprejeli sklep, da 

priporočajo Vladi RS, da naredi vse potrebno za uvrstitev 11 okoljskih projektov v novo finančno 

perspektivo 2014 – 2020. 

PREDLOG INTERVETNEGA ZAKONA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN  

TER PREDLOG UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN 

Skupnost občin Slovenije smo prejeli predlog interventnega zakona za znižanje stroškov občin ter 

predlog ukrepov,  ih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo in so nastali tudi na podlagi številnih 

dosedanjih pobud in predlogov za znižanje stroškov za občine. Na sestanku z ministrom za finance, 

dr. Dušanom Mramorjem v tem tednu, je bilo ponovno poudarjeno, da je mogoče občinam znižati 

stroške samo v primeru, če se znižajo občinske obremenitve. Predlagani ukrepi so tako povezani s 

predlogom Ministrstva za finance, da se občinam zniža povprečnina za leto 2015 za 67,6 mio eur.  

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL KATALOG JAVNIH DEL 2015  

V skladu z dogovorom na sestanku Skupnosti občin Slovenije in Zavoda RS za zaposlovanje, so na 

spletni strani zavoda objavili Katalog programov javnih del za leto 2015 in osnovne obrazce za 

pripravo ponudbe, ki se nahaja na tej povezavi.  

Zavod za zaposlovanje pripravlja Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015, ki bo 

objavljeno v drugi polovici novembra 2014. Z namenom, da se izvajalci in naročniki programov javnih 

del lahko učinkovito dogovorijo o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del v letu 2015, je 

Zavod objavil Katalog programov javnih del za leto 2015.  

Katalog določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov javnih del, 

ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. 

Ponudniki bodo lahko letos prvič ponudbo za izbor programa javnega dela oddali elektronsko v 

aplikaciji na Portalu za delodajalce. Poglejte si več o pripravi na javno povabilo. 

Pred neposredno objavo javnega povabila za izbor programov javnih del bodo območne službe 

zavoda organizirale tudi usposabljanja za izvajalce za pripravo elektronske ponudbe.  

DELOVNI POSVET- PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 

2015 

Dne 6.11.2014 je SOS v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo organizirala strokovno 

usposabljanje na temo priprave občinskega proračuna za leto 2015.  

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=988
http://www.ess.gov.si/_files/6449/Katalog_programov_javnih_del_2015.pdf
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=985
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Državna revizorka mag. Metka Cerar in notranji revizor mag. Aleksander Kupljenik sta udeležence 

opozorila na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi proračuna za leto 2015, kaj mora biti urejeno v 

občinskem odloku o proračunu, kako v proračun oz. finančne načrt vključiti cilje in kazalnike ter 

katere so najpogostejše napake, ki jih glede priprave proračuna ugotavljajo Računsko sodišče in 

notranji revizorji. Predavatelja sta zainteresiranim tudi odgovorila na posamezna vprašanja. 

 

Vsem udeležencem, ki so se seminarja udeležili v velikem številu, se še enkrat zahvaljujemo za 

sodelovanje. (ab) 

MOŽNO ELEKTRONSKO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH 

ZAVODOV 

Že pred časom je SOS sprožila vprašanje kritja prevoznih stroškov za obvezno izobraževanje članov 

svetov javnih zavodov, katero predpisuje novela ZUJIK, saj zakon rešitve tega vprašanja ne navaja, 

glede na število članov svetov pa bi kritje teh stroškov pomenilo nepotrebno finančno obremenitev 

zavodov občin. V prehodnem času je Ministrstvo za kulturo članom sveta javnih zavodov omogočilo, 

da se udeležijo usposabljanja v elektronski obliki. Tudi člani sveta, ki so se že prijavili na usposabljanja 

v obliki predavanj še lahko izbirajo med načinom usposabljanja, ali bodo slednje opravili v obliki 

predavanj ali v elektronski izvedbi. V ta namen je Ministrstvo za kulturo je objavilo gradiva ter 

obrazec izjave o seznanitvi z gradivi. Člani svetov, ki se odločijo za elektronsko obliko usposabljanja, 

so dolžni objavljena gradiva natančno pregledati, se seznaniti z njihovo vsebino ter podati Ministrstvu 

za kulturo izjavo o seznanitvi z gradivom. Na podlagi izpolnjene in podpisane izjave bo ministrstvo 

izdalo potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Rok za posredovanje izjave je do vključno 10. decembra 

2014. (bh) 

 

 

 

http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture_v_republiki_sloveniji/gradiva_za_usposabljanja/
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Postopki/usposabljanje_clanov_svetov_JZ/za_splet_IZJAVA_o_seznanitvi_z_gradivom_zasciten.doc
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POJASNILA MINISTRSTVA 

POBUDA ZA VZPOSTAVITEV CENTROV ZA DRUŽINO  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posredovalo sporočilo občinam 

glede programov v podporo družini oz. družinskih centrov. Centri za družine predstavljajo središče 

druženja za starše in otroke in v evropskem prostoru zagotavljajo institucijo, ki odgovarja na raznolike 

potrebe, povezane s sodobnim starševstvom in družinskim življenjem na nivoju lokalne skupnosti. 

Centri za družine delujejo preventivno in izvajajo delavnice, predavanja, pogovore in tematske 

diskusije glede na potrebe okolja ter nudijo prostor srečevanja med starši in otroci. 

Ministrstvo je na podlagi Koalicijskega dogovora pristopilo k pripravi ustreznih pravnih podlag za 

vzpostavitev takšnih centrov. Zato so vsebine centrov za družino vključili v operativni program za 

izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 ter v Regionalne razvojne programe za isto obdobje. 

Hkrati so v katalogu programov javnih del za leto 2014 pripravili novo poglavje (pomoč pri izvajanju 

programov za družine). Ministrstvo bo tudi v letu 2015 v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje 

programov v podporo družini, sofinanciralo programe centrov za družine, kasneje pa v okviru 

evropskih sredstev nadaljevalo z aktivnostmi za vzpostavitev mreže omenjenih centrov. 

Ker je temeljni namen centrov za družine odgovarjanje na potrebe družin v lokalnem okolju, MDDSZ 

vabi občine, da v okviru javnih del podpre kandidate za te aktivnosti. Prav tako pa vabijo lokalne 

skupnosti k vzpostavitvi omenjenih centrov. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI 

OBJEKTOV 

Sporočamo vam, da je v obravnavi Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-

1F), ki ga je DZ predložila poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček. Vljudno vas prosimo, da nam vaše 

pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 

21.11.2014. 

DOGODKI DRUGIH 

14. IN 15.11./ KONFERENCA INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO 

ZA BOLJŠI SVET  

V Biotehniškem centru Naklo pri Kranju bo potekala 2. mednarodna konferenca Integralno zeleno 

gospodarstvo za boljši svet, ki bo 14. in 15. Novembra.  

Konferenca je namenjena krepitvi razumevanja integralne zelene ekonomije na dobrih praksah, ki bo 

razložena s pomočjo osnovnega teoretskega okvira, kakršnega sta postavila Lessem in Schieffer. V 

okviru te šole socialnega inoviranja se že uveljavlja slovenska in evropska pot, v kateri je poudarjeno 

socialno, na znanju temelječe gospodarstvo, in s tem so tudi utemeljeni različni modeli privatizacije, 

kot sta notranji odkup in ustanovitev zadruge. Postavile de bodo tudi koncept pametne integracije EU 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/predlog_ZGO_DZ.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/2014/predlog_ZGO_DZ.PDF
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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politik za trajnostni razvoj kot nujno dopolnitev pametni specializaciji; delovanje (prednosti) tega 

koncepta bodo prikazane pri praktičnih primerih in na ravni politik (relevanca za črpanje evropskih 

sredstev). Za praktično uporabo bo predstavljeno integralno zeleno gospodarstvo in družba s pomočjo 

paradigme trajnostnega razvoja, v katerem so uravnotežene štiri razsežnosti (okolje, gospodarstvo, 

družba in kultura), posebej pa bodo poudarjene vrednote trajnostnosti in družbene odgovornosti. 

Konferenca bo potekala v slovenščini, s tem da bo za tuje goste zagotovljeno šepetalno tolmačenje, 

njihovi prispevki pa bodo konsekutivno prevajani, kar je zaradi kompleksnosti integralne teorije tudi 

dobrodošlo. Vabilo s programom  

26.11. / WEBINAR O PRILOŽNOSTIH ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ V 

ENERGETSKO UČINKOVITOST  

26. novembra 2014 bo od 15.00 ure dalje potekal webinar v organizaciji Konvencije županov na temo 

priložnosti za financiranje investicij v energetsko učinkovitost na lokalnem nivoju. Spletni seminar bo 

vodil Roman Doubrava, Evropska komisija, Generalni direktorat za energetiko, ki se bo osredotočil na 

pregled sedanjega večletnega finančnega okvira (MFF) za možnosti financiranja za ukrepe energetske 

učinkovitosti na lokalni ravni, uvedbo novih finančnih instrumentov za energetsko učinkovitost, kot 

so Obzorje 2020, praktične rešitve, da bi našli naložbe, kot so pogodbe o energetski učinkovitosti 

(EPC). Webinar je brezplačen, vse, kar potrebujete je nemoten dostop do interneta, slušalke in 

predhodno prijavo na seminar (virtualna sejna soba ima kapaciteto 100 udeležencev).  

8. SEJA VLADE 

PRIPRAVA PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2015  

Vlada RS se je na redni seji seznanila s poročilom o realizaciji sklepa vlade glede priprave in izvedbe 

ukrepov za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2015. 

Za proračunsko leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je zaradi zasledovanja fiskalnih ciljev v zvezi s 

postopno konsolidacijo javnih financ zastavljene cilje mogoče doseči, če se glede na ocenjeno višino 

prihodkov državnega proračuna, ciljna zgornja meja odhodkov državnega proračuna določi v višini 

9,6 mlrd EUR. Za dosego tega je potrebno oblikovati ukrepe s finančnim učinkom v skupni višini vsaj 

854 mio EUR kot kombinacijo horizontalnih in sektorskih ukrepov. (Vir: Vlada RS, ab) 

NOVELA ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC  

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za 

uravnoteženje javnih financ, kjer je odpravila neskladnosti zakona z ustavo v delu, ki se nanaša na 

prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam.  

Cilj novele je tudi jasnejša določitev pri pridobivanju soglasij iz 186. člena ZUJF za prevzemanje 

obveznosti po tistih podjemnih in avtorskih pogodbah, ki se sklepajo na podlagi prej izvedenega 

postopka po zakonu, ki ureja javna naročila. Poleg tega se z dopolnitvijo 199. člena ZUJF podaljšuje 

lestvica za odmero dohodnine določena za leti 2013 in 2014 z dodanim četrtim davčnim razredom s 

stopnjo 50%, še za leto 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 

http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2525
https://www.eventbrite.com/e/new-opportunities-to-finance-energy-efficiency-investments-at-the-local-level-registration-14014893925
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POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU 

VARNOSTI CESTNEGA PROMETA ZA LETO 2013 

Vlada RS je na seji sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega 

prometa za leto 2013 (Poročilo).   

V Poročilu je navedeno, da se bo potrebno na področju zagotavljanja večje varnosti v cestnem 

prometu usmeriti v naslednje aktivnosti:  

 vzpostaviti trajen in bolj stabilen sistem financiranja prometne varnosti;  

 uvesti prometne vzgoje v šolski kurikulum in okrepiti vloge lokalnih Svetov za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu;   

 pozicionirati zdravje kot integralni del prometne varnosti;  

 okrepiti sistemsko upravljanje z nevarnimi cestnimi odseki;  

 posodobiti nadzor v cestnem prometu z novimi pristopi.   

Za doseganje končnega števila 70 mrtvih do leta 2022, bo potrebno v naslednjih letih upoštevati cilje, 

ki so določeni za vsako leto posebej. Če želimo doseči zastavljeni cilj, bo potrebno do leta 2022 v 

povprečju zmanjšati število umrlih po 6 udeležencev na leto. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI UREDBE O SEZNAMIH 

NAROČNIKOV, SEZNAMIH GRADENJ, STORITEV, DOLOČENIH VRST 

BLAGA, OBVEZNIH INFORMACIJAH V OBJAVAH, OPISIH TEHNIČNIH 

SPECIFIKACIJ IN ZAHTEVAH, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OPREMA 

ZA ELEKTRONSKO NAROČANJE  

S predlaganimi spremembami Uredbe se njena vsebina usklajuje z vsebino izvedbenih aktov EU. 

Uporaba določb Zakona o javnem naročanju je namreč neposredno povezana z vsebino izvedbenih 

aktov EU oziroma vsebino Uredbe. 

Zaradi nastanka, statusnih preoblikovanj ali prenehanja nekaterih zavezancev po ZJN-2 se s 

predlaganimi spremembami Uredbe posodabljajo tudi Seznam subjektov in kategorij subjektov 

javnega prava, Seznam naročnikov, ki so državni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne 

skupnosti, in Informativni seznam naročnikov. (Vir: Vlada RS, ab) 

POBUDA ZA SPREMEMBO UREDBE O METODOLOGIJI ZA 

OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOL JA 

Vlada RS je sprejela odgovor v zvezi s Pobudo Interesne skupine lokalnih interesov in državnega 

svetnika v zvezi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja. 

Vlada je odgovorila, da je v času od uveljavitve uredbe zaznala določene pomanjkljivosti uredbe, ki se 

nanašajo na dele uredbe na katere je opozorjeno v pobudi in tudi na druge dele uredbe, ki bi jih bilo 
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treba proučiti in ustrezno popraviti. Smiselno bi bilo tudi bolj natančno urediti samo oblikovanje cen, 

postopek sprejemanja cen in upravičenost stroškov pri izvajanju storitev lokalnih javnih služb varstva 

okolja. To so področja, ki presegajo okvir uredbe in jih bo treba urediti z zakonom. Zato se bodo 

spremembe in dopolnitve uredbe uvrstile v program dela vlade za leto 2015. (Vir: Vlada RS, ab) 

POROČILO O DELU IN ZAKLJUČNEM RAČUNU SKLADA KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA LETO  2013 

Vlada RS je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta RS k Poročilu o delu in zaključnem računu 

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2013. 

Vlada med drugim navaja, da so naloge sklada opredeljene v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS in jih sklad izvaja v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki ga potrdi 

vlada. Poslovanje javnega zavoda mora biti finančno vzdržno in le takšno zagotavlja delovanje 

institucije v daljšem časovnem obdobju. Sredstva za delovanje pridobiva sklad iz poslovanja in zgolj 

pozitivno finančno poslovanje zagotavlja izvajanje zakonsko določenih nalog. Sklad skrbi za zaščito 

javnega interesa pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih v lasti RS, pri gospodarjenju z državnimi 

gozdovi pa se tudi ves čas zasleduje cilje trajnostnega razvoja, kar potrjuje tudi certifikat FSC, s 

katerim so certificirani vsi državni gozdovi v upravljanju SKZG. Prav tako vlada navaja, da sklad 

zaključuje denacionalizacijske postopke, kjer je mogoče in kjer je to za državo koristno ter, da je sklad 

proučil, ali bi bilo po nesprejetju davčne zakonodaje mogoče znižati zakupnine za leto 2014. 

Ugotovljeno je, da so stroški sklada v letu 2014 tudi zaradi posledic naravnih nesreč bistveno višji, kot 

je bilo pričakovati, in da je višina tržnih zakupnin višja, kot so zakupnine po ceniku sklada, zato 

naknadno znižanje  zakupnin za 16,7% v letu 2014 ni bilo sprejeto. (Vir: Vlada RS, ab) 

SOFINANCIRANJE IZVEDBE ENAJSTIH PROJEKTOV S PODROČJA 

OKOLJA S SREDSTVI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

Vlada RS na seji sprejela odgovor na sklep z vprašanji Komisije Državnega sveta za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko sofinanciranja izvedbe enajstih projektov s 

področja okolja s sredstvi evropske kohezijske politike.  

Vlada je podala pojasnila na vprašanja v zvezi z problematiko črpanja sredstev kohezijske politike 

programskega obdobja 2007-2013,  ocene in napovedi realizacije koriščenja kohezijskih sredstev 

pretekle finančne perspektive 2007 – 2013, namere vlade o t pristopu k reševanju problematike 

zagotovitve sofinancerskih sredstev za izvedbo enajstih okoljskih projektov s področja odvajanja in 

čiščenja odpadnih vod in oskrbe s pitno vodo, stališče glede popravkov programskih dokumentov, 

vezanih na novo programsko obdobje 2014 - 2020, ki so bili s strani Evropske komisije v večjem delu 

zavrnjeni kot nepopolni in neusklajeni in ki ne predvidevajo izvedbe omenjenih enajstih okoljskih 

projektov s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe s pitno vodo ter zadanih rokih pri 

reševanju navedene problematike. (Vir: Vlada RS, ab) 
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AKTUALNI RAZPISI 

SREDSTVA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE – BOJ PROTI 

KSENOFOBIJI, RASIZMU, HOMOFOBIJI IN SOVRAŽNEM GOVORU  

Obveščamo vas o objavljenem razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov namenjenih 

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

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

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

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

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

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

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

Več o objavljenem razpisu si lahko preberete tukaj.  

POZIV ZA PRIJAVO NA RAZPIS AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE ZA PODROČJE 

UMETNOSTI IN KULTURE 

Obveščamo vas, da je Deželna vlada avstrijske Štajerske objavila poziv za prijavo na razpis za 

področje umetnosti in kulture pod nazivom »Sledovi prijateljstva«. Rok za prijavo na poziv je 1. 

december 2014. Prijavijo se lahko kulturne iniciative iz regije, kulturniki/umetniki ter znanstveni 

raziskovalci na področju kulture. Več o odprtem razpisu se nahaja na spletni strani oddelka deželne 

vlade za kulturo. Za več informacij je pristojna Mag. Christiane Kada (Tel:+43 (0)316 877 5832, 

christiane.kada@stmk.gv.at) z Deželne vlade Štajerske.  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGETSKO UNČIKOVITOST V JAVNEM SEKTORJU  

Energija plus že tretje leto zapored izvaja razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrepe, ki 

povečujejo energetsko učinkovitost. Z razširjenim naborom ukrepov letos ponujajo še več možnosti 

in načinov za povečanje energetske učinkovitosti individualnim kupcem. Razpis za pridobitev 

nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti je bil objavljen dne 29.08.2014 v Uradnem 

listu RS št. 64/2014 in namenja 682.614 EUR nepovratnih sredstev javnemu sektorju za sofinanciranje 

naslednjih ukrepov: vgradnja sprejemnikov sončne energije,toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz OVE; vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; programi 

izvajanja energetskih pregledov, sistemi za izkoriščanje odpadne toplote, vgradnja energetsko 

učinkovitih elektromotornih pogonov, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso 

ali zemeljski plin; oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih; obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavbe. Razpis je odprt do 

01.12.2014 oziroma do objave zaključka zaradi porabe sredstev. Več o razpisu na spletni strani 

www.energijaplus.si, za vsa vprašanja pa se lahko obrnete tudi na elektronski naslov 

pure@energijaplus.si ali na tel.št. 02 22 000 668.  

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
oddelka%20deželne%20vlade%20za%20kulturo
oddelka%20deželne%20vlade%20za%20kulturo
Tel:+43
mailto:christiane.kada@stmk.gv.at
http://www.energijaplus.si/
mailto:pure@energijaplus.si
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NOVICE DRUGIH 

PROJEKT  SENIOR CAPITAL - RAZVOJ ČLOVEŠKEGA KAPITALA 

STAREJŠIH ZA POVEČANJE  NJIHOVE GOSPODARSKE IN DRUŽBENE 

VREDNOSTI V KONKURENČNEM GOSPODARSTVU, KI TEMELJI NA 

ZNANJU 

Mestna občina Maribor skupaj s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, 

kot partner sodeluje v mednarodnem projektu SENIOR CAPITAL, kjer so bile razvite in preizkušene 

nove strategije za izboljšanje zaposlovanja starejših.  

V okviru projektnih aktivnosti je bil izveden tudi pilotni ukrep »Prizma 50+«, katerega namen je 

aktiviranje potenciala posameznikov in družbe, zvišanje zaposlitvenih možnosti in poklicnih 

sposobnosti ter izboljšanje storitev v lokalni skupnosti, ki so namenjene generacijam, starejšim od 50 

let. Dvoletni projekt se zaključuje decembra letos. 

Projekt je sofinanciran v okviru programa »Central Europe«. 

Več o projektu lahko preberete tukaj. 

DAN SLOVENSKE HRANE 2014 - PODPORA PROJEKTU 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Vlada RS je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za dan 

slovenske hrane. Ta dan bo letos v petek, 21. novembra. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano bo skupaj z ministrstvoma za zdravje ter za izobraževanje, znanost in šport tudi letos z 

ostalimi institucijami, ki sodelujejo v tem projektu, ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki bodo spodbujale 

razmišljanje in delovanje državljanov v smeri večjega poseganja po lokalni hrani, zdravemu načinu 

prehranjevanja in nasploh zavedanja najširše javnosti o pomenu lokalno pridelane hrane. Med te 

aktivnosti sodi tudi projekt tradicionalni slovenski zajtrk, kjer gre za udeležbo županj in županov na 

zajtrku z otroki v vrtcih ali v osnovnih šolah, ki na ta način dajejo jasno sporočilo, kako pomemben je 

jutranji obrok, da je tudi zdrav ter iz lokalnega okolja.  

SESTAVA EVROPSKE KOMISIJE Z LOKALNE PERSPEKTIVE 

1.11.2014 je uradno začela delo Junckerjeva Komisija. Njen mandat bo trajal do 31. oktobra 2019. 

Začetek mandata Komisije Jeana-Clauda Junckerja zaznamuje konec dolgega postopka sestave nove 

Evropske komisije. Evropski parlament je s 462 glasovi za (od 699) potrdil celotni kolegij komisarjev. 

Evropski svet je nato Evropsko komisijo imenoval na zasedanju 23. oktobra. 

Zanimiva je tudi sestava Junckerjeve ekipe. Ali ste vedeli, da je 11 od 28 komisarjev nekdanjih 

županov oziroma lokalnih/regionalnih svetnikov in da vsak evropski državljan prispeva v povprečju 

0,27 € na dan za evropski kohezijski sklad? In ali ste vedeli, da EU vpliva na 60% vsebine točk 

dnevnega reda občinskih svetov? Povezava med EU in lokalno samoupravo, tudi v Sloveniji, je torej 

precejšnja in vpliva na delo več tisočih lokalnih skupnosti v vsej Evropi. Svet evropskih mest in regij je 

http://seniorcapital.eu/
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opravil zanimivo raziskavo s perspektive lokalnih skupnosti na novoustanovljeno Evropsko komisijo. 

Rezultati so grafično prikazani v info-grafiki. 

 

KOHEZIJSKE NOVICE 

Obveščamo vas, da je izšla oktobrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o 

projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Kohezijske novice so dosegljive s klikom tukaj.  

PREDNOSTNE NALOGE EVROPSKE KOMISIJE 

Na spletni strani Evropske komisije so objavljene prednostne naloge Komisije v novem mandatu. 

Glavna prioriteta bo zagon gospodarske rasti, ter povečati število delovnih mest. Komisija bo to 

dosegla z zmanjševanjem predpisov, pametnejšo uporabo razpoložljivih finančnih virov in bolj 

fleksibilno uporabo javnih sredstev, s katero želijo skupaj z zasebnim sektorjem zagotoviti dodatne 

investicije v višini 300 milijard evrov. 

Na področju enotnega digitalnega trga vidi Komisija priložnost za ustvarjanje dodatnih 250 milijard 

evrov, dodatna delovna mesta. V okviru enotnega digitalnega trga se namerava ukinit mobilno 

gostovanje v EU, za podjetja pa bi veljale enaka pravila za varnost podatkov in varstvo potrošnikov, 

ne glede na državo v kateri poslujejo.  

http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/poglejte-si-oktobrsko-tevilko-kohezijskega-e-kotika-ki-vsebuje-aktualne-razpise-primere-dobrih-praks-in-druga-obvestila-2#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/slike/Info-grafika-EK_z_lokalne_perspektive.jpg
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Na področju energije in okolja, je cilj Evropske komisije doseči energetsko neodvisnost, pri tem pa 

ohraniti odprt trg za energijo izven EU. Prav tako bodo veliko pozornost namenili zmanjšanju 

izpustom CO2 ter varstvu okolja. Več o ciljih in prednostnih nalogah EU si lahko ogledate na tej 

povezavi. (vir: EK)  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
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