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NOVIČKE SOS  

SOS PONOVNO ZAHTEVALA OD MGRT DA ZAGOTOVI SREDSTVA ZA 

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

Skupnost občin Slovenije je pozvala MGRT, da v najkrajšem možnem času objavi poziv za oddajo 

načrtov porabe občin za leto 2014/2015, ki je pogoj za sofinanciranje projektov v skladu z 21. in 23. 

členom ZFO. V skladu z ZUJF ter ZIPRS14/15 se projekti sofinancirajo v višini 2%. Po podatkih MGRT, 

naj na proračunski postavki ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev, zato ne morejo objaviti poziva 

občinam za oddajo načrtov porabe. Iz navedenega vzroka so nas napotili na MF, ki je odgovoren za 

proračun RS. S strani MF smo prejeli odgovor, da so posamezne postavke in zakonske obveznosti iz 

navedenih členov (21. ter 23. člen ZFO) v pristojnosti MGRT, zato mora MGRT tudi poskrbeti za 

proračunska sredstva. Pričakujemo, da se na MGRT zavedajo resnosti situacij e v občinah, ter bodo 

objavili poziv za oddajo načrtov porabe. (MM) 

ODPLAČNE/ NEODPLAČNE SLUŽNOSTI  

Na ministrstvu za pravosodje je bil v torek, 6. maja 2014, sestanek o odplačnih/neodplačnih služnostih. 

Ponovljena pobuda o nujnosti odprave plačljivih razmerij med državo in občinami  na področju 

služnosti (31. Člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) ni 

naletela na preveliko podporo v ministrstvu. Na sestanku smo spomnili, da je predlog o odpravi 

plačljivih razmerij med državo in občinami že leta 2011 dobil podporo takratnega ministra pristojnega 

za področje ravnanja s stvarnim premoženjem – Senka Pličaniča,  ki je še vedno pristojen minister za 

to področje, zato je nerazumljivo, da se do sedaj še vedno nič ni spremenilo in kot je pokazal sestanek, 

interesa za spremembo pravzaprav ni. Predstavljeni so bili argumenti tako za spremembo kot proti 

njej. Glede na trenutne politične razmere pa je bilo jasno, da  sprememb tako in tako še nekaj časa ne 

bo. Dogovorili pa smo se, da bi v kratkem izvedli strokovno srečanje, na katerem bi analizirali učinke 

zakona o stvarnem premoženju v občinah  in možne potrebe po spremembi določil zakona.  (jv)  

ZBORNIK VII. POSVETA DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV 

SLOVENIJE 

S klikom TUKAJ lahko dostopate do revidiranega zbornika VII. posveta  Delovanje skupnih občinskih 

uprav v Sloveniji.  

Na posvetu je bila predstavljena zelo raznolika vsebina, ki vsaka zase zahteva razmislek in spodbudo 

za nadaljnji razvoj medobčinskega sodelovanja, pa naj gre za organizacijska vprašanja, nove vsebine 

in nalog, pobude in razmišljanja, za zakonske predloge in rešitve, za realizacijo zakonskih in 

podzakonskih določil, komuniciranje in promocijske aktivnosti, in  predvsem širjenje sodelovanja. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Zunanji_2014/ZBORNIK_Posveta_SOU-_Dobrovnik-20.3.2014-KONCNO.pdf
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NOGOMETNA TEKMA V SPOMIN ŽUPANU ALOJZU PODGORŠKU  

Na prijateljskem nogometnem srečanju, sta 

se v Šmartnem ob Paki, pomerili ekipa 

županov ter ekipa Humanih zvezd. 

Prijateljska tekma je bila organizirana v 

spomin preminulega župana Šmartnega ob 

Paki Alojza Podgorška, ki je bil tudi eden 

od pobudnikov za ustanovitev nogometne 

ekipe županov. Humanitarne zvezde so 

tekmo izkoristile za priprave na svetovno 

prvenstvo, ki se bo odvijalo konec meseca 

v Moskvi. Tekma se je končala z rezultatom 4:1 za Humane zvezde. (MM) 

PRAVILNIK O ENOTNI UNIFORMI, OZNAČBAH IN IZKAZNICI 

OBČINSKIH REDARJEV 

Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvestilo, da zaradi nesoglasja s službo za zakonodajo 

Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev ne bodo spreminjali. 

Na Skupnosti občin Slovenije spremembam pravilnika nismo nasprotovali, smo pa večkrat opozorili, 

da bi bilo potrebno razmisliti predvsem o spremembah Zakona o občinskem redarstvo. S spremembo 

zakona bi stvari rešili celovito in ne parcialno, kot bi se to delalo s spremembo navedenega pravilnika. 

(MM) 

MGRT POZVALI K SODELOVANJU ZA ZAGON INVESTICIJ 

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli dopis MGRT, v katerem so nas obvestili, da so naš predlog za 

poenostavitev sprejemanja občinskih prostorskih načrtov odstopili v obravnavo MzIP, saj Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo ni pris tojno za področje prostorskega načrtovanja. Naj 

spomnimo, da je na 19. seji predsedstva bil sprejet sklep, v katerem je SOS pozvala Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor naj za hitrejšo realizacijo gospodarskih investicij omogoči poseben postopek 

priprave in spremembe prostorskih aktov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa, da se 

naj aktivno vključi v omogočanje gospodarskih investicij v prostoru, saj se njegova odsotnost na tem 

področju pozna kot zmanjšanje konkurenčnosti Slovenije.  

V Skupnosti občin Slovenije smo v tem tednu prejeli tudi dopis Ministrstva za infrastrukturo in 

prostor, v katerem nas obveščajo, da so k nekaterim predlogom že pristopili in nameravajo 

organizirati v drugi polovici maja na to temo sestanek s SOS. Zato smo se v tem tednu ponovno 

obrnili tudi na MGRT in jih pozvali, da se naj z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dogovorita 

za tak termin sestanka, na katerem bodo prisotni deležniki obeh ministrstev. Prepričani smo namreč, 

da nam lahko le na način tvornega pristopa in tesnega sodelovanja uspe pripraviti rešitve na področju 

prostorske zakonodaje, ki bodo omogočale konkurenčnost slovenskega prostora in pripomogle k 

zagonu investicij, ki jih v Sloveniji nujno potrebujemo. (bh) 
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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 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.) 

PLAČLJIV OGLAS  

Z OPISPY DO PREVERJANJA KAKOVOSTI STORITEV 

Menite, da v vaši občini znate upoštevati mnenja vaših 

občanov? Zdaj to lahko storite s sistemom Opispy 

(www.opispy.com), ki vam omogoča izvajanje anket in 

merjenje javnega mnenja s pomočjo Opispy stojala in 

spletnega urejevalnika vprašanj in odgovorov. Preko 

spleta lahko dostopate tudi do vseh statističnih poročil, le 

ta se generirajo samodejno. Uporaba je preprosta; Opispy 

stojalo postavite na vidno mesto in preko spleta zastavite 

vprašanje ter možne odgovore. Poleg izvajanja anket 

lahko stojalo uporabite tudi za promoviranje različnih 

dogodkov in prireditev.  

Sistem Opispy občanom omogoča, da podajo svoje 

mnenje na hiter in enostaven način, vam pa, da preverite 

javni utrip še predno je prepozno.  

Sistem Opispy zagotovo predstavlja pozitivno novost, ki 

bo pri občanih dobro sprejeta. Le to pa je v letu volitev še 

kako pomembno. Cena sistema Opispy je le 250 €, ter 30 € 

mesečnih stroškov za prenos podatkov in dostop do 

portala. Za več informacij vas vabimo, da si ogledate spletni portal www.opispy.com ali nam pošljite 

povpraševanje na e-pošto: prodaja@ztit.si.  

PS: Za prvih 10 naročnikov smo pripravili posebno darilo: brezplačen priklop v sistem 

www.pobude.si!  

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/INVITATION_HEART_OF_NAIVE.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/NOVICE/mednarodne/AAA/REGISTRATION_FOR_PARTICIPATION_AT_COLONY_OF_ART.pdf
http://www.opispy.com/
http://www.opispy.com/
mailto:prodaja@ztit.si
http://www.pobude.si/
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IMENOVANJA 

POTRDITEV ČLANOV – Sklep Vlade 

Skupnost občin Slovenije je prejela sklep Vlade, s katerim je Vlada potrdila člane v Nadzorni odbor za 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 -2013 in za Operativni 

program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Kot predstavnika SOS sta 

bila potrjena gospod Marko Diaci, Šentjur in gospa Andreja Katič, Velenje. Prav tako je Vlada na seji 

sprejela sklep, s katerim je potrdila oz. imenovala člane v Nadzorni odbor za Operativni program 

razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. V NO sta potrjena gospod Anton Štihec, Murska Sobota 

in gospa Helena Knez, Velenje, kot predstavnika SOS.  

USMERJEVALNA SKUPINA MREŽE ZA PODEŽELJE  

Skupnost občin Slovenije je zaključila postopek evidentiranja kandidatk/ka ndidatov v Usmerjevalno 

skupino Mreže za podeželje. Predsedstvo SOS bo izmed predlaganih kandidatov in kompetenc 

imenovalo in predlagalo enega izmed njih, ki bo zastopal SOS v usmerjevalni skupini Mreže za 

podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.  

POJASNILA MINISTRSTVA 

PORTAL MDDSZEM – PRIDOBITEV PODATKOV 

Skupnost občin Slovenije je bila obveščena, da je zaprt Portala MDDSZEM (DM), kjer je občinam 

omogočeno pridobiti ažurirane podatke o prijavah in odjavah občanov, kateri so upravičeni do 

pravice za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja.   

Ker je na podlagi 7. odstavka 30. člena ZUPJS določeno, da ministrstvo obvesti občine o priznanju 

pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za posamezno osebo, smo se na 

Skupnosti občin Slovenije obrnili na ministrstvo. Le ti so pojasnili, da bodo v roku dveh dni 

posredovali obvestilo in ponovno odprli Portal. Dostop je onemogočen, zaradi posodabljanja.  

NOVOSTI O POSREDOVANJU PODATKOV V SISTEM ISPAP  

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli pojasnilo v zvezi z novostmi o posredovanju 

podatkov o bruto zneskih plače in nadomestil ter številu zaposlenih po virih financiranja v sistem 

ISPAP. Dne 4.4.2014 je bila v Uradnem listu RS, št. 24/14 objavljena Uredba o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, 

ki je v skladu s 5. členom pričela veljati naslednji dan po objavi, torej 5.4.2014, novi izrazi iz 2. člena 

uredbe, ki uvajajo prikaz bruto zneska plače in nadomestil (brez nadomestil tipa H) po devetih virih 

financiranja, pa se začnejo uporabljati 1. julija 2014.  

Prav tako je bil dne 18.4.2014 v Uradnem listu RS, št. 28/14 objavljen Pravilnik o metodologiji za 

posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, 

ki določa obveznost posredovanja novih podatkov, določenih z Uredbo v informacijski sistem za 

posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju 



 

25.4.2014 – 9.5.2014  TN št. 18 

(ISPAP). Pravilnik pa določa tudi obveznost posredovanja podatkov o številu zaposlenih po 

posameznih virih financiranja v sistem ISPAP in metodologijo štetja zaposlenih. S Pravilnikom bo tako 

vzpostavljeno enotno zbiranje podatkov o številu zaposlenih v javnem sektorju po virih financiranja 

preko sistema ISPAP. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej dne 

19.4.2014. Uredba in Pravilnik veljata za vse uporabnike proračuna, kot jih določa Sklep o subjektih, za 

katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Po tem obdobju bo enotna baza podatkov ISPAP 

namenjena statističnemu raziskovanju, spremljanju izvajanja predpisov s področja izplačevanja 

posameznih vrst izplačil in zagotavljanju javnosti podatkov.  

Celotno pojasnilo ministrstva lahko preberete s klikom tukaj. 

OBVESTILO GLEDE UVELJAVLJANJA PRAVICE DO ZNIŽANEGA 

PLAČILA ZA VRTCE  

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo MDDSZEM glede upoštevanja bistvene spremembe 

višine dohodka družine kot izjemen primer pri določitvi višine upravičenosti do znižanega plačila za 

program vrtca. MDDSZEM je prejelo pravnomočno sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča – z 

vsebino sodbe vas seznanjamo tukaj. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

ZAKON O RAVNANJU Z NEDOVOLJENIMI GRADNJAMI 

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli predlog Zakona o ravnanju z 

nedovoljenimi gradnjami, ki je v javni razpravi. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe, 

predloge in komentarje na predlog zakona posredujete čim prej, vendar ne kasneje kot 13.5.2014. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2014 in 2015 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na spletnih straneh Vlade RS zasledila, da je Vlada 

določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 

RS za leti 2014 in 2015 – nujni postopek in ga posredovala DZ RS. 

S predlaganimi zakonom se zaostrujejo pogoji za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev 

in sicer v smeri, da bo moral neposredni uporabnik proračuna vložiti  več napora v pravočasno 

pripravo zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun. 

Spreminja se 51. člen (omejitev zaposlovanja) v delu, ki določa obveznost zmanjšanja števila 

zaposlenih za 1%. Poudarjamo, da so spremenili »predstojnik neposrednega uporabnika proračuna 

države« v »predstojnik neposrednega uporabnika proračuna«. Pomeni, da ni potrebno zmanjševanje 

števila tistih zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih vir za financiranje plač so EU 

sredstva ali druga mednarodna sredstva.  

Določa se tudi možnost prerazporeditve pravic porabe iz računa finančnih terjatev in naložb v račun 

financiranja, saj se ugotavlja, da v računu finančnih terjatev in naložb, pravice porabe ne bodo v celoti 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/MPJU/MNZ_2014/Pojasnilo_-_posredovanje_podatkov_o_bruto_zneskih_place_in_nadomestil_ter_stevilu_zaposlenih_po_virih_financiranja_v_sistem_ISPAP-5.5.2014.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/OBVESTILA_obcinam/Obvestilo__7_.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/ZRNG_15042014_javna_razprava-18.4.2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/crne_gradnje/ZRNG_15042014_javna_razprava-18.4.2014.pdf
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porabljene, v računu financiranja pa zaradi dokapitalizacije bank ob koncu leta 2013, ni bilo mogoče 

načrtovati točnega obsega izdatkov za servisiranje javnega dolga. 

Nova je določba, po kateri lahko vlada ali občina kot ustanovitelj posrednega proračunskega 

uporabnika odloči, da se presežki prihodkov nad odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih 

usmerijo v proračun države oziroma občine ali da se zmanjšajo transferji posrednemu proračunskemu 

uporabniku, pri katerih so izkazani presežki. Ugotavlja se namreč, da nekateri posredni uporabniki 

proračuna razpolagajo z obsegom sredstev, ki bistveno presega njihove potrebe. Pri tem je potrebno 

upoštevati tudi, da med naloge posrednih uporabnikov proračuna praviloma ne sodijo vlaganja v 

stvarno premoženje, saj je ta obveznost podeljena ustanovitelju. Iz pred lagane ureditve so izvzeti tisti 

posredni uporabniki, ki imajo premoženje v lasti (npr. univerze). 

Vaše pripombe na predlog zakona nam prosimo posredujte do petka, 16.5.2014 na naslov 

ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI RS 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje  Predlog zakona o 

gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. Pojasnjujejo, da s predlogom ne posegajo v pravice občin, saj se 

obveznosti iz tretjega odstavka 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki 

določa, da mora sklad občinam prenesti 7% od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni 

vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov, prenaša v enakem obsegu v predlagani nov 

zakon. V skladu z 19. členom osnutka zakona, mora ministrstvo pristojno za gozdarstvo, občinam 

prenesti 30% nadomestila za upravljanje z gozdovi v lasti RS pod enakimi pogoji, po enakem 

postopku razdelitve na posamezno občino in za enak namen, kot po veljavnem zakonu o Skladu 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 

Dodatno ministrstvo obvešča, da se bo v novem vladnem gradivu višina obveznosti do občin iz 

nadomestila s 30% popravili na 40%, kar predstavlja 3,6 mio EUR na leto in kar je primerljivo s 

sedanjo vrednostjo, ki je za leto 2013 (izplačana v letu 2014) znašala 3,7 mio EUR.  

Morebitne pripombe, predloge in stališča na osnutek nam lahko posredujete  do četrtka, 16.5.2014 na 

naslov info@skupnostobcin.si.  

VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV ZFO 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS na 55. redni seji določila besedilo Predloga 

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin in ga v obravnavo in sprejem 

posredovala DZ RS. Besedilo predloga sprememb in dopolnitev ZFO (z dne 17.4.2014) 

Vljudno vas naprošamo k posredovanju pripomb, mnenj in stališč najkasneje do petka, 16. maja 2014 

na naslov info@skupnostobcin.si.  
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OSNUTEK UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU 

ODPADNIH VODA  

Zasledili smo javno objavo Osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in 

toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o 

obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove 

Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, hkrati 

se odpravi nekatere nejasnosti in težave pri izvajanju v praksi. 

Vljudno vas prosimo, da vaša mnenja, pripombe in predloge posredujete na naslov  

barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 23.5.2014.  

DIREKTIVA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN 

SORODNIH PRAVIC 

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu Evropske unije (UL L 84) z dne 20. 3. 2014 (str. 72 –98) bila 

objavljena Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 

kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več  ozemeljskih licenc za pravice za 

glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu. Direktivo je potrebno prenesti v slovenski pravni 

red najkasneje do 10. aprila 2016. 

Glavna cilja direktive sta dva. Prvi je oblikovanje ustreznega pravnega okvira za kolektivno 

upravljanje pravic, ki bo zagotovil boljše upravljanje in večjo preglednost delovanja kolektivnih 

organizacij na splošno, drugi pa je spodbujanje in olajšanje izdajanja več  ozemeljskih licenc za spletno 

uporabo varovanih del na notranjem trgu. Izpolnitev obeh ciljev naj bi pripomogla k boljšemu 

dostopu uporabnikov do širšega izbora kulturnih dobrin in storitev. Za komercialno uporabo bo 

olajšan dostop do licenc za zagotavljanje glasbenih storitev v Evropski uniji, imetniki pravic pa bodo 

svoj prihodek povečali s širšo promocijo svojih del. Z dostopom do obsežnejših in bolj raznolikih 

repertoarjev naj bi se okrepila tudi kulturna raznolikost. 

Podrobnejši pregled vsebine direktive in novosti, ki jih prinaša najdete tukaj.  

OBJAVA SPLOŠNIH SMERNIC S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ 

Obveščamo vas, da je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na spletni strani objavilo nove Splošne 

smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, št. 350 -24/2013/8 z dne 29. 4. 2014. Smernice so 

dostopne tukaj.  
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DOGODKI SOS 

14.5./ SEJA KOMISIJE ZA PRORAČUN IN FINANCE  

V sredo, 14. maja 2014 bo v  prostorih MO Koper potekal sestanek Komisije za proračun in finance 

SOS. Na dnevnem redu bo obravnava predloga sprememb in dopolnit ev zakona o financiranju občin.  

14.5./ SEJA KOMISIJE ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO  

V okviru Skupnosti občin Slovenije bo potekala  seja Komisije za socialo in zdravstvo pri SOS,in sicer v 

sredo, 14.5.2014, s pričetkom ob 12.00 uri v prostorih MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.  

K udeležbi na sejo komisije vabimo članice in člane komisije, kakor tudi vse zainteresirane s strani 

občin. Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 

torka, 13.5.2014. 

21.5./ SEJA NO OP RR IN ROPI  

V sredo, 21.5.2014, bo potekala 8. seja NO za OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013 in za OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 -2013. Na seji 

bodo člani NO obravnavali Predlog sprememb Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za  obdobje 2007-

2013, Osnutek Letnega poročila 2013 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Osnutek Letnega poročila 2013 o izvajanju 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.  

DOGODKI DRUGIH 

14.5. / RABE LOKALNIH VIROV V TEMELJU SOCIALNEGA 

PODJETNIŠTVA  

Združenje CAAP organizira dogodek v sklopu projekta INOVALOCA - Spodbujanje novih oblik 

podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov, z naslovom Rabe lokalnih virov v temelju 

socialnega podjetništva, ki bo potekal v sredo, 14. maja, od 10:00 do 17:00 ure v Centru alternativne in 

avtonomne produkcije- CAAP, Valvasorjeva 42, Maribor.  

Zavedanje, da bodo lokalne skupnosti ekonomski, ekološki in družbeni razvoj morale zasledovati 

predvsem na temeljih lastnih znanj, poguma in predvsem ustvarjalnosti v pristopih, organizatorje 

dogodka spodbuja k raziskovanju inovativnih poti za spoprijemanje z lokalnimi izzivi in pomanjkanji 

ter k novemu pojmovanje le-teh kot virov in priložnosti. Ob je potrebno veliko lastne moči in lokalnih 

potencialov. Zato vabijo vse zainteresirane občine k udeležbi na predstavitvi idej, organizacij in 

podjemov, kar bo omogočilo spoznavanje že obstoječih pobud, ki prepoznavajo lokalne vire kot 

socialno-podjetniške priložnosti in jih skozi odprte organizacijske modele uspešno udejanj ajo v 

podjemih različnih panog gospodarstva. V drugem delu pa se bo v vodeni delavnici žled -les-potencial 

iskalo uresničljive ideje in združevalo znanja in interese, ki lahko privedejo do sodelovanj pri 

preseganju naravne neprilike, ki je v Sloveniji poškodovala gozdove. Zainteresirani vabijo k 
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predhodni prijavi, najkasneje do ponedeljka 12. maja 2014, na naslov stasa.dp@caap.si ali na telefonsko 

številko 02 621 02 94.  

14.5. / ZAČASNA RABA PROSTORA IN PARTICIPATORNI PRORAČUN 

V sredo, 14. maja 2014, bo Mreža za prostor organizirala dva dogodka v Kopru. Od 11h do 15h se 

bosta v prostorih Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper, zapored zvrstili dve delavnici. Prva bo 

potekala ob 11.00 uri in nosi naslov Začasna raba prostora – revitalizacija z majhnimi koraki, ob 13.00 

uri pa bo sledila še delavnica Participativni proračun kot orodje urbane politike. Več o dogodkih lahko 

najdete na tej povezavi. 

15.5. / PODJETJA IN LOKALNE SKUPNOSTI ZA SOUSTVARJANJE 

ZELENIH DELOVNIH MEST  

Umanotera bo 15.5.2015 od 9.00 ure dalje organizirala v Športnem domu Sevnica regijski seminar, ki je 

namenjen predstavnikom podjetij in zadrug ter lokalnih skupnosti, regionalnim razvojnim agencijam, 

regionalnim energetskim agencijam ter interesnim in strokovnim združenjem iz Spodnjeposavske 

regije in nosi naslov Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest . Udeležba na 

seminarju je brezplačna. Prijave so obvezne in sicer do 13. maja s spletno prijavnico.  

20.5. / SEMINAR LEADER 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mreža za podeželje, bo v torek, 20. 5. 2014, izvedlo seminar 

LEADER. Namen seminarja je predstavitev Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa 

razvoja podeželja 2014-2020 s poudarkom na pripravi strategije lokalnega razvoja. Vabilo najdete 

tukaj. Seminar se bo pričel ob 8.30 uri (registracija udeležencev) in zaključil predvidoma ob 16.00 uri. 

Potekal bo v Hotelu Mons. Zaradi omejenega števila mest, vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite na 

e-naslov mreza.podezelje.mko@gov.si, do petka, 16.5.2014. Vljudno vabljeni vsi zainteresirani akterji 

lokalnega razvoja.  

21.05. / KONFERENCA ENERGETSKO UČINKOVITE LOKALNE 

SKUPNOSTI  

Vabljeni na Konferenco Energetsko učinkovite lokalne skupnosti v Šentrupert na Dolenjskem v 

Deželo kozolcev v sredo, 21. maja 2014. Vizija 2020 je dosegljiva. Na vprašanja kako: 

- postati energetsko neodvisna lokalna skupnost do leta 2020 

- v načrtovanje sistemov vključiti energetske trajnostne tehnologije 

- v reševanje energetske učinkovitosti pritegniti zasebne partnerje 

- izpeljati uspešen model energetskega pogodbeništva  

- pristopiti k investicijam za izboljšanje energetske učinkovitosti 

in ostale dileme, ki se ob tem porajajo, bomo odgovarjali na konferenci Energetsko učinkovite lokalne 

skupnosti in v zborniku razprav s konference Kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost. 

Konferenca je namenjena županjam in županom ter strokovnim službam občinskih uprav, ki se 

ukvarjajo s področjem energetske učinkovitosti in imajo željo, da jo razvijejo. Udeleženci konference 
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boste prejeli zbornik predavanj s konference, družili se boste na pogostitvi, banketom pod kozolcem, 

doživeli vožnjo z električnimi skuterji in kot zanimivost, testno vozili Toyotinima hibridna vozila. 

Predstavitev, program konference in prijavni obrazec najdete na naslednjih povezavah: VABILO; 

PROGRAM; PRIJAVNI OBRAZEC Ker je število udeležencev omejeno, vas vabimo k čimprejšnji 

prijavi, najkasneje do  srede, 14. maja 2014. 

22.5. / PODJETJA IN LOKALNE SKUPNOSTI ZA SOUSTVARJANJE 

ZELENIH DELOVNIH MEST V JV SLOVENIJI 

V organizaciji Umanotere bo 22. maja od 9.00 ure dalje v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik 

potekal seminar za JV Slovenijo, ki bo posvečen odkrivanju novih razvojnih priložnosti v regiji, 

razširitvi mreže poslovnih poznanstev, spoznavanju obstoječega podpornega okolja za razvoj zelenih 

delovnih mest, spoznavanju uspešne prakse na področju ustvarjanja zelenih delovnih mest ter 

opredelitvi naslednjih korakov v smeri zelenega gospodarstva in delovnih mest. Več o sami vsebini 

lahko pogledate s klikom tukaj. Prijave so mogoče do 20. maja s spletno prijavnico, udeležba pa je 

brezplačna. 

57. SEJA VLADE 

NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2014 in 

2015 

Vlada Republike Slovenije je na redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, z namenom 

uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna.  

Predlagana novela: 

 določa namenski prihodek proračunskega sklada za štipendije in sicer iz dajatve od 

prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega začasnega in občasnega dela upokojencev na 

podlagi 27. f člena Zakona o urejanju trga dela; 

 zaostruje pogoje za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev in sicer v smeri, da 

bo moral neposredni uporabnik proračuna vložiti več napora v pravočasno pripravo 

zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun; 

 določa tudi možnost prerazporeditve pravic porabe iz računa finančnih terjatev in naložb v 

račun financiranja, saj se ugotavlja, da v računu finančnih terjatev in naložb, pravice porabe ne 

bodo v celoti porabljene, v računu financiranja pa zaradi dokapitalizacije bank ob koncu  leta 

2013, ni bilo mogoče načrtovati točnega obsega izdatkov za servisiranje javnega dolga;  

 vsebuje novo določbo, po kateri lahko vlada ali občina kot ustanovitelj posrednega 

proračunskega uporabnika odloči, da se presežki prihodkov nad odhodki pri posrednih 

proračunskih uporabnikih usmerijo v proračun države oziroma občine ali da se zmanjšajo 

transferi posrednemu proračunskemu uporabniku, pri katerih so izkazani presežki.  

Uveljavitev novele ZIPRS1415 sama po sebi ne bo imela neposrednih finančnih posledic za državni 

proračun ali druga javna finančna sredstva, možni pa so posredni finančni učinki, če se bodo 
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ustanovitelji posrednih proračunskih uporabnikov odločili za uporabo mehanizmov, ki jih predlog 

zakona uveljavlja.(Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

POLITIČNIH STRANKAH 

Vlada je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih 

strankah. Najpomembnejša cilja tega zakona sta sprememba kriterijev za pridobivanje do 50 % 

sredstev iz državnega proračuna, ki so namenjena poslanskim skupinam in poslancem na podlagi 

Zakona o poslancih ter sprememba obveznosti ponudnikov plačilnih storitev glede posredovanja 

podatkov o vplačnikih prispevkov. 

Vsebina predloga zakona: 

 stranka bo poleg sredstev iz 23. in 26. člena Zakona o političnih strankah pridobila tudi do 50 

% sredstev iz državnega proračuna, ki jih Državni zbor v skladu z Zakonom o poslancih 

določi v svojem finančnem načrtu za dodatno strokovno pomoč poslanskim skupinam;  

 predlog za sklenitev pogodbe je vezan le na vodjo poslanske skupine in ne več tudi na 

posameznega poslanca; 

 dodana je določba, da se sredstva izplačujejo skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje 

proračuna, in da tovrstne pogodbe niso predmet javnega naročanja. 

 določa, da bodo morali biti prispevki posamezne fizične osebe, višji od 50 evrov, vplačani s 

kreditnimi vplačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek 

ponudnikov plačilnih storitev, s čimer bo zagotovljen prenos celotnih in nespremenjenih 

podatkov o vplačilih, prav tako se bo preprečila možnost navajanja lažnih identifikacijskih 

podatkov plačnika.  

 jasneje določa tudi, da je zavezanec za posredovanje podatkov o plačniku stranki ponudnik 

plačilnih storitev prejemnika; 

 spreminja del določbe, ki se nanaša na naštevanje osebnih podatkov, ki so jih ponudniki 

plačilnih storitev dolžni posredovati stranki; 

 bolj jasno ureja financiranje v primeru, ko več strank vloži skupno listo kandidatov oziroma 

predlaga skupnega kandidata za volitve, kot organizator volilne kampanje pa je določena ena 

stranka, in sicer tako, da splošna prepoved financiranja političnih strank s strani pravnih oseb 

ne velja za prenos sredstev med političnimi strankami v primeru skupnega financiranja 

volilne kampanje. 

Predlagani zakon zagotavlja večje varstvo osebnih podatkov fizičnih oseb, ki so dale posojilo stranki. 

Prav tako predlog zakona daje pravno podlago Računskemu sodišču, da za izvedbo revizije pridobi 

podatek o davčni številki fizične osebe iz registra transakcij skih računov in iz davčnega registra, 

strankam pa za izpolnitev obveznosti nakazila nedovoljenih prispevkov v humanitarne namene 

omogoča preverjanje podatkov o državljanstvu RS fizičnih oseb, ki niso člani stranke in so dale 

prispevek stranki. (Vir: Vlada RS, ab)   
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PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU ZARADI SUŠE 

LETA 2013 

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše. Dokončna ocena 

neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše tako znaša 106.205.331,06 evra. Za 

izvedbo Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 v letošnjem letu, je RS, iz 

sredstev proračunske rezerve, namenila državno pomoč v višini 5 % ocenjene višine neposredne 

škode, kar znaša 5.310.267 evrov. Od tega upravičenci prejmejo 5.253.129 evrov, stroški izvedbe 

Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 pa znašajo 57.138 evrov. (Vir: 

Vlada RS, ab) 

IZPLAČILO RAZLIKE V PLAČI ZARADI ODPRAVE TRETJE ČETRTINE 

NESORAZMERIJ 

Vlada Republike Slovenije je na seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje, glede tega na 

kakšen način in na kakšni zakonodajni podlagi je zakonodajalec predvidel poplačilo ¾ plačnih 

razmerij v primeru koncesionarjev ter ali so za to predvidena dodatna sredstva, ki jih zagotov i 

koncedent. 

Vlada republike Slovenije je podala odgovor, kdo so upravičenci do izplačila razlike v plači zaradi 

odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah  in kdo so zavezanci za izplačilo. Glede 

vprašanja, ali bo koncedent zagotovil dodatna sr edstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave 

tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, pa dodatnih sredstev ni bilo in tudi niso predvidena ne 

za javne zavode kot tudi ne za koncesionarje. Več o tem najdete na povezavi : http://www.vlada.si 

(Vir: Vlada RS, ab) 

SREDSTVA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  

Vlada Republike Slovenije je na seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s porabo 

sredstev evropske kohezijske politike in sicer, kdaj bodo izdane odločbe projektom, ki so sofinancirani 

iz evropskih kohezijskih sredstev iz sedanje finančne perspektive s področja vodooskrbe in ostalim 

projektom okoljske infrastrukture, ki že imajo vso dokumentacijo in celo izbrane izvajalce, da se bodo 

lahko začeli izvajati.  

V januarju 2014 je MKO pripravilo poročilo o realizaciji sklepa Vlade Republike Slovenije, iz katerega 

izhaja, da projekti, ki se izvajajo iz rednih pravic porabe v okviru OP ROPI ne zagotavljajo dovolj 

prostih pravic porabe za potrjevanje novih projektov, bodisi iz naslova prihrankov, to je razlika med 

dodeljenimi sredstvi v odločbah organa upravljanja in pogodbami o sofinanciranju oziroma 

dejanskimi izplačili na zaključenih projektih, bodisi iz naslova faznosti projektov v primeru razdelitve 

posameznega projekta v dve fazi. V skladu z omenjenim poročilom so bili evidentirani prihranki EU 

sredstev v okvirni višini 33 milijonov EUR, iz naslova faznosti pa so možni prihranki EU sredstev le v 

okvirni višini 10 milijonov EUR. Ob upoštevanju dejstva, da je že bilo dodeljenih več kot 182 milijonov 

EUR iz naslova dodatnih pravic porabe, da so skupni prihranki po razpoložljivih podatkih le v okvirni 

višini 43 milijonov EUR, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ugotavlja, da 

navedenih 11 zahtevkov za potrditev pomoči ni mogoče potrditi v okviru finančne perspektive 2007 -

http://www.vlada.si/nc/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/57_redna_seja_vlade_rs_46562/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1
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2013. Zato je v vmesnem času, ko se z Evropsko komisijo še dogovarjajo podlage za izvajanje v 

programskem obdobju 2014-2020, treba pripraviti vse potrebne podlage za možnost financiranja iz 

nove finančne perspektive. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezij sko politiko je zato pisno 

obvestila vse prijavitelje in MKO, da teh projektov v finančni perspektivi 2007 -2013 ni mogoče 

potrditi.  

Tabelarični pregled vseh operacij Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

(OP ROPI) in vseh ostalih projektov, ki so sofinancirani v okviru finančne perspektive 2007 -2013 je 

objavljen na spletni strani www.svrk.gov.si. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OKOLJEVARSTVENIH IN 

NARAVOVARSTVENIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2014 – 2015 

Na spletni strani MKO je objavljen razpis za sofinanciranje projektov okoljevarstvenih in 

naravovarstvenih nevladnih organizacij v letih 2014 in 2015. Razpis opredeljuje dva konkretna sklopa. 

Prvi je varstvo okolja, zlasti preprečevanje nastajanja odpadkov ali priprava za ponovno uporabo 

odpadkov, drugi pa ohranjanje narave, zlasti prispevek k doseganju ciljev območij Natura 2000. 

Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2014 in 2015 je 100.000 EUR. Projekti bodo sofi nancirani v 

višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov. Lastna udeležba v višini najmanj 10 % vseh upravičenih 

stroškov se lahko izkaže v prostovoljskem delu. Razpis je odprt do 19.05.2014 do 10. ure. Več lahko 

preberete tukaj.  

EVROPA ZA DRŽAVLJANE  

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri 

razvoju EU. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in 

vidikih skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na 

podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodeluj ejo, program 

Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko 

državljanstvo in državljansko participacijo. Za obdobje 2014-2020 je za program Evropa za državljane 

namenjenih 185.468,00 evrov proračunskih sredstev. Trenutno so odprti sklopi Mreže mest in town 

twinning – demokratično vključevanje in civilna participacija ter evropsko spominjanje. Rok za oddajo 

vlog je 4.6.2014. Več informacij najdete na spletni strani EACEA.  

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO 

ENERGIJSKO UČINKOVITOST V GOSPODINJSTVIH IN JAVNEM 

SEKTORJU 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v 

gospodinjstvih, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju 

Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri 

Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Izdajatelj je 

Energetika Ljubljana, d.o.o. Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, 

http://www.svrk.gov.si/
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1154
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
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ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh 

ukrepov, ter zavodi, ustanove in društva. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od 02.01.2014 

dalje. do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 06. 2014 . Več 

tukaj. 

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 svežnja Erasmus + Šport je 

trenutno odprt razpis, ki je namenjen sofinanciraju aktivnosti sodelovanja med državami ter za 

neprofitne športne dogodke. Sofinanciranje je v višini do 80%, za sodelovanje se lahko prejme do 

500.000 €, za dogodke pa do 2 mio €. Podaljšan rok za oddajo je 26.6.2014.  

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 i novacije družbe. 

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

JAVNI POZIV EKO SKLADA ZA UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH 

NALOŽB  

Obveščamo vas, da je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, podaljšal Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi 

katerega je bilo razpisanih 24 mio EUR ugodnih kreditov, nerazdeljenih je še okrog 15 mio EUR. Poziv 

je odprt do 30. junija 2014. Več informacij o javnem pozivu je na voljo na  spletni strani Eko sklada. 

(Vir: Eko sklad, bh) 

PARTNERSKA PONUDBA GRŠKE OBČINE NEAPOL IS-SYKEON 

Iz Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, ki od januarja 2014 kot nacionalna informacijska pisarna 

svetuje morebitnim upravičencem pri prijavah na razpise, organizira različne informacijsko -

izobraževalne dogodke, pomaga pri iskanju partnerjev in mreženju, smo prejeli partnersko ponudbo 

grške občine Neapolis-Sykeon (oziroma organizacije Common Benefit Enterprise for Services of 

Neapolis-Sykeon v imenu omenjene občine), ki išče partnerje - lokalne skupnosti - za sodelovanje v 

skupnem projektu na področju kulturne dediščine s fokusom na Balkan .  

Občina Neapolis-Sykeon želi s projektom sodelovati na razpisu za projekte sodelovanja večjega 

obsega podprograma Kultura (programa EU Ustvarjalna Evropa, http://ec.europa.eu/culture/creative-

europe/calls/index_en.htm). Rok za oddajo vlog na omenjen razpis je 1. oktober 2014.  

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-nepovratne-financne-spodbude-za-ukrepe-v-vecjo-energijsko-ucinko-989/
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
http://www.ced-slovenia.eu/
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Ustvarjalna Evropa je sicer nov program EU (2014-2020) za promocijo evropskih kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega prispevka k rasti 

in novim delovnim mestom. Program vključuje podprogram Kultura, ki podpira uprizoritvene in 

vizualne umetnosti, kulturno dediščino, knjigo in druga področja, ter podprogram MEDIA, ki bo 

zagotovil financiranje za filmski in avdiovizualni sektor. Cilj programa je prispevati k varovanju in 

spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in krepitvi konkurenčnosti kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev. V kolikor imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na CED Slovenia: 

info@ced-slovenia.eu.  

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 n a znanju temelječega 

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

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

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

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

napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja; družbeni izzivi (Societal Chal lenges), 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. Več o tem lahko preverite na spletni strani Horizon 

2020. 

NOVICE DRUGIH 

POBUDA ZA SAJENJE AVTOHTONIH MEDOVITIH RASTLIN 

Čebelarska zveza Slovenije je na vse slovenske občine poslala pobudo za sprejetje zakonodaje s katero 

bi predpisali, da se na javnih površinah sejejo in sadijo avtohtone medovite rastline. Prepričani so 

namreč, da je izbire pravih rastlin za izboljšanje čebelje paše veliko. Čebelarska zveza Slovenije si že 

več let prizadeva, da bi na vseh javnih površinah, ki so v lasti države in občin, sadili le avtohtone 

medovite rastline, ki nudijo kvalitetno hrano čebelam, čmrljem in ostalim opraševalcem. (Vir: 

Čebelarska zveza Slovenije, bh)  

SODELOVANJE NA NATEČAJU  PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 

Že peto leto zapored društvo Planet Zemlja ob svetovnem dnevu zemlje organizira vseslovenski 

natečaj Planetu Zemlja prijazna občina, ki iz leta v leto pridobiva na kvaliteti tako s strani sodelujočih 

strokovnjakov, kot tudi vsebin, ki jih raziskuje. Občine lahko k sodelovanju pristopijo do konca 

septembra 2014 preko te spletne strani.  

 

mailto:info@ced-slovenia.eu
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/
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DANES PRAZNUJEMO DAN EVROPE 

Danes, 9. maja po Evropi praznujemo Dan Evrope. Dan Evrope je eden od simbolov Evropske unije, ki 

ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986 v spomin na deklaracijo tedanjega 

francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, predstavljeno 9. maja 1950, v kateri je predstavil 

svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Te so bile leto 

pozneje udejanjene v Evropski skupnosti za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska 

gospodarska skupnost in Evropska unija. Na ta dan institucije EU v Bruslju, Luxembourgu in 

Strasbourgu odpirajo svoja vrata, prav tako pa lokalna predstavništva EU v Evropi in po vsem svetu 

organizirajo številne dejavnosti in dogodke za obiskovalce vseh starosti. (Vir: EU, bh) 

KOHEZIJSKE NOVICE ZA APRIL 

Tukaj lahko najdete kohezijske novičke za mesec april. V njih boste našli informacije o projektih, 

aktualnih razpisih in druge zanimivosti.  

OBJAVILI PODATEK O ČRPANJU SREDSTEV PRP  

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo na spletni strani Programa razvoja podeželja podatek o črpanju 

sredstev PRP RS 2007 – 2013 do 31.3.2014. Podatke lahko pogledate v tabeli s klikom tukaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/INFORMIRANJE/KOHEZIJSKE_E-NOVICE/2014/Kohezijske_novicke_-_april_2014.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/vsebine/Razpisi/%C4%8Crpanje_sredstev_2014_3_31.pdf

