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SEJA VLADE RS
AKTUALNI RAZPISI
Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«
Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije
Razpis programa Mediteran
Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija
Naknadno vrednotenje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013
Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe
Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

NOVICE DRUGIH

NOVIČKE SOS

Vladna spletna stran o tematiki prihoda beguncev v Slovenijo
Najosnovnejše informacije za splošno javnost o tem, kako se vlada sooča s problematiko prihoda
beguncev v Slovenijo, so na voljo na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si. Tu Vlada Republike
Slovenije sproti objavlja vsa sporočila za javnost na temo migracij, posnetke novinarskih konferenc
(ki jih lahko sicer spremljate tudi prek neposrednega prenosa na http://www.vlada.si ), na voljo pa
je tudi povezava na spletno mesto Policije, kjer lahko spremljate statistike o gibanju beguncev in
migrantov, kot tudi Civilne zaščite. Stran vsebuje tudi podstrani ”Kdo so ljudje ki prihajajo”,
”Predpisani postopki sprejema”, ”Odziv Slovenije” in ”Kako lahko pomagate”.
Spletna stran je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Zakon o dimnikarskih storitvah v medresorski obravnavi
Obveščamo vas, da je v medresorskem usklajevanju Zakon o dimnikarskih storitvah, iz katerega je
bil odstranjen predlog prenosa nadzora nad uporabniki na občinsko inšpekcijsko službo. V kolikor
bi želeli posredovati vaše pripombe in predloge na predlog zakona v medresorskem usklajevanju
vas prosimo, da to storite do 29.10.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest
S strani Ministstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju
javnih cest.
V dopisu ministrstvo navaja, da se bodo z navedenim pravilnikom občinam znižali, saj bi zmanjšali
pogostost opravljanja pregledniške službe, kot se po navedbah zmanjšujejo stroški zimske službe
(prevoznost ceste z daljšim naklonom je prevozna že če je prevozna s snežnimi verigami), kot naj bi
prilagodili prioritete posameznik aktivnosti v okviru rednega vzdrževanja (ki omogoča, da se
izvajanje in obseg del lažje prilagaja zakonskim obveznostim, dejanskemu stanju na terenu ter
razpoložljivim omejenim virom).
Celoten predlog Pravilnika se nahaja tukaj.
Vaše predloge in pripombe (ali so ocene ministrstva glede prihrankov realni?) posredujte na
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 4. novembra.

DOGODKI SOS

26.10. / Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v
Mariboru
Skupnost občin Slovenije, skupaj s partnerji v projektu OPENN – osvojiti politično enakost z novimi
imeni, organizira brezplačno regijsko delavnico, na kateri bomo funkcionarkam in funkcionarjem
poskusili približati osnove

branja proračuna,
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na področju oblikovanja proračunov oziraje na potrebe žensk, skupaj bomo opravili pregled
analize zadnjih lokalnih volitev in ovir ter potreb za vstop žensk v politiko. Nazadnje se bomo
v sproščenem vzdušju predali debati v skupinah.
Posvet

je

brezplačen.

Potekal

bo

26.10.2015 v hotelu Betnava, Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor, od 15.00 ure dalje.
VABILO in PRIJAVNICA
Prijavite se lahko na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 23.10.2015 z izpolnjeno
prijavnico ali pisno na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.

28.10. / Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v Ljubljani
Skupnost občin Slovenije, skupaj s partnerji v projektu OPENN – osvojiti politično enakost z novimi
imeni, organizira brezplačno regijsko delavnico, na kateri bomo občinskim funkcionarkam in
funkcionarjem poskusili približati osnove branja proračuna, predstavili bomo mednarodno prakso
na področju oblikovanja proračunov oziraje na potrebe žensk, skupaj bomo opravili pregled analize
zadnjih lokalnih volitev in ovir ter potreb za vstop žensk v politiko. Nazadnje se bomo
v sproščenem vzdušju predali debati v skupinah.
Vabimo vas, da se nam pridružite 28.10.2015 v hotelu Austria Trend, Dunajska 154, Ljubljana od
15.00 ure dalje.
VABILO in PRIJAVNICA
Prijavite se lahko na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 27.10.2015 z izpolnjeno
prijavnico ali pisno na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.

5.11. / Posvet Elektronski obrazci M za prijavo podatkov v obvezna
socialna zavarovanja
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU), Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ), organizira delovni posvet na temo uporabe elektronskih obrazcev M za prijavo
podatkov v obvezna socialna zavarovanja.
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Posvet bo potekal v četrtek, 5. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v hotelu Betnava (sejna
soba B), Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor.
VABILO in PRIJAVNICA.
Izpolnjene

prijavnice

nam

lahko

posredujete

do

torka,

3.

11.

2015, na

naslov

metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin
Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.
Vljudno vabljeni!

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega
značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov”
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in
državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira
delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.
Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C,
obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.
Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I.
nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete
VABILO in PRIJAVNICO.
Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno
prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na
naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.
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Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

3.11./ Brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah
Finančna uprava RS organizira brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance, ki bo
potekalo:
• v Ljubljani:
◦ sreda, 3. 11. 2015, Kolosej (BTC Ljubljana), Šmartinska c. 152, dvorana 6.
Izobraževanje bo trajalo od 9. do 14. ure.
Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca na posameznega
zavezanca). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi
potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

3. 11 / Konferenca o krožnem gospodarstvu: Priložnosti in izzivi
V organizaciji Ekologov brez meja, Ministrstva za okolje in prostor in Službe Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko vas vabimo na Konferenco o krožnem gospodarstvu. Kot sodoben
model, ki je nasproten linearnemu modelu gospodarstva se bo konferenca osredotočala na dve
vprašanji: ali bomo krožno gospodarstvo soustvarjali ali zgolj opazovali ter če se odločimo za prvo,
kako bomo ta prehod izvedli?
Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo sta eno od področij, ki jih zajema program črpanja
kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Konferenca ponuja možnosti in razmislek,
kako jih bomo porabili.
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Konferenca je namenjena ministrstvom, javnim gospodarskim službam, občinam, regionalnim
razvojnim agencijam, vsem lokalnim akcijskim skupinam, vsem raznovrstnim podjetjem različnih
panog, fakultetam in univerzam, raziskovalnim inštitutom, študentom, nevladnim organizacijam …
Da je konferenca široko naravnana priča organizacija popoldanskega dela v tri sklope: nove
priložnosti za podjetja; za lokalne skupnosti in zapiranje naravnih krogov, kot tudi širok nabor kar
24 predavateljic in predavateljev iz vrst sooblikovalcev politik krožnega gospodarstva.
Udeležba na konferenci je brezplačna! Organizatorji udeležencem konference nudijo kosilo,
simultano slovensko-angleško tolmačenje, kavo in prigrizke, brezplačen organiziran prevoz iz
Ljubljane in gradiva. Vljudno vabljeni!

Program
Prijava

Vabilo na posvet "Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj"
Vabimo vas, da se udeležite posveta Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj v četrtek, 12.
novembra 2015, ob 9:30 v prostorih Kina, gledališča Bežigrad, Linhartova cesta 11 v Ljubljani.
Predstavljeni bodo uspešni projekti, ki so bili izvedeni z uporabo finančnih instrumentov.
Uporaba finančnih instrumentov s podporo Evropskih strukturnih in investicijskih skladov,
predstavlja dolgoročen in učinkovit način vlaganja v rast in razvoj mest, podjetij in posameznikov v
državah članicah in regijah EU. Finančni instrumenti podpirajo širok nabor razvojnih ciljev in hkrati
ponujajo možnost ponovne uporabe sredstev za nadaljnje naložbe. Sredstva, ki so bila v okviru ESI
skladov v preteklosti usmerjena v naložbe z uporabo finančnih instrumentov, so v zadnjih letih
močno narasla. Po pričakovanjih se bo trend uporabe finančnih instrumentov v obdobju 2014–2020
še povečal, k temu pa bo pripomogel tudi Naložbeni načrt za Evropo.
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Možnosti za uporabo finančnih instrumentov v Sloveniji bo v uvodu predstavil PwC, konkretne
izkušnje evropskih mest, ki uspešno uporabljajo finančne instrumente, pa bosta z vami delila Mark
Duncan iz Manchestra in Ton Overmeire iz Haaga. Oba sta partnerja enega uspešnejših projektov
programa URBACT – CSI Europe, pri katerem so partnerji poskušali razširiti razumevanje finančnih
instrumentov in poudariti prednosti njihove uporabe za spodbujanje razvoja v mestih in mestnih
območjih.
Prijave sprejemajo do 9. 11. 2015 na tej povezavi ziroma s sporočilom na petra.ockerl@ipop.si ali
majda.lovrencic@gov.si.

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015
Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in
dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki,
administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v
Magdeburgu.
Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila
zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:
– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?
– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?
– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?
Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

Več informacij dosegljivih tukaj.
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26. in 27. 11. / Širjenje obzorij - mreženje in izkušnje za uspešno
vključevanje Romov
Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015
odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje
Romov”. Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske
integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi
izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v
različnih projektih.
Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične
predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed
področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…).
Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic
v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci leteh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.
Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska
fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska
univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association
ADICE (Francija).
Program konference, ki se še dopolnjuje
Prijava

SEJA VLADE RS

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne
strategije«
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Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis
za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4:
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4:
Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem

trajnostne

multimodalne

urbane

mobilnosti

in

ustreznimi

omilitvenimi

prilagoditvenimi ukrepi.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem
več občin za izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne
mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste
občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu
ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave
CPS.
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k
izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem,
zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in
povečanju prometne varnosti.
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s
pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki
temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja,
sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in
regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar
pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo
ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.
Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«
skupaj z obrazci
Rok za prijavo je 10.11.2015 do 10.00 ure na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535
Ljubljana ali osebna vročitev.
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Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za
vložitev vlog. Kontakt na Ministrstvu za infrastrukturo je mzi-mobilen.si@gov.si.

Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in
Slovenije
Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za
obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov
prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij.
Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):
• na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
• na madžarski strani: Zala in Vas
Podpora je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih
dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in
pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in
nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in
socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.
Javni razpis in razpisna dokumentacija bodo objavljeni decembra 2015.

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih
programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.
Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €,
investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in
ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za
sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski
instrument za sosedsko politiko).
_______________
Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa
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Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

Razpis programa Mediteran
V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 je odprt razpis
programa Mediteran. Povezavo do razpisa in
razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.
Več informacij o programu Mediteran si lahko
preberete tukaj.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURANATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej
prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250
nominacij).
Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis
objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med
sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.
Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob
kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.
Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232;
04 533 61 20.

Naknadno vrednotenje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013
Na spletni strani MKGP je bil dne, 14.10.2015, objavljen javni razpis za naknadno vrednotenje
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo ponudb je 19.11.2015 do 10:00. Več si lahko preberete na tej povezavi.

Tedenske Novice SoS

www.skupnostobcin.si
12

TEDENSKE NOVICE SOS 16.10.2015 – 23.10.2015

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe
V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne
projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter
prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in
instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov,
nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.
Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015.
Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa
so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba,
naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne
informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko
poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v
okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za
horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1.
2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo
potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v
sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas
bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani
programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.
Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015,
druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran
predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna
Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.
Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni
strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477
dusa.sodnik@gov.si.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015
Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev
uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni
upravi RS ob oddaji REK obrazca.
Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na
področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno
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31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo
najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve
upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.
Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe
okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega
priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom
dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila
v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim
elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in
spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se
lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij
CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega,
tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim
elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na
električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi
od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.
Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne
osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni
podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za
prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH
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