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NOVIČKE SOS  

SESTANEK NA MKO, VODE, NARAVA 

Predstavniki SOS so se v torek, 4.3.2014 udeležili sestanka v zvezi s predstavitvijo in obravnavo dveh 

predlogov zakonov, osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah in osnutka 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. K obema zakonskima predlogoma 

so bile predhodno poslane pripombe in predlogi, ki so jih predstavniki MKO sproti komentirali. 

Zakon o naravi je predstavila mag. Jelka Kremesec Jevšenak. Nekatere pripombe so upoštevali, tako 

bodo vključili možnost, da država financira ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena, 

kadar pride do dogovora o izvajanju ukrepov s strani lokalne skupnosti. Nekatere pripombe po 

mnenju MKO sodijo v okvir prenove prostorske zakonodaje, kamor so jih že naslovili. Zakon o vodah 

je predstavila Mateja Tavčar, ki je povedala, da je zaskrbljenost glede podzakonskih aktov odveč, saj 

so ti že pripravljeni. Glede služnosti in predloga SOS, da se člen dopolni z določilom, da se služnostna 

ali stavbna pravica podeli proti plačilu, razen v primerih poseganja v javnem interesu ni bilo posluha. 

Z direktorico direktorata za okolje mag. Tanje Bolte smo se v okviru srečanja dogovorili tudi za 

nadaljnje sodelovanje. (SK) 

GURS BO PODATKE V AKTIVNEM FORMATU POSREDOVAL 

PRIHODNJI TEDEN 

V Skupnosti občin Slovenije smo v prejšnjem tednu prejeli informacijo, da je GURS občinam 

posredoval zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb, in delov stavb iz registra nepremičnin z 

informativnim izračunom davka in informativnim izračunom za občinske nepremičnine v neaktivni 

obliki. Glede na obširnost dokumentov in nezmožnosti prenosa v lastne računalniško podprte sisteme 

vodenja podatkov o upravljanju občinskih nepremičnin, je Skupnost občin Slovenije posredovala 

GURS poziv, da naj Geodetska uprava nemudoma posreduje podatke v primernem digitalnem 

zapisu. 6.3.2014 so nas obvestili, da bodo v naslednjem tednu na elektronske naslove občin, 

posredovali sezname nepremičnin s stopnjo davka in izračunanim informativnim davkom v v ASCII 

formatu. (ur)  

GURS POZVALI K RAZREŠITVI NASTALIH TEŽAV Z IZVAJANJEM 

ZDavNepr 

Skupnost občin Slovenije je v imenu občin članic pozvala Geodetsko upravo RS k ureditvi nekaterih 

težav, v zvezi z izvajanjem ZDavNepr.  

Občine so namreč s strani GURS z zamudo prejele obvestila o podatkih o nepremičninah, prav tako so 

občine šele 18. februarja 2014 prejele informacije in dostop do aplikacije za urejanje zemljišč javnega 

dobra pod infrastrukturnimi objekti, gesla za izvajanje popravkov pa šele 26. februarja 2014. Podatke v 

primernem digitalnem zapisu za obdelavo, pa bi naj prejele šele v naslednjem tednu. Na podlagi 
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navedenega in obseg dela, ki ga zahteva ureditev podatkov o nepremičninah, je vse potrebne 

postopke v tako kratkem roku (do 1. aprila 2014) dejansko nemogoče izvesti. Zato smo GURS pozvali, 

da naredi vse potrebno, da se podaljša rok za urejanje podatkov o nepremičninah. Prav tako smo 

izpostavili, da GURS pošilja občane urejati podatke o dejanski rabi zemljišč na občine, za kar pa občine 

niso pristojne. GURS smo pozvali, naj obvestilo o pristojnostih organov (ponovno) razpošlje po 

območnih Geodetskih pisarnah in s tem seznani njihove zaposlene. Številne občine so se obrnile na 

Skupnost občin Slovenije tudi s pritožbami, da v primeru konkretnih vprašanj, naslovljenih na GURS,  

odgovorov ne prejmejo, kar povzroča zakasnitve pri reševanju posameznih primerov. GURS smo tako 

opozorili tudi na odnos nekaterih njihovih zaposlenih, kjer se kaže nezanimanje in nepripravljenost 

sodelovanja. (ur) 

SOS NA SEJI DZ O PROBLEMATIKI NEPREMIČNINSKEGA DAVKA 

V imenu Skupnosti občin Slovenije se je predstavnik glavnega odbora SOS, Darko Fras, udeležil 85. 

nujne seje Odbora za finance in monetarno politiko, ki je potekala danes, 7.3.2014. Na seji se je 

obravnavalo problematiko nepremičninskega davka in informativnih izračunov davka na 

nepremičnine. Darko Fras je izpostavil, da smo v SOS sicer načeloma podpirali uvedbo davka na 

nepremičnine kot enotno ureditev tega davčnega sistema, vendar v smislu ohranjanja tega vira kot 

avtonomni vir lokalnih skupnosti, tako kot je to bilo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

Predlogi in zahteve občin niso bile slišane.  

Tako je prišlo do rešitve, ki to niso in pomenijo bistveno zmanjšanje možnosti upravljanja s tem virom 

kot tudi instrumentom lokalne prostorske politike, ki so nazadnje pripeljali do vložitve ustavne 

presoje zakona. Tako je tudi Ustavno sodišče na razpravi ugotovilo, da je seveda v tem času 

sprejemanje ali pa napovedovanje sprememb predmetnega javnega zakona, ko je v času presoje na 

Ustavnem sodišču, izredno problematično tako z vidika načela pravne države kot pravne 

predvidljivosti predpisov. Prav tako je poudaril, da evidence GURS niso urejene in da je iluzorno 

pričakovati, da bodo občine v tako kratkem roku, s takšnimi zamudami potrebnih informacij s strani 

GURS, te baze lahko uredile do 1.4.2014. Dodal je še, da se je s tako ustvarjenim kaosom in strahom 

pred nezmožnostjo odplačevanja davka, med prebivalci odprlo tudi sivo polje zlorab – vzniknila je 

namreč kupica raznih geodetskih in drugih svetovalnih oseb, ki ponujajo lastnikom stanovanj urejanje 

teh podatkov tako v registru nepremičnin kot na geodetski upravi; ob tej časovni stiski je vprašljiva 

kvaliteta teh storitev, predvsem pa cene, ki jih zahtevajo za to storitev. Nazadnje pa se bo izkazalo, da 

so storili vse to v tem hipu zaman, ker državna raven že preklicuje poprej v javno objavljene 

informacije. (vir: DZ, bh) 

MNENJE K PREDLOGU ZMVN 

Skupnost občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovila mnenje na Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, z dne 21.2.2014, v katerem smo ponovno 

opozorili na določbe zakona, ki se nanašajo na zemljišča za gradnjo stavb - le te nalagajo občinam 

nove obveznosti in presegajo lokalne zadeve, ki jih lahko občine urejajo samostojno in ki zadevajo 

samo prebivalce občin. Ocenjujemo, da je potrebno predlog zakona v tem delu, umakniti iz procedure, 

saj bi njegova nadaljnja obravnava in uveljavitev povzročila težko popravljive posledice za občine, še 

bolj pa lastnikom tako določenih zemljišč. Prav tako smo med drugim izpostavili, da za izvedbo 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=magdt&uid=80BF66C28A894E5DC1257C940045BFB5


 

28.2.2014 – 7.3.2014  TN št. 10 

razumnega in poštenega obdavčenja zemljišč za gradnjo stavb, je potrebno skupno oblikovanje 

ustreznih rešitev. Mnenje smo prav tako posredovali v obravnavo Državnemu svetu RS. (ur)  

SKUPNOST PODPISALA KROVNI SPORAZUM Z ZDRUŽENJEM SAZAS  

Skupnost občin Slovenije je z združenjem SAZAS sklenila krovni sporazum, ki občinam omogoča od 

35%-45% popustov pri organizaciji dogodkov, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. Skupnost občin 

Slovenije je poizkušala za občine zagotoviti čim boljše pogoje, zato se je z združenjem SAZAS 

intenzivno pogajala. Krovni sporazum, ki velja za dve leti si lahko pogledate tukaj. (mm) 

SOS NA KONFERENCI OSOCIALNO PODJETNIŠKI PERSPEKTIVI SI -UK  

V sredo, 5. marca, je v kreativnem centru Poligon potekala konferenca o socialno podjetniški iniciativi 

2020 z obzirom na perspektivo sodelovanja med Združenim kraljestvom in Slovenijo, ki predstavlja 

eno od mnogih vezi med Slovenijo in Veliko Britanijo, na politični, ekonomski in kulturni ravni. 

Konferenca je partnerski projekt Slovenskega foruma socialnega podjetništva, British Councila, 

britanskega veleposlaništva v Ljubljani in partnerskih organizacij iz Slovenije in Velike Britanije. Cilj 

konference je bilo pokazati, kako socialna podjetja lahko zagotovijo alternativno pot od trenutnih 

poslovnih in zaposlitvenih modelov. Kot ena izmed vodilnih držav na področju, Velika Britani ja 

podpira razvoj socialnega podjetništva in socialnih investicij tako, da pomaga zgraditi bolj 

vključujočo, trajnostno in uspešno prihodnost v Evropi. Slovenski in britanski strokovnjaki so 

pregledali različne vrste socialnih podjetij, raziskovali okolja, ki jih potrebujejo, da bi bili uspešni, in 

preučili njihov družbeni in gospodarski vpliv. Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar, je na 

konferenci predstavila možnosti slovenskih občin za pospeševanje razvoja socialnega podjetništva, 

dviga ozaveščenosti in informiranosti ter izpostavila pomen skupnega nastopa, tako občin kot 

predstavnikov socialne ekonomije, da bi se lahko zgodili premiki na državni ravni, predvsem preko 

sprememb zakonodaje, ki so potrebne za zagotavljanje podpornega, spodbudnega okolja za razvoj 

socialne ekonomije nasploh in izkoriščenost ustvarjalnih potencialov v Sloveniji. (bh) 

OBLIKOVANJE BAZE PODATKOV O URBANIH, VAŠKIH IN MESTNIH 

VRTOVIH V OBČINAH  

Skupnost občin Slovenije je vzpostavila delovno skupino za urbane vaške in mestne vrtove z 

namenom medsebojne pomoči in podpore občin pri nastajanju, ohranjanju ter procesiranju urbanih 

vaških in mestnih vrtov. Pa tudi z namenom oblikovanja možnih modelov, priporočil na tem 

področju. Prvi sestanek Delovne skupine za urbane vaške in mestne vrtove je bil v Trzinu, 12.2.2014. 

Na sestanku je bilo prisotnih skoraj dvajset predstavnic in predstavnikov občin in skozi daljšo 

razpravo o razmerah na področju, o težavah s katerimi se občine na tem področju srečujejo in njihovih 

potrebah, se je izoblikovala tudi pobuda za oblikovanje ZEMLJEVIDA Urbanih in vaških vrtov v 

občinah ter baze podatkov. Občine, ki z ustreznimi podatki razpolagate prosimo za sodelovanje. 

Prosimo vas, da nam posredujete: 

 Sprejete odloke o urbanih vrtovih (vrtičkarstvu,…), pravilnike o oddaji, društvene pravilnike, če 

so vrtičkarji organizirani kot društva,…oziroma vse oblikovane in sprejete pravne dokumente na 

tem področju 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/1438_0001.pdf
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 Na kratko (v alinejah) opisano stanje na tem področju v vaši občini, ali občina vrtove že ima, 

njihovo organiziranost, lokacije,…fotografije, če z njimi razpolagate 

 Načrte občin na tem področju, modeli organiziranja,… 

Na Skupnosti občin Slovenije bomo na osnovi vaših podatkov oblikovali ZEMLJEVID ter bazo, ki bo 

po eni strani prikazovala stanje na tem področju v Sloveniji, na drugi strani pa bo dobra osnova za 

tiste občine, ki se bodo področja vzpostavljanja urbanih, vaških in mestnih vrtov šele lotili. Prosimo 

vas, da nam naprošene podatke posredujete v doglednem času, da bomo lahko postopoma izgradili 

dobro bazo podatkov in s tem tudi za občine pomembno podporno točko. 

Podatke, informacije, dokumente ter fotografije nam lahko pošljete na elektronski naslov: 

barbara.horvat@skupnostobcin.si ali poštni naslov: Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 

Maribor. 

UKREPI OBČIN ZA VEČJO VARNOST MOTORISTOV  

V prostorih Uprave uniformirane policije je potekal sestanek o zagotovitvi večje varnosti motoristov v 

letu 2014. K ukrepom za zagotovitev večje varnosti so pozvane tudi občine, ki lahko v sodelovanju s 

policijo pripomorejo k zmanjšanju tako smrtnih žrtev kot težje poškodovanih. S stani policije je bilo 

predstavljeno, da bo na podlagi predloga Obdobnega načrta, ki ga pripravlja Javna agencija Republike 

Slovenije za varnost prometa, pripravila skupni načrt aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti 

motoristov in mopedistov v letu 2014. V predlogu obdobnega načrta so predvideni štirje termini, v 

katerih se aktivnosti izvajajo bolj intenzivno in v večjem obsegu: 

 od 17. do 28. marca  

 od 21. do 25. aprila  

 od 7. do 11. Julija 

 od 11. do 22. avgusta 

Priporočljivo je, da se aktivnostim pridružijo tudi občinska, medobčinska in mestna redarstva in se 

tako doseže sinergijski učinek. V kolikor se boste akciji za večjo varnost motoristom pridružili, vas 

vabimo, da do torka 12. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si sporočite ali se boste 

aktivnostim policije pridružili oz. kakšne aktivnosti boste izvedli, kje in kdaj jih boste izvedli (kraj). 

(MM)  

POJASNILA 

POJASNILO DURS - DAVČNA OBRAVNAVA IZPLAČANE SUBVENCIJE 

TRŽNE NAJEMNINE  

Obveščamo vas, da je DURS na svojih spletnih straneh objavil pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo 

izplačane subvencije tržne najemnine. Na DURS se je obrnila občina, ki navaja, da se po Zakonu o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami), ki je bil 

zadnjič spremenjen in dopolnjen decembra 2013, subvencije najemnine tržnega najemnega stanovanja 

izplačujejo lastniku stanovanja (najemodajalcu), čeprav je upravičenec do subvencije najemnik. 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_in_iz_prenosa_premozenjske_pravice/dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem/davcna_obravnava_izplacane_subvencije_trzne_najemnine/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_in_iz_prenosa_premozenjske_pravice/dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem/davcna_obravnava_izplacane_subvencije_trzne_najemnine/
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Vprašanje je, ali se občina šteje za plačnika davka in je tako dolžna od zneska dohodka, ki ga izplača 

najemodajalcu, izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino na podlagi obračuna 

davčnega odtegljaja (tj. obrazca REK-2). Odgovor DURS se glasi: Občina se ne šteje za plačnika davka 

v primeru, ko znesek dohodka izplača najemodajalcu. 

V obravnavanem primeru je treba upoštevati zaporedje transakcij, tj. zaporedje doseganja dohodka. 

Za davčne namene se tako šteje, da je najprej dosežen dohodek upravičenca do subvencije 

(najemnika), ki se nato kot dohodek v spremenjeni naravi (tj. kot dohodek iz oddajanja premoženja v 

najem) izplača najemodajalcu. Drugo doseženi dohodek je pri opredeljevanju plačnika davka iz 58. 

člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, 101/13-

ZDavNepr, 111/13) torej treba upoštevati enako, kot če bi ga najemodajalcu izplačal upravičenec do 

subvencije (tj. najemnik). 

Občina bi lahko v obravnavanem primeru nastopala kot plačnik davka iz 58. člena ZDavP-2 le v 

primeru prvo doseženega dohodka, tj. dohodka upravičenca do subvencije (najemnika), če bi se od 

tega dohodka izračunaval, odtegoval in plačeval davčni odtegljaj. Ker pa se od tega dohodka 

(subvencije) – ki je po svoji naravi denarni dohodek, kljub temu, da se po zakonskih določbah denarni 

znesek dohodka ne izplača najprej najemniku, ta pa bi ga nato plačal najemodajalcu, temveč se po 

novem izplača neposredno najemodajalcu – davčni odtegljaj ne izračuna, odtegne in plača zaradi 

oprostitve plačila dohodnine po 2. točki 20. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 

13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13), se občina ne šteje za plačnika davka. Ne 

glede na to, pa je dolžna davčnemu organu sporočati podatke o tem dohodku po 1. točki drugega 

odstavka 337. člena ZDavP-2 kot dohodek, oproščen plačila dohodnine. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

OBJAVLJEN NOV OSNUTEK PARTNERSKEGA SPORAZUMA 

S strani MGRT smo bili obveščeni, da je objavljen nov osnutek Partnerskega sporazuma. Osnutek 

sporazuma je objavljen na tej povezavi. MGRT nas je prav tako obvestil, da bo organiziral javno 

razpravo na temo partnerskega sporazuma in OP, ki bo 14. marca 2014 v Avstrija Trend Hotelu.  

OSNUTEK OPERATIVNEGA PROGRAMA ZMANJŠEVANJA EMISIJ 

TOPLOGREDNIH PLINOV DO LETA 2020 

MKO je na spletni strani ministrstva objavil Osnutek operativnega programa zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2020. Ker gre za operativni program, ki določa ukrepe in finančne vire 

zanje vas prosimo, da osnutek skrbno pregledate in nam predloge ter pripombe prosimo pošljete na 

sasa.kek@skupnostobcin.si do 8. marca 2014.  

NOV PREDLOG PRAVILNIKA O RAZVITOSTI RAZVOJNIH REGIJ PO 

STOPNJI RAZVITOSTI 

V skupnosti občin Slovenije smo prejeli odgovor na pripombe SOS na predlog pravilnika o razvitosti 

razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 in v skladu z upoštevanimi 

pripombami novo različico pravilnika.  

http://www.eu-skladi.si/2014-2020/partnerski-sporazum-med-republiko-slovenijo-in-evropsko-komisijo
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/OP_zmanjsevanje_tgp_2020.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/2014/OP_zmanjsevanje_tgp_2020.docx
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvitost_razvojnih_regij/Odgovor_SOS.tif
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvitost_razvojnih_regij/Pravilnik_IRO2.docx


 

28.2.2014 – 7.3.2014  TN št. 10 

Prosimo vas, da nam vaše dodatne pripombe in predloge posredujete najkasneje do 14.3.2014 na 

naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

OSNUTEK PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O SLOVENSKEM 

AVDIOVIZUALNEM CENTRU - SLAVC 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen osnutek predloga novega 

zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije. Predlog zakona 

temelji na vključitvi vseh deležnikov iz celotnega filmskega, kinematografskega in avdiovizualnega 

področja (produkcije, promocije, distribucije, prikazovanja, filmske vzgoje, izobraževanja, filmske 

stroke) v sistem posameznih podpor oz. spodbud, dodeljenih prek javnih razpisov ter v sestavo sveta 

agencije, zagotovitvi preglednega in utemeljenega črpanja zunajproračunskih sredstev, namenjenega 

sofinanciranju programov in projektov iz celotnega področja kinematografske, filmske in 

avdiovizualne dejavnosti ob upoštevanju javnega interesa pri spodbujanju razvoja in ustvarjanja na 

področju filmske kulture, racionalni in učinkoviti organizaciji javne službe na področju zagotavljanja 

javnih sredstev in pogojev za izvedbo programov in projektov, ki so prepoznani v javnem kulturnem 

interesu na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti ter ustvarjanju ukrepov za povečevanje 

dostopnosti kvalitetnih filmov in avdiovizualnih projektov ter za dolgoročni razvoj celotnega 

filmskega in avdiovizualnega sektorja. V kolikor bi želeli na predlog zakona podati pripombe in 

predloge, lahko to strite do četrtka, 20.3.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014  

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo prejeli poziv, da jim posredujemo predloge prioritetnih 

nalog iz področja dela občin, ki bi jih lahko uvrstili v Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014 in imajo podlago v Resoluciji o nacionalnem 

programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009-2015. 

Uprava za zaščito in reševanje prav tako prosi za poročilo o izvedenih nalogah iz Načrta izvajanja 

nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2013. Vaše predloge in 

poročilo prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 14. marca 

2014.  

JAVNA RAZGRNITEV OKOLJSKEGA POROČILA Z DODATKOM ZA 

VAROVANA OBMOČJA (NATURA 2000) IN PRVEGA OSNUTKA OP ZA 

IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 -2020 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko koordinira pripravo 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Za program 

teče, skladno z zakonodajo, tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, v okviru katerega je bilo 

izdelano Okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja (Natura 2000). V Okoljskem poročilu so 

predstavljeni možni vplivi na okolje zaradi izvajanja programa vključno z omilitvenimi ukrepi, ki jih 

mora upoštevati pripravljavec pri pripravi končnega dokumenta.  

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2014/SLAVC/ZSLAVCJA_o.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2014/SLAVC/ZSLAVCJA_o.pdf
mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
mailto:miha.mohor@skupnostobcin.si
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Javna razgrnitev bo med 7. marcem 2014 in 11. aprilom 2014. Okoljsko poročilo z dodatkom za 

varovana območja in prvi osnutek Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020 sta dostopna na tej spletni povezavi. Glede na povezanost vsebin, ki so vključene v 

Prvi osnutek operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 

vse zainteresirane vabijo tudi k ogledu Okoljskega poročila za NEP  

Javna predstavitev Okoljskega poročila z dodatkom in prvega osnutka Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike bo 20. marca 2014 ob 13.00 uri na Ekonomski Fakulteti v 

Univerze v Ljubljani, sejna soba senata. Prosijo, da se na dogodek prijavite na elektronskem naslovu: 

natalija@aquarius-lj.si. 

POVPRAŠEVANJA  

ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA 

KNJIŽENJE PLAČILA  

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja občinam. 

Vljudno smo naprosili občine za pomoč.  

Občina se spopada s sledečim problemom: Gre za projekt, kateri je iz strukturnih skladov v letu 2009 

pridobil sredstva, v letu 2012 pa je bil opravljen pregled projekta s strani ministrstva. Podana je bila 

korekcija oz. plačilo neupravičenega dela v letu 2013. Knjiženje na 7-ico (znižanje prometa) se je 

izkazalo kot nepravilno, saj ZR-RE javlja blokado. Glede na navedeno naprošamo za mnenje oziroma 

izkušnje. Odgovore občin lahko preberete tukaj.  

POROČILO O PRAVILNOSTI DOLOČITVE, OBRAČUNA IN IZPLAČILA 

PLAČ 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na Poročilo o izvedenih 

ukrepih občin glede pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač. Občine smo zaprosili za 

informacije glede na sledeče vprašanje. 

Občino članico je zanimalo, kako bodo ravnale tiste občine, pri katerih doslej še ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti glede določitve, obračuna in izplačila plač v skladu z ZSPJS. Iz zahteve inšpektorata 

namreč izhaja, da naj bi te občine nemudoma preverile pravilnost določitve in izplačila plač za 

obdobje od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013 ter v roku 90 dni od prejema zahteve, ugotovitve posredovale na 

inšpektorat. Zanimalo nas je tudi ali bodo te občine same ugotavljale pravilnost določitve plač oz. ali 

bodo/so za to zaprosile npr. interne revizijske službe oz. koga drugega. Odgovore sodelujočih občin si 

lahko preberete tukaj.  

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-okoljskega-poroila-z-dodatkom-za-varovana-obmoja-natura-2000-in-prvega-osnutka-operativnega-programa-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-v-obdobju-201420132020#c1=News%20Item&c1=novica.
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-program/
mailto:natalija@aquarius-lj.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Povpr._Knjizenje.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/povprasevanje-Porocilo_o_izvedenih_ukrepih_obcin.pdf
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10.03. / SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

V ponedeljek, 10. marca 2014, s pričetkom ob 9.00 uri, bo v sejni sobi urada župana MO Murska 

Sobota potekala seja Glavnega odbora SOS.  

10.3. / SEJA PREDSEDSTVA SOS  

V ponedeljek, 10. marca 2014, bo potekala seja predsedstva SOS, na kateri bo predsedovanje dosedanji 

predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, predal novemu predsedniku iz sekcije mestnih občin, g. Antonu 

Štihcu, županu MO Murska Sobota. Seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo potekala 10.3.2014 

od 10.00 ure dalje v hotelu Zvezda, salon Murska Republika, Trg zmage 8, Murska Sobota. Poleg 

predaje predsedovanja Skupnosti občin Slovenije bo osrednja tema predsedstva tudi sprememba 

Zakona o lokalni samoupravi. Na dnevnem redu seje je še seznanitev s potekom aktivnosti glede 

razpisa javnih del v navezavi na nedavno ledeno ujmo. K tej točki smo povabili tudi Branka Ravnika, 

direktorja KGZS in Mojco Ulaga, ZRSZ. Prav tako bo beseda tekla o ustavni presoji in spremembah 

ZDavNep, problematiki vzpostavitve zdravstvene mreže in načrtih porabe v skladu z zakonom o 

financiranju občin.  

11.3. / OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V 

LETU 2014 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Mojco Ramšak Pešec, generalno direktorico 

Direktorata za organizacijo in kadre na Ministrstvu za javno upravo, organizira delovni posvet 

OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2014. Posvet bo potekal v 

torek, 11. marca 2014 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska c. 154, 

Ljubljana. Vabilo in prijavnica  

Zadnji dan za prijavo je 10.3.2014. Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov 

metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, 

Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.  

11.3. / VLOGA OBČIN NA PODROČJU ZAGOTAVLJA PRIMERNIH 

STANOVANJSKIH POGOJEV 

V Sloveniji se večina premalo zaveda pomena in vloge stanovanjske politike in urejanja prostora širše 

na družbeno ekonomski razvoj in blaginjo posameznika. Zagotavljanje stanovanj je v veliki meri v 

rokah lokalnih skupnosti, zato Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavnikom Ministrstva 

za infrastrukturo in prostor, predsednikom Združenja stanovanjskih skladov pri ZPN – GZS in 

predstavniki Mreže za prostor, Inštituta za politike prostora, organizira konferenco na temo: VLOGA 

OBČIN NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA PRIMERNIH STANOVANJSKIH POGOJEV. 

Dogodek bo potekal v torek, 11. marca 2014 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Knjižnice Domžale, 

Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Vabilo s programom in prijavnico  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-ocenjevanje_in_napredovanje_2014.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_ocenjevanje_in_napredovanje_2014.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo-zagotavljanje_stan__11_3_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_zagot._stan._11_3_14.pdf
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Izpolnjene prijavnice nam lahko najkasneje do ponedeljka, 10.3.2014 do 12.00 ure posredujete 

skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov 

Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. 

12.3. / SIMBIOZA - VPOGLED IN SPREMINJANJE PODATKOV O 

NEPREMIČNINAH  

Simbioza, katere podpornica je tudi Skupnost občin Slovenije, že od konca meseca januarja ponuja 

individualno pomoč pri vpogledu in spreminjanju podatkov o nepremičninah vsem, ki se oglasijo v 

Na Triglav spreminjat svet Simbioza Medgeneracijskem centru. Začeli pa so tudi s tedenskimi 

brezplačnimi delavnicami, s katerimi pomagajo državljanom in državi v okviru javnega vpogleda v 

podatke o nepremičninah in spreminjanju podatkov o nepremičninah, ki so objavljene na spletnem 

mestu. V Medgeneracijskem centru na Dunajski cesti 22 v Ljubljani bodo tako vsem udeležencem dali 

priložnost, da na spletu preverijo podatke novih vrednosti nepremičnin in te morebiti, ob ugotovitvi 

napake, tudi spremenijo. Pred nami je še zadnja napovedana delavnica, in sicer v sredo, 12. marca 

2014 med 12.00 in 13.00 uro. Udeleženci s seboj potrebujejo EMŠO in številko izpisa, najboljše pa je, da 

s seboj prinesejo kar informativni izračun. Na delavnice se je potrebno prijaviti s klicem na 040 336 311 

ali emailom na mgc@simbioza.eu.  

Vse občine prosimo, da sto možnostjo seznanite vaše občanke in občane. Dodatne informacije dobite 

pri Ani Pleško, telefon: 040/600-133, ana.plesko@simbioza.eu.  

18.3. / POVEČANJE ČRPANJA EU SREDSTEV ZA NATURO 2000 

Vabimo vas k udeležbi na delavnici »Povečanje črpanja EU sredstev za Naturo 2000«, ki bo v  torek 

18.3.2014 v Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana z začetkom ob 8:45 uri in 

predvidenim zaključkom ob 16.00 uri. 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter WWF organizira 

enodnevno delavnico v okviru projekta Evropske komisije »Povečanje črpanja sredstev EU za Naturo 

2000 (ENV.B.3/SER/2012/0020).« Cilj projekta je povečanje črpanje sredstev EU za financiranje 

programa Natura 2000 v obdobju 2014–2020. Projekt s številnimi strokovnimi partnerji po vsej EU 

izvaja WWF. Glavni cilji delavnice so: 

 Posredovanje informacij udeležencem o posodobljenem priročniku o financiranju omrežja Natura 

2000 (Financing Natura 2000 Guidance Handbook), o programu Prednostnega okvirja za 

financiranje Nature 2000 (Prioritised Action Frameworks, PAFs) in različnih sektorskih skladih ter 

investicijskih priložnostih v nacionalnem kontekstu. 

  Zagotavljanje foruma za razpravo z interesnimi skupinami o investicijskih potrebah in 

prednostnih nalogah za porabo sredstev EU. 

 Posredovanje informacij udeležencem o možnostih financiranja omrežja Natura 2000 v različnih 

sektorjih (v okviru Podcilja 1 EU 2020 Strategije o biološki raznovrstnosti, ki je prav tako del 

vodilne pobude za učinkovito gospodarjenje z viri (Resource Efficiency Flagship Initiative), ene od 

sedmih pobud strategije razvoja Evropa 2020). 

Vabilo, prijavnica in program dogodka 

mailto:mgc@simbioza.eu
mailto:ana.plesko@simbioza.eu
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Vabilo_Povecanje_crpanja_sredstev_EU_za_Naturo_2000.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Prijavnica__Natura_2000__18.3.2014.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/N2000_Financing__SLO_AGENDA_EN_18_03_2014_v2.pdf
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Udeležba je brezplačna. Glede na omejeno število mest v dvorani vas vabimo, da se čim prej prijavite s 

prijavnico najkasneje do 12.3 oz. do zapolnitve prostih mest. Delovni jezik delavnice bo slovenščina in 

angleščina (del predavanj bo v slovenščini, del v angleščini – prevajanja ne bo). 

20.3. / ZAKLJUČNI RAČUN IN PREVERITEV PLAČ V OBČINAH  

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z mag. Metko Cerar, mag. Aleksander Kupljenik, Inštitut za 

javno finančno pravo in Edito Dobaj, Inštitut za sistem plač, organizira strokovni posvet 

»ZAKLJUČNI RAČUN IN PREVERITEV PLAČ V OBČINAH«, ki bo potekal v dveh delih. V prvem 

bodo udeleženci opozorjeni predvsem na aktivnosti, ki se neposredno navezujejo na pripravo 

zaključnega računa. V drugem delu bo poudarek na najpogostejših napakah pri določanju, 

obračunavanju in izplačevanju plač v občinah. Posvet bo potekal v četrtek, 20. marca 2014 s pričetkom 

ob 9.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo s programom in 

prijavnica  

Izpolnjene prijavnice nam lahko najkasneje do torka, 18.3.2014 posredujete skenirane na naslov 

metka@skupnostobcin.si.  

20.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI  

Vabimo vas na VII. posvet z naslovom »Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji«, ki bo v 

četrtek, 20. marca 2014, s pričetkom ob 9.30 uri, v prostorih Kulturnega doma Dobrovnik, Dobrovnik 

297. Posvet nastaja v sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve, občino Dobrovnik, SOS, ZOS 

in ZMOS. Vabilo in Program s prijavnico. 

S posvetom ponujamo občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost 

za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili 

strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Posvet je brezplačen.  

4.4. / NAJAVA DOGODKA - KOGRA 2014 IN PANELNA RAZPRAVA O 

SOCIALNEM PODJETNIŠTVU  

V okviru mednarodnega Pomladnega sejma bo 4. aprila 2014 v Gornji Radgoni potekal že 

tradicionalni strokovni posvet komunale – KOGRA, letos na temo: Trajnostni pristopi in inovativne 

rešitve v komunalni dejavnosti. Posvet organizira Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico 

komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem 

mestnih občin Slovenije. Udeležba na posvetu bo brezplačna.  

Trajnostni razvoj zahteva uravnoteženje treh razvojnih komponent: ekonomske, okoljske in socialne. 

Samo tako je mogoče doseči dolgoročno blagostanje v družbi. Slovenija ima vsa izhodišča za 

trajnostno delovanje in prehod v inovativno družbo. Kako povezati finančno, družbeno in okoljsko 

učinkovitost na komunalnem področju, bo osrednja tema letošnjega posveta. Na posvetu bodo 

sodelovali: Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije; Janko Kramžar, Zbornica komunalnega 

gospodarstva; Jurij Lep, Združenje občin Slovenije; Alan Bukovnik, občina Radlje ob Dravi; dr. Mihael 

Jožef Toman, UL, Biotehniška fakulteta; dr. Marjeta Stražar, CČN Domžale-Kamnik; dr. Uroš Krajnc, 

Inštitut za ekološki inženiring Maribor; Tomaž Remih, Ellab; Aleš Gabršček, Ekoplus, d. o. o. in Žiga 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/VABILO-Zakljucni_racun_in_preveritev_plac_v_obcinah_20_3_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/PRIJAVNICA-_20_3_14.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/Posveti_2014/Delovanje_skupnih_obcinskih_uprav_2014.doc
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Osterc, Hardlab, d. o. o. Na posvetu se nam bo pridružil tudi mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo 

in okolje. 

V popoldanskem delu Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javne službe organizirata panelno 

predstavitev na temo Socialno podjetništvo – kako v občinah zagotoviti ustvarjalno podporno 

okolje za razvoj socialnega podjetništva. Predstavili bomo možne načine ustvarjanja podpornega 

okolja v občinah za razvoj socialnega podjetništva in drugih oblik ustvarjanja novih delovnih mest s 

primeri dobrih praks socialnih podjetij. Na panelni razpravi bodo sodelovali: Barbara Horvat, 

Skupnost občin Slovenije; Sebastjan Pikl, Zadruga dobrote; Tomaž Zver, Sončna zadruga; dr. Marinka 

Vovk, Okoljsko raziskovalni zavod;  

DOGODKI DRUGIH 

13.3. / KAKO DOSEČI ENERGIJSKO UČINKOVITOST V JAVNIH 

STAVBAH 

Umanotera organizira mednarodno konferenco Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah, 

ki bo 13. marca od 9. do 16. ure na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Program najdete na tem 

spletnem naslovu, v angleščini na tem naslovu, prijavnico pa tu. Kotizacije ni. Nizkoenergijska 

gradnja in obnova (energijska sanacija) stavb v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel 

trajnostne gradnje znatno prispevajo k doseganju cilja 20 % energijske učinkovitosti do leta 2020. 

Zainteresirani strokovni javnosti bomo tako na mednarodni konferenci predstavili številne konkretne 

ideje in že izpeljane rešitve, s katerimi bi lahko javne stavbe postavili za zgled na področju energijske 

sanacije, predvsem z opredelitvijo metod in sistemov trajnostnega vrednotenja stavb. Udeležba na 

dogodku z vključenim kosilom je brezplačna. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, predavanja 

ne bodo prevajana. Prijave so mogoče do 6. marca 2014 s spletno prijavnico, za dodatne informacije je 

na voljo Iva Gruden iz Umanotere na tem e-naslovu (iva@umanotera.org) in telefonu +386 (0)1/43-97-

100.  

26.03. / KULTURNI BAZAR 

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport si prizadevata 

partnersko povezati vzgojno-izobraževalne 

zavode in kulturne ustanove - pri tem je zelo 

pomembna tudi vloga občin in lokalnih 

skupnosti. Prav zato si želimo, da bi se 

Kulturnega bazarja, največjega nacionalnega projekta na področju kulturno-umetnostne vzgoje, v čim 

večjem številu udeležili tudi strokovni delavci, ki na občinah in v lokalnih skupnostih skrbite za 

kulturne in izobraževalne dejavnosti. Vabimo tudi strokovne delavce s področja zdravja - letos namreč 

v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje namenjamo v programu posebno skrb temi Zdrav in 

ustvarjalen življenjski slog (dajemo velik poudarek kulturnim dejavnostim, ki lahko prispevajo h 

kakovostnejšemu preživljanju prostega časa otrok in mladih in so hkrati tudi oblika preventive na 

področju zdravja, sociale ...). 

http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_SLO_kor7.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_SLO_kor7.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_SLO_kor7.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_vabilo_CEC5_ANG_kor6.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1IOd9Qu4YHPvnqYf2Ckyd--TbQt7XkV8FYJ5YK6H7up0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1IOd9Qu4YHPvnqYf2Ckyd--TbQt7XkV8FYJ5YK6H7up0/viewform
mailto:iva@umanotera.org
http://www.kulturnibazar.si/domov/
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Prijave na brezplačno strokovno usposabljanje, ki ga namenjamo tudi strokovnim delavcem na 

občinah in v lokalnih skupnostih, že potekajo - e-prijavo je treba oddati čimprej, najkasneje pa do 10. 

marca. 

26.3. / INFORMACIJSKI SISTEM KOT PODPORA UPRAVLJANJU Z 

VODNIMI VIRI 

Mestna občina Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v sodelovanju z 

javnim podjetjem Mariborski vodovod pripravlja v okviru svetovnega dneva voda brezplačen 

enodnevni posvet na temo »Informacijski sistem kot podpora upravljanju z vodnimi viri«. Posvet bo 

organiziran v Mariboru, dne 26. 3. 2014 v dvorani Kadetnice Maribor na Engelsovi 15. Predavatelji iz 

javnih institucij in gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo bodo predstavili različne projekte 

na državni in lokalni ravni. Posvet je namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti, javnih komunalnih 

podjetij in drugih institucij. Program posveta najdete tukaj. Svojo udeležbo prijavite na elektronski 

naslov: suzana.prajnc@maribor.si, najkasneje do 17. 3. 2014.  

48. SEJA VLADE 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE  

Vlada Republike Slovenije je sprejela program ukrepov za preprečevanje korupcije in zavezala 

pristojne resorje, naj  ukrepe izvedejo v predvidenih rokih: 

 uvedba pregledne revizije postopkov in poslovanja TEŠ 6; 

 uvedba pregledne revizije bančne luknje; 

 novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja; 

 centralizacija in informatizacija javnega naročanja v javnem zdravstvu: nosilca sta Ministrstvo 

za finance in Ministrstvo za zdravje, potrebni so nekateri organizacijski ukrepi in dopolnitev 

Zakona o javnem naročanju, rok za izvedbo je 1. julij 2014; 

 sprejetje novega zakona o slovenskem državnem holdingu; 

 ureditev javnih naročil: potrebne so spremembe vrste segmentov za okrepitev usposabljanja 

uslužbencev, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil, izboljšan mora biti sistem delovanja 

zunanjih in notranjih nadzornih mehanizmov ter proces oz. postopki javnega naročanja, rok 

za izvedbo ukrepa je 1. september 2014, nosilci pa so Ministrstvo za finance in drugi resorji; 

 etični kodeks za poslance;  

 etični kodeks za funkcionarje vlade in ministrstev;  

 vpeljava pravila "zakonodajne" sledi; 

 ureditev evidence Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 

nosilec ukrepa priprave uredbe o načinu in vsebini poročanja občin in upravljavcev 

nepremičnin v lasti RS o zemljiških podatkih in načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v lasti 

države ter sprememb zakonodaje, ki bo omogočala vpis lastništva RS na podlagi zakona, in 

sicer do 31. decembra 2014;  

 odpoklic župana: Ministrstvo za notranje zadeve do junija 2014 pripravi spremembo Zakona o 

lokalni samoupravi, ki bo uvedla možnost odpoklica župana na pobudo volivcev, in 

http://okolje.maribor.si:81/okolje/novice/novica/?tx_ttnews%5btt_news%5d=597&cHash=ed98589fad8f3ebf88a3d3fe0934b440
mailto:suzana.prajnc@maribor.si
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spremembo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katero bodo uvedene strožje 

pravne podlage za posameznikov odpoklic ob obsodbi; 

 odpoklic posameznika z javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije: Ministrstvo za 

notranje zadeve bo s pripravo besedila novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

do konca leta 2014 vzpostavilo ustreznejše/strožje pravne podlage za odpoklic posameznika z 

javne funkcije;  

 učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem nosilcev javnih pooblastil in področnih 

organizacij nosilcev javnih pooblastil (zbornic): gre za kompleksen ukrep, ki bi bil lahko 

izveden do marca 2015, ko bo vladna delovna skupina pod vodstvom Službe vlade RS za 

zakonodajo pripravila analizo in predloge ukrepov za izboljšanje sistema;  

 sistemska reorganizacija delovanja inšpekcijskih služb; 

 v izvajanju je tudi reorganizacija delovanja Komisije za preprečevanje korupcije. (Vir: Vlada 

RS, ab) 

PODNEBNA IN ENERGETSKA POLITIKA ZA OBDOBJE 2020-2030 

Vlada RS je sprejela stališče k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 

2020–2030. Slovenija  sicer podpira 40 % cilj zmanjšanja emisij znotraj EU do 2030 (glede na leto 1990), 

vendar pod pogojem, da bo ta cilj razdeljen na sektorje in države na način, ki bo stroškovno učinkovit 

in ne bo pomenil nesorazmernega bremena za Slovenijo ter bo upošteval vidik ohranjanja 

konkurenčnosti gospodarstva v mednarodnem okolju. Slovenija je prav tako naklonjena ohranitvi 

sedanje strukture treh podnebno energetskih ciljev (zmanjšanje emisij, povečanje deleža obnovljivih 

virov energije in povečanje energetske učinkovitosti), vendar pri postavitvi nacionalnih ciljev opozarja 

na ustrezno upoštevanje specifike držav. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

EKO SKLAD OBJAVIL NOVA JAVNA POZIVA ZA DODELJEVANJE 

NEPOVRATNIH SREDSTEV  

Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javne pozive, na podlagi katerih bo Eko sklad v letu 2014 ponudil 

skupaj 21,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih je že pol milijona evrov za električna 

vozila, ki manj obremenjujejo okolje, danes pa bo razpisanih še 21 milijonov evrov za nove naložbe v 

ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, od tega do 

7,5 milijona evrov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe za določene naložbe v stanovanjskih 

stavbah na degradiranih območjih, to je na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost 

zraka zaradi prekomerne obremenjenosti s prašnimi delci PM10. 

Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za 

centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priključitev starejše stavbe na 

daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega 

stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote 

odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovito 

obnovo starejše stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali 
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prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu ter vgradnjo termostatskih ventilov in 

hidravlično uravnoteženje večstanovanjske stavbe. Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je 

mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za določene 

naložbe na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka, so nepovratne finančne 

spodbude višje in znašajo do 50 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je za vsak posamezen ukrep 

določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku.  

Tehnične zahteve posameznega ukrepa, ki je predmet spodbude v stanovanjskih stavbah, bodo v 

primerjavi z lanskim javnim pozivom spremenjene pri vgradnji kurilne naprave za centralno 

ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso. V skladu s trenutno veljavno uredbo o emisiji snovi 

v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav bo za vse naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s 

poleni) zahtevana obvezna vgradnja lambda sonde. Poleg tega bo za kurilne naprave, ki omogočajo 

uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), to je kurilne naprave s kombinirano kurjavo, 

preverjana skladnost z zahtevami javnega poziva glede toplotno-tehničnih karakteristik za vse vrste 

goriv, ki jih lahko ta naprava uporablja.  

Z namenom spodbujanja energijsko učinkovite obnove starejših stanovanjskih stavb bodo višje 

spodbude za ta ukrep, nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih stanovanjskih stavb pa bodo 

na voljo samo za tiste stavbe, ki bodo grajene v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem standardu. 

Poleg tega bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom nižje spodbude za vgradnjo centralnega 

sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka z 

rekuperacijo, pa tudi za nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v 

pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu. 

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je 

možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki 

lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov 

je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 

49OB13, ki bo veljal še do konca aprila, razpisana sredstva pa so povišana za dva milijona evrov.  

Vsi javni pozivi so/bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je/bo na 

voljo tudi dokumentacija za prijavo. (Vir: Eko sklad)  

 

 


