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18. SEJA PREDSEDSTVA SOS 

V Murski Soboti se je 10. marca 2014 sestalo predsedstvo SOS na svoji 18. redni seji. Predsedstvo sta 

pozdravila predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar in Anton Štihec, župan Mestne občine 

Murska Sobota. 

PREDSEDNIK SOS JE ANTON ŠTIHEC  

Skladno s statutom in določili predsedstva sta si predsedovanje SOS izmenjala dosedanji predsednik 

dr. Ivan Žagar in novi predsednik Anton Štihec. Dr. Ivan Žagar je bil imenovan 19. 10. 2012 na seji 

predsedstva v Slovenski Bistrici. Predsednik sekcije ostalih občin, Leo Kremžar, je bil predsednik SOS 

pred njim. Tretjo tretjino znotraj štiriletnega mandatnega obdobja je prevzel Predsednik Sekcije 

mestnih občin Anton Štihec. Anton Štihec se je zahvalil dosedanjemu predsedniku dr. Ivanu Žagarju 

za dobro in modro vodenje Skupnosti občin Slovenije ter za njegov čas in trud, ki ga je vložil pri 

vodenju in mu podelil Zahvalno listino. (sk) 

SPREMEMBE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI 

Minister pristojen za lokalno samoupravo, dr. Gregor Virant, je pozdravil prisotne in poudaril pomen 

partnerskega odnosa in povedal, da je bil eden razlogov za udeležbo na seji tudi želja, da se ta 

partnerski odnos izboljša. Minister je v nadaljevanju predstavil spremembe zakona o lokalni 

samoupravi. Med spremembami je med drugim navedel, da osnutek zakona predvideva, da bi župani 

do 5000 nepoklicno opravljali funkcijo, omejitev podžupanov in realizacijo predloga KPK za odpoklic 

župana. Sledila je daljša razprava članic in članov predsedstva, v nadaljevanju pa strnjeno 

predstavljamo odgovore ministra: 

 glede združevanja občin je ponovil, da bodo najprej pripravili strategijo nadaljnjega razvoja 

lokalne samouprave in to ne bo čez noč.  

 povedal je, da je v predlogu ZLS posebej poudarjena zveza občin, ki nudi priložnost, da se male 

občine povežejo, kjer ne morejo izvajati zahtevnejših nalog 

 varovalke oz. pragovi ob odpoklicih so po njegovem mnenju že zapisane dovolj močno, da ne bi 

prihajalo do destabilizacije delovanja občine; 

 izrazil je prepričanje, da je prav, da politični razred vzpostavi mehanizme, da se funkcionarjem, ki 

delajo pošteno omogoči, da se oddaljijo od tistih, ki ne delajo tako; ob tem je navedel primer 

Maribora, ki je nesprejemljiv in se od njega distanciramo 

 glede asociacij občin je dejal, da bi bilo z vidika vlade boljše, če bi imeli eno združenje, vendar je 

dejal, da se o tem morajo odločiti župani sami in da jih vlada v to ne bo silila 

 glede predloga, o istočasni razrešitvi občinskega sveta v primeru razrešitve župana je dejal, da so 

bili argumenti prepričljivi in da bodo o predlogu razmislili; 

 glede omejevanja oz. zniževanja števila svetnikov je tudi dejal, da se mu zdijo pomisleki smiselni, 

dodal je, da bi se s tem spremenila tudi pravila izvedbe lokalnih volitev in da bodo zadevo 

proučili in razmislili o rešitvah; 

 glede odpoklica poslancev je dejal, da so o tem že razmišljali vendar so ugotovili, da je to 

ustavnopravno težko postaviti, varianta, ki je možna, pa je vseslovenski odpoklic poslancev; 

 glede ukinjanja oz. delovanja javnih ustanov, krajevnih uradov ipd. je dejal, da je zagovornik tega, 
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da te službe funkcionirajo, da se mu zdi primeren model, da za delovanje teh služb prostor 

zagotovijo občine, uslužbenca pa država... Povedal je, da ni za ukinjanje in dodal, da bodo naredili 

analizo reogranizacije davčne uprave, saj iz terena prejemajo informacije o težavah, iz DURS-a pa 

o dobrih učinkih. Minister je omenil še upravne okraje, da je ideja, v katero sicer osebno verjame 

še v povojih in je ne more bolj komentirati. 

Predsednik Anton Štihec se je zahvalil ministru za obisk in čas. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 

se je seznanilo z vsebino sprememb Zakona o lokalni samoupravi in bo do dogovorjenega termina 

pripravljavcem poslalo pisne pripombe in predloge, vključno z že sprejetimi sklepi Predsedstva SOS v 

preteklem obdobju. (sk) 

JAVNA DELA – ŽLED  

Dr. Ivan Žagar je predsedstvo seznanil, da je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sklicala 

informativno usklajevalni sestanek v zvezi z odpravo posledic žleda, ki se ga je udeležil. Predstavnik 

Zavoda za gozdove je povedal, da so pripravljeni nuditi strokovno pomoč občinam, ki bi prevzele 

javna dela. Mateja Krt Stopar, KGZS, je predstavila prvo idejo, ki so jo oblikovali na KGZS, da bi skozi 

mobilne delovne skupine – 5-7 članov z mentorstvom in koordinacijo preko zbornice, pomagali 

direktno kmetijam, občine pa bi zbirale evidenco kmetij, ki bi potrebovale takšno pomoč. Po razpravi 

je predsedstvo sklenilo, da občine seznani z dopisi, gradivi in problematiko, kar smo iz Sekretariata že 

storili 13.3.2014 po elektronski pošti. Predsedstvo SOS nadalje pričakuje, da se naredi celovit program, 

ki pove kakšne so potrebe in kako jih zadovoljiti. Občine pa bodo pri tem aktivno sodelovale. (sk) 

USTAVNA PRESOJA IN SPREMEMBE ZDAVNEP  

Darko Fras, vodja skupine za pripravo zahteve za ustavno presojo je poročal o javni razpravi, ki je bila 

v četrtek, 27.2.2014 v prostorih Ustavnega sodišča RS. Vabljeni so bili vsi vlagatelji zahtev za presojo 

ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine. Na javni razpravi, ki je trajala več kot sedem ur, so 

predstavniki več ustanov pojasnjevali, zakaj so zahtevali ustavno presojo, predstavniki vlade in 

državnega zbora pa, zakaj po njihovi presoji ni utemeljena. Med zahtevami za presojo je tudi zahteva 

Skupnosti občin Slovenije, ki sta jo na javni razpravi zastopala in pojasnjevala Darko Fras in Jasmina 

Vidmar.  

V nadaljevanju pa je Darko Fras komentiral napovedane spremembe Vlade RS v zvezi z Zakonom o 

davku na nepremičnine. Po krajši razpravi je predsedstvo sprejelo sklep, da nasprotuje hitrim in 

parcialnim rešitvam, ki ne prinašajo celovitih rešitev nezakonitosti in po mnenju Skupnosti občin 

Slovenije neustavnosti v Zakonu o davku na nepremičnine. Predsedstvo SOS meni, da je nekorektno, 

da Vlada pripravlja spremembe in bi Državni zbor po hitrem postopku spreminjal zakon v času, ko 

Ustavno sodišče še ni sprejelo svoje odločitve glede ustavnosti zakona. Predsedstvo SOS ocenjuje, da 

je takšno početje v nasprotju z načelom pravne države in pravne varnosti in predvidljivosti predpisov. 

(sk) 

PROBLEMATIKA ZDRAVSTVENE MREŽE  

Sekretariat SOS je na pobudo Glavnega odbora SOS povabil predstavnike Ministrstva za zdravje na 

18. sejo predsedstva, da predstavijo svoje vidike in možne rešitve v zvezi z dosedanjimi prizadevanji 
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SOS, da bi oblikovali strategijo mreže javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zlasti bolj jasnih 

kriterijev in meril za oblikovanje le te in za podeljevanje koncesij. Po krajši razpravi je predsedstvo 

sklenilo, da pozove Ministrstvo za zdravje, da takoj prične z oblikovanjem strategije mreže javne 

zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zlasti bolj jasnih kriterijev in meril za oblikovanje le te in za 

podeljevanje koncesij in v zvezi s tem čim prej skliče sestanek in povabi predstavnike SOS. (sk) 

NAČRTI PORABE  

Dr. Ivan Žagar je podal uvod k problematiki načrtov porabe, teme, ki je bila že izpostavljena v 

razpravi pri točki 4. MGRT na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZFO, vsakoletno vabi občine k 

oddaji načrtov porabe. Občine so pri planiranju svojih proračunov za leto 2014 upoštevale sredstva za 

sofinanciranje projektov, ki naj bi bili pridobljeni iz državnega proračuna v skladu z načrtom porabe. 

Pomembno je, da deleži sredstev občin za sofinanciranje občin v letu 2014 ostanejo na izračunani ravni 

deležev občin, kot je bilo to objavljeno 10.1.2013. V nasprotnem primeru lokalne skupnosti ne bodo 

mogle izvesti načrtovanih investicij v tekočem letu. 23. Člen ZFO je omogočal sofinanciranje investicij 

posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, ki so že 

sofinancirane s strani državnega proračuna. V primeru zmanjšanja deleža sredstev bodo ogrožena 

tudi sredstva, ki so jih občine pridobile iz drugih virov, saj lokalne skupnosti ne bodo mogle 

zagotavljati dovolj lastnih sredstev za izvedbo projektov. 

Marko Drofenik iz MGRT je povzel kompleksnost problema, saj ima korenine v različnih zakonih, 

ZFO v 21. členu, Zakon o izvrševanju proračuna predvideva v 47. členu samo še 2 % ZIPRS, ki v 76. 

členu določa neenakost med občinami – za tiste, ki so prijavili dvoletne programe in tiste z enoletnimi, 

saj se bo občinam z že sklenjenimi pogodbami z izvajalci projekte v letih 2014 in 2015, zagotovilo del 

sredstev v višini 4 % skupne primerne porabe občin za sofinanciranje tistih projektov, ki so že v teku. 

Vse ostale pa v višini 2%.  

Drofenik je poudaril, da je MGRT samo izvajalec, ki nima zagotovljenih sredstev. Dokler MF ne 

zagotovi 11 mio eurov po 76. členu ZIPRS 14/15, MGRT ne more objaviti poziva, ki ga pa imajo 

pripravljenega. Predsedstvo je seznanil z dejstvom, da je tudi novoimenovani minister za 

gospodarstvo s tem problemom že seznanjen. Razprava je bila izredno kratka, ki jo lahko strnemo, da 

Predsedstvo SOS zahteva nujen sestanek z vsemi resornimi ministrstvi, kar je bil tudi sklep, ki smo ga 

že naslovili na Vlado. (sk) 

NOVIČKE SOS  

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS 

V Murski Soboti se je v ponedeljek, 10.3.2014 pred 18. redno sejo predsedstva sestal tudi glavni odbor 

SOS. Sestanek je bil namenjen pripravi na sejo predsedstva in uskladitvi nekaterih izhodišč v zvezi z 

vsebino, ki je bila na dnevnem redu seje predsedstva. (SK) 
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PRIPRAVA TESTNEGA PRIMERA ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA O 

DOLOČANJU ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO  

Skupnost občin Slovenije je posredovala poziv na MzIP, da naj pripravi in javno objavi testni primer 

določanja zemljišč za gradnjo stavb v skladu s Pravilnikom. S testnim primerom na območju manjšega 

naselja ali katastrske občine pa naj seznani občine tako, da bo lahko služilo kot vodilo pri določanju 

zemljišč za gradnjo stavb v vseh občinah. Hkrati smo pozvali, da naj ministrstvo na svoji spletni strani 

javno objavi vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem tega Pravilnika, vključno s podanimi pojasnili 

ministrstva. Odgovor MzIP na prejeti poziv lahko preberete tukaj. (ur) 

ODGOVOR GURS GLEDE IZVAJANJA ZDAVNEPR 

Skupnost občin Slovenije je bila obveščena o težavah, s katerimi se srečujejo občine. Na podlagi 

navedenega smo posredovali GURS poziv k razrešitvi le teh, vezano na izvajanje ZDavNepr. V dopisu 

smo izpostavili, da je potrebno podaljšati rok za urejanje podatkov o nepremičninah zaradi uvedbe 

davka na nepremičnine, da pristojni na GURS (ponovno) seznanijo Območne geodetske uprave s 

pripadajočimi Geodetskimi pisarnami o pristojnosti urejanja podatkov po organih in opozorili, da v 

primeru konkretnih vprašanj, naslovljenih na GURS, od le te težko ali sploh ne prejmejo konkretnih 

odgovorov in pojasnil. Kar posledično povzroča, da je reševanje posameznih primerov izredno 

zamudno. Prav tako opozarjamo na odnos nekaterih zaposlenih, kjer se kaže nezanimanje in 

nepripravljenost sodelovanja.. GURS nam je odgovoril z dopisom, ki ga lahko najdete tukaj. (ur) 

SESTANEK SOS NA MZIP GLEDE ENERGETSKIH IZKAZNIC 

V sredo, 12.3.2014 so se predstavniki SOS sestali z državnim sekretarjem mag. Bojanom Kumrom na 

temo energetskih izkaznic in drugih zadev iz področja energetike. Na sestanku je bilo s strani SOS 

podanih več pobud in sicer, da naj država poveže evidence (kataster stavb, register malih kurilnih 

naprav, meteorološke podatke ARSO ipd.) in aktivira potencial javne dimnikarske službe, ki so 

državni koncesionarji pri zagotovitvi čim večjega nabora potrebnih podatkov za izdelavo energetskih 

izkaznic ter na ta način prihrani občankam in občanom finančna sredstva. Glede na pravkar sprejet 

zakon, je mag. Kumer dejal, da si bodo vzeli čas za pripravo pravilnika, ki bo to natančneje določal. O 

povezovanju evidenc pa je bilo rečeno, da se na tem že veliko dela.  

Tudi druga pobuda SOS v podobni smeri, predlog je bil, da vlada zagotovi enotno informacijsko 

podporo sistemu upravljanja z energijo za celotni javni sektor (obveznost predpisuje nov EZ-1 v 324. 

členu), torej tudi občine in jo ponudi v brezplačno uporabo. Takšna enotna informacijska podpora bi 

pomenila veliko racionalizacijo javnih sredstev, dodatno prednost pa vidimo v poenotenju vhodnih in 

izhodnih podatkov oz. nastanka neke vrste registra rabe energije v javnih stavbah ter poenostavitve iz 

vidika poročanja Evropski komisiji o izpolnjevanju zavez, ki jih ima Slovenija kot država članica.  

Opozorili smo na vsebine predvidene z novo Direktivo 2012/27/EU, ki med drugim nalaga Državam 

članicam, da vsako leto energetsko obnovijo 3 % površine stavb, ki so v lasti in uporabi ožjega javnega 

sektorja (občinski in državni objekti), kar pomeni, da bi letno morali sanirati 150.000 m2. V kolikor želi 

država doseči te cilje, bo po našem prepričanju morala vsako leto objaviti razpis kot je bil LS-1 ali LS-2 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/GURS/1446_0001.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/pojasnila_ministrstev/GURS/GURS_izvajanje_ZDavNepr_10_3_14.pdf
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za en. sanacijo stavb v lasti občin, sicer cilji ne bodo doseženi, saj lokalne skupnosti drugih finančnih 

virov za ta namen enostavno nimajo. (SK) 

USKLADITEV TURISTIČNIH TAKS  

Iz sekretariata SOS smo MGRT ponovno pozvali oz. opomnili na že poslan poziv januarja, da 

pripravijo predlog sklepa za Vlado za uskladitev višine točke turistične takse, ki je v zakonu zapisana 

še v tolarjih. V odgovor smo prejeli novico, da so pobudo upoštevali in pripravili predlog za vlado, ki 

je dostopen tukaj. (SK)  

OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 

2014 

V torek, 11.3.2014 je Skupnost občin Slovenije uspešno 

izvedla delovni posvet o  ocenjevanju in napredovanju 

javnih uslužbencev v letu 2014. Na posvetu je predavala 

gospa Mojca Ramšak Pešec, generalna direktorica 

Direktorata za organizacijo in kadre na Ministrstvu za 

javno upravo.  

Zaradi interventnih ukrepov na področju napredovanja v 

letu 2014, javni uslužbenci in funkcionarji, ki bodo 

izpolnjevali pogoje za napredovanje, v letu 2014 ne bodo napredovali v višji plačni razred. Je pa tudi v 

tem letu, najkasneje do 15. marca, potrebno oceniti javne uslužbence in jih tudi obvestiti oziroma 

seznaniti z oceno. Seminar je obsegal tri tematske sklope: ocenjevanje javnih uslužbencev, 

napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred in napredovanje uradnikov v višji naziv.  

Udeleženci seminarja so dobili odgovore na aktualna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z napredovanji 

ter upoštevanjem plačnih razredov, doseženih z napredovanjem, na podlagi Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju, Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in ob upoštevanju 

določil interventnih zakonov.(ab)  

PREDSTAVITEV IZKUŠEN ČLANIC MREŽE NALAS NA PODROČJU E -

UPRAVE 

Predsednik NALAS, Anton Peršak, je sodeloval na 

petnajsti konferenci namenjeni e- upravi, ki je 

potekala 6. in 7. marca 2014 v Sofiji v Bolgariji. 

Dogodek je organiziralo podjetje IKT Media 

Bolgarija, pod častnim pokroviteljstvom 

podpredsednice vlade za gospodarski razvoj v 

Republiki Bolgariji, izr. Prof. Daniele Bobeve in v 

partnerstvu z bolgarskega ministrstvom za promet, 

informacijske tehnologije in komunikacije ter Nacionalnim združenjem občin v Bolgariji in mrežo 

NALAS.  

http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/turizem_in_internacionalizacija/predlogi_predpisov/
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Predstavitev gospoda Peršaka je bila najbolj zanimiva izpostavitev, kakor so nam sporočili 

organizatorji. Osredotočil se je na pregled in prispevek mreže NALAS na področju e -uprave na 

lokalni ravni, preko t.i. centra znanja, skozi katerega si prizadevajo za poslovanje brez papirja v regiji. 

Kot župan občine Trzin, je gospod Peršak predstavil tudi slovensko prakso na področju e -uprave. 

(bh)  

VLOGA OBČIN NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA 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. Skupnost občin Slovenije je organizirala konferenco na kateri so se 

predstavniki občin, stanovanjskih skladov in druga vabljena javnost spoznali z vlogo in ukrepi na 

področju zagotavljanja primernih in učinkovitih stanovanjskih pogojev. 

Konferenca, ki je potekala 11.3.2014 v Domžalah, se je pričela s predavanjem Saše Galonja, vodje 

sektorja za graditev in stanovanja, MzIP, ki je pozval vse udeležene, da se bolj aktivno vključijo v 

pripravo Nacionalnega stanovanjskega programa, ki je v pripravi. Izpostavil je pomembne ukrepe, ki 

vsebuje predlog NSP. Za tem se je odprla razprava, kjer so bili izpostavljeni pomisleki in dileme 

udeležencev. Program konference je nadaljeval mag. Dušan Gorenčič, predsednik Združenja 

stanovanjskih skladov pri ZPN – GZS, ki je predstavil prihodnost neprofitnega najema, v zaključnem 

delu so bili predstavljeni možni novi poudarki na področju stanovanjske politike v prihodnosti, ki so 

ga vodili Blaž Habjan, Marko Peterlin, Mreža za prostor in Senka Vrbica, PIC. Na dogodku so se 

odprla marsikatera vprašanja in polemiki, za katere bo potrebno v bližnji prihodnosti poiskati 

učinkovite rešitve za dobrobit vseh nas. Predavateljem in udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo in 

aktivno sodelovanje. (ur) 

EVIDENTIRANJA 

DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO InclEUsive KARTICE UGODNOSTI 

ZA INVALIDE 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti pobudo za imenovanje člana v delovno skupino za pripravo InclEUsive kartice ugodnosti za 

invalide v okviru Evropske komisije, katere naloge bodo priprava, zbiranje podatkov ter posredovanje 

informacij za pripravo kartice. Tukaj najdete dopis in obrazec za evidentiranje kandidatke/kandidata. 

Imenovan bo tisti, ki bo prejel s strani predsedstva SOS najvišje število glasov. 

Evidentiranje je odprto izključno do srede, 19. marca 2014. Obrazce posredujte pisno na Skupnost 

občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na 

metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03. 

 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/SOS_-_InclEUsive_-_dopis.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/EVIDENTIRANJA/Obrazec_za_evidentiranje-DS_InclEUsive_kartica.pdf
mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

LOKALNI SAMOUPRAVI 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EVA 2013-1711-0087. Glede na to, 

da gre za temeljni zakon lokalne samouprave in da so v predlogu predvidene spremembe, ki vplivajo 

na sedanjo delovanje občin, vas vljudno naprošamo, da v največji možni meri sodelujete pri podaji 

mnenj, stališč in pripomb. 

Vaše pripombe, stališča in mnenja v amandmajski obliki pričakujemo do petka, 28. marca 2014 na 

naslov info@skupnostobcin.si.  

DELOVNI OSNUTEK ZAKONA O NEDOVOLJENIH GRADNJAH 

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli delovni osnutek Zakona o nedovoljenih 

gradnjah. 

Zakon ureja posebne pogoje za pridobitev gradbenih dovoljenj (legalizacijo) pri nedovoljenih 

gradnjah, pri čemer je fingirano, da se za potrebe izvajanja tega zakona za nedovoljeno gradnjo štejejo 

samo objekti, ki so po ZGO-1 določeni kot nelegalne gradnje (objekti, zgrajeni brez gradbenih 

dovoljenj) in neskladne gradnje (objekti, za katere je gradbeno dovoljenje pridobljeno, vendar so 

zgrajeni v nasprotju s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju). Na ta način je izključena uporaba 

tega zakona za nevarne gradnje. Cilj zakona je, da se pod posebnimi pogoji oziroma kriteriji in po 

posebnem postopku omogoči le legalizacija neproblematičnih objektov. 

Rok za oddajo pripomb je zaradi načrtovanega sestanka s predstavniki ministrstva zelo kratek, in sicer 

vas prosimo za pripombe k osnutku zakona najkasneje do srede, 19.3.2014 do konca delovnega dne 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 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZLS-5_3_2014__2_.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZLS-5_3_2014__2_.doc
mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/ZRNG_10032014.DOC
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/ZRNG_10032014.DOC
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
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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.  

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.  

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  

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.  

POVPRAŠEVANJA  

ODPRTA POVPRAŠEVANJA  

PROBLEM FINANCIRANJA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki se srečuje s tematiko sistemskega 

financiranja društev in zveze prijateljev mladine. 

Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino na podlagi 

ZJIMS in pravilnika o izvajanju ZJIMS ter občinskega Pravilnika o sofinanciranju programov in 

projektov za otroke in mladino. Na javni razpis se javljajo tako društva, ki so mladinske organizacije 

po zakonu, organizacije za mlade in organizacije, ki zagotavljajo programe za predšolske in Oš otroke. 

Pri teh izstopajo društva in Zveza prijateljev mladine  - te je glede na ciljno skupino težko umestiti v 

mladinski sektor. Vendar pa ta društva izvajajo programe, ki so tudi generirani in usmerjeni s strani 

ZPM Slovenije. Do pred nekaj leti je občina članica financirala dejavnost ZPM v občini preko letne 

pogodbe, programe pa dodatno sofinancirala preko javnega razpisa. Vendar je bilo ugotovljeno 

neskladje z zakonodajo, zato so financiranje prenesli na že omenjen javni razpis. ZPM sedaj pridobi 

več kot polovico vseh razpoložljivih sredstev v razpisu in v neprivilegiran položaj postavlja ostale 

mailto:barbara.horvat@skupnostobcin.si
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/
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/partnerski-sporazum-med-republiko-slovenijo-in-evropsko-komisijo
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prijavitelje. Oblikovanje javnih pozivov le za programe zveze in društev prijateljev mladine je težko 

izvedljivo, saj tudi ostale organizacije delajo s predšolsko in Oš mladino. 

Občino članico zanima, kako druge občine rešujete financiranje zveze in društev prijateljev mladine. 

Ali se vem zdi potrebna sistemska ureditev financiranja in organiziranja ZPM (npr. kot pri Rdečem 

križu Slovenije) smiselna?  

Vljudno vas prosimo, da se na povpraševanje občine članice odzovete najkasneje do petka 21.3.2014 na 

naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS 

17.3. / SESTANEK V ZVEZI S SPREMEMBAMI ZAKONA O 

KNJIŽNIČARSTVU  

V prostorih ministrstva za kulturo bo 17.3.2014 potekal sestanek med predstavniki SOS in Ministrstva 

za kulturo na temo sprememb zakonodaje, kot je predlagano v predlogu Zakona o knjižničarstvu. 

Skupnost občin Slovenije je s pomočjo občin članic in komisije za kulturo SOS ministrstvu posredovala 

predloge in pripombe, o upoštevanju katerih bo tudi tekel pogovor s predstavniki pristojnega 

ministrstva.  

17.3 / SESTANEK Z MF, MIZŠ IN MNZ GLEDE IZPLAČIL PLAČNIH 

NESORAZMERIJ 

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije bo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

potekal sestanek na temo izplačila plačnih nesorazmerij, ki bo potekal v ponedeljek 17.3.2014. Na 

sestanku bodo z državne ravni prisotni državni sekretar MIZŠ, g. Aljuš Pertinač, vodja finančne 

službe mag. Vera Gradišar in vodja pravne službe, ga. Slavica Čebular Musar. S strani Ministrstva za 

finance se bosta seje udeležili mag. Mateja Vraničar in mag. Saša Jazbec, s strani Ministrstva za 

notranje zadeve pa mag. Renata Zatler in Mojca Ramšak Pešec.  

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 

mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
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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 

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.  

20.3. / USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE ZAKONA O RAVNANJU Z 

NEDOVOLJENIMI GRADNJAMI 

S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli vabilo na sestanek glede osnutka predloga 

zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. Sestanek, ki bo potekal 20.3.2014 v prostorih 

pristojnega ministrstva, je namenjen primerjavi stališč in mnenj k predlogu zakona.  

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
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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25.3. / SESTANEK GLEDE PRAVILNIKA ZA USPOSABLJANJE IN 

IZPOPOLNJEVANJE OBČINSKIH REDARJEV  

V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo na sestanek na Ministrstvu za notranje zadeve glede pravilnika 

o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev. Sestanek bo potekal 25.3.2014 v prostorih 

MNZ. Sestanka se bodo udeležili predstavniki sekretariata in komisije za redarsko službo pri SOS. 

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 

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 

20.3. / JAVNA RAZGRNITEV OKOLJSKEGA POROČILA Z DODATKOM 

ZA VAROVANA OBMOČJA (NATURA 2000)  

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 
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mora upoštevati pripravljavec pri pripravi končnega dokumenta. 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. 

21.3. / MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA MLADIH  

Državni svet Rs organizira posvet z naslovom Možnosti zaposlovanja mladih - iskanje rešitev v 

evropskem in slovenskem prostoru, ki bo potekal 21.3.2014 v dvorani Državnega sveta. Vabilo  

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 ...). 

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 

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/Barbara/Zunanji_2014/Vabilo_na_posvet_Moznosti_zaposlovanja_mladih_21mar2014.pdf
http://www.kulturnibazar.si/domov/
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podjetij in drugih institucij. Program posveta najdete tukaj. Svojo udeležbo prijavite na elektronski 

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

49. SEJA VLADE 

POMLADANSKA NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ 2014  

Vlada RS se je na 49. redni seji seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2014 Urada 

RS za makroekonomske analize in razvoj. Dokument je pomemben, saj vključuje napovedi 

makroekonomskih kazalcev do vključno leta 2016 in predstavlja eno od strokovnih podlag za vodenje 

ekonomske politike. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG SPREMEMBE DATUMA, NA KATEREGA SE BODO 

UPORABILI PODATKI REGISTRA NEPREMIČNIN  

Vlada RS je obravnavala Predlog spremembe datuma, na katerega se bodo uporabili podatki registra 

nepremičnin za odmero davka na nepremičnine za leto 2014. Ker je bila obravnava prekinjena, bo 

odločitev sprejeta najkasneje v začetku prihodnjega tedna. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN 

ODPADNO EMBALAŽO  

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s 

katero se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2013/2/EU o spremembi Priloge I k Direktivi 

Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži. Stara Priloga 1 se tako 

nadomesti z novo Prilogo 1, ki ureja merila za razvrščanje predmetov med embalažo in navaja 

ponazoritvene primere. (Vir: Vlada RS, ab)  

AKTUALNI RAZPISI 

MREŽA NALAS RAZPISUJE DELOVNO MESTO PROJEKTNEGA VODJE  

Mreža NALAS je objavila razpis za delovno mesto vodje projektov, ki bo odgovoren za projekte na 

področju vode. Delovno mesto je v Skopju, na sedežu delodajalca in je razpisano za dobo 21 mesecev s 

6 meseci poskusne dobe. Plačilo, ki ga lahko pričakujete se giblje med 18.000 in 21.500 € letno. Paket 

vključuje bruto plačo, 50% mesečnih stroškov nastanitve, (vendar ne več kot 200 evrov mesečno) in 

potne stroške do stalnega prebivališča v matični državi enkrat letno. Rok za oddajo prijav je nedelja 

23. marec 2014 do 17.00 ure. (bh) 

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 

http://okolje.maribor.si:81/okolje/novice/novica/?tx_ttnews%5btt_news%5d=597&cHash=ed98589fad8f3ebf88a3d3fe0934b440
mailto:suzana.prajnc@maribor.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/NALAS/TOR_for_NALAS_PM.pdf
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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 

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)  

NOVICE DRUGIH 

PREDNOSTNE NALOGE MKO  
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MKO je v tem tednu na novinarski konferenci predstavil delo ministrstva in prioritete. Državna 

sekretarka mag. Andreja Jerina pa je povedala, da se je MKO lansko leto in se bo tudi naprej ukvarjal 

predvsem s postavitvijo stabilnega sistema za ravnanja na področju okolja, zato je toliko bolj 

pomembno, da bo implementacija teh ukrepov in režimov finančno podprta, predvsem do obdobja 

2020. Velik del naporov je tako usmerjen v to, da bi v proces programiranja sredstev nove finančne 

perspektive ustrezno zajeli način sinergije z drugimi resorji tudi ključna okoljska vprašanja. Ta bodo 

zajeta v končnem dokumentu, ki naj bi ga po vladnem programu z Evropsko komisijo uskladili do 

poletja. V tem dokumentu si želi MKO ustrezno nasloviti preskrbo s pitno vodo, kjer to še ni urejeno, 

odvajanje onesnažene vode, na novo se uvaja področje dobrega stanja voda in nameniti veliko 

pozornost nadaljevanju aktivnosti za poplavno varnost (Slovenija ima razdelano karto 61 poplavno 

najbolj ogroženih področij, aktivnosti se bodo pričele prednostno na območjih večje ogroženosti). Za 

področje Nature 2000 je mag. Jerina izpostavila pripravo in izvajanje ukrepov upravljanja na teh 

območjih, pri čemer je ključna usmeritev vzpostavitev sobivanja, se pravi ekonomski razvoj na način, 

da varujemo naravno okolje. Več (Vir: MKO, bh)   

REPLIKA – NOVA REVIJA MLADIH 

Slovenski medijski prostor je bogatejši za revijo Replika, ki ima namen skozi 

prizmo generacije mladih mesečno presojati in kritično vrednotiti družbeno-

politične dogodke na državni ravni.  

Replika se kot medij mladih odziva na aktualna dogajanja v družbi, ki so 

neločljivo povezana z življenjem in delom mladih. Prva številka, ki je že na 

voljo pri bolje založenih prodajalcih časopisov, se je zapičila v srž vseh težav 

mladih: zaposlovanje oz. brezposelnost in posledično beg možganov. Revija 

bralcem mesečno prinaša replike (odzive) mladih na dogajanje v družbi, opozarja na njihov 

nezavidljiv položaj ter primerja naše in tuje prakse na področjih, kot so zaposlovanje, izobraževanje, 

sociala, finance in gospodarstvo, zakonodaja in pravo, itd. V osrednjem delu se v rubriki Po Sloveniji 

dotakne tudi mladinskega dela (delovanja mladih), v vsakokratni temi meseca pa ene od skrbi ali 

izzivov, s katerimi se soočajo  mladi. Poleg družbeno-kritičnih intervjujev, kolumn, blogov, analitičnih 

prispevkov in drugih zvrsti, najdejo bralci v njej tudi poezijo, potopise, prispevke iz kulture in športa 

ter druge lahkotnejše vsebine. Revija je odprta za vse, ki želijo v družbo vnašati ideje mladih. Slišati 

želi vse tiste, ki si prizadevajo in borijo za izboljšanje položaja mladih v družbi. Ponuja jim tudi 

možnost, da se skozi medij izrazijo in uveljavijo. Repliko namreč ustvarjajo mladi novinarji, 

kolumnisti, blogerji, dopisniki, fotografi, oblikovalci, ilustratorji … vsi, ki v bitki za svojo prihodnost 

še najdejo energijo in vero, da je družbo vendarle moč spremeniti na bolje. Zato želi biti brana in 

slišana med vsemi generacijami, posebno med tistimi, ki vplivajo na odločitve, ki neposredno 

zadevajo mlade.  

Replika je nastala kot mednarodni projekt v okviru programa Mladi v akciji in ga sofinancira 

Evropska komisija. Partnerji v projektu so: Zavod BETA, Zavod Akson 2020 in program PUM 

Ajdovščina na slovenski strani ter Njuspeipis in Inštitut za raziskave in analize politik iz Vilne v Litvi. 

(vir: Uredništvo Replike, bh)  

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/Medijsko_sredisce/2014/03_marec/12_NK_MKO/14_03_12_Dosezki_prioritete_MKO_daljsa.doc
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