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NOVIČKE SOS
SOS NEZADOVOLJNA Z DOSEDANJIMI AKTIVNOSTMI MINISTRSTEV
GLEDE NIŽANJA STROŠKOV OBČINAM
Vlada RS se je na 32. redni seji seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih
administrativnih ovir in obenem naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v
zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir.
Za uresničitev dogovora o povprečnini za leto 2015 je nujno treba zaključiti tudi aktivnosti v zvezi s
prioritetnimi sistemskimi spremembami predpisov z namenom nižanja stroškov občin, v skladu s
sklepom Vlade RS z dne 22.1.2015. Ministrstvo za javno upravo na podlagi izvedenih aktivnosti
ocenjuje, da je nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z asociacijami občin, pač pa predvsem
iskanje konkretnih finančnih prihrankov občin.
O odnosu nekaterih ministrstev do iskanja možnih rešitev za znižanje stroškov občin je Skupnost
občin Slovenije opozorila že Ministra za javno upravo. Opozorili smo, da je trenutno stanje
zaskrbljujoče, saj se je dalo opaziti, da so nekateri sestanki sklicani zgolj z namenom zadostitve sklepa
Vlade RS in brez izkazane samoiniciative ministrstev k dejanskemu pristopu iskanja konkretnih
rešitev.
Prav tako smo izpostavili, da kljub posredovanim pozivom za sklic sestankov, od določenih
ministrstev še do danes nismo prejeli niti odgovora, kaj šele termine sestankov, na katerih bi lahko
izpostavili pereča področja in iskali spremembe določenih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki
lokalnim skupnostim povzročajo stroške, na katere že dlje časa opozarjamo. Takšen odnos ministrstev
je nesprejemljiv in v nasprotju z zavezo Vlade RS, da se sprejmejo ukrepi za znižanje stroškov občin,
in delovanja državnih organov v luči le teh zavez. O vsem navedenem smo hkrati obveščali tudi
Kabinet predsednika Vlade RS.
Skupnost občin Slovenije glede na navedeno in prejeti odgovor pričakuje v kratkem sestanek z
Ministrom za javno upravo, na katerem bomo govorili o nadaljnjem postopanju, da bo možno
predložiti predloge rešitev Vladi RS v potrditev tako, da bo njihova uveljavitev mogoča že do konca
junija 2015. Ob tem pa bomo opozorili na pomanjkljivosti pri izvajanju določb Zakona o ukrepih za
uravnoteženje javnih financ občin.

REGIJSKO SREČANJE ŽUPANOV – GORIŠKA
V prostorih MO Nova Gorica je v sredo, 15. aprila potekalo že tretje regijsko srečanje županov SOS.
Zbrane župane in goste so pozdravili predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek, župan gostitelj, Matej
Arčon in Jasmina Vidmar generalna sekretarka SOS, ki je predstavila SOS. Prvi med vabljenimi gosti
je zbrane nagovoril Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika Vlade, ki smo ga povabili,
da z župani deli pregled nad bodočimi aktivnostmi Vlade na tem področju. Socialno oz. družbeno
odgovorno podjetništvo predstavlja velik potencial v smislu trajnostne družbe tako na državni, kot na
posameznih lokalnih ravneh, vse bolj pogosto se omenjajo npr. stanovanjske in turistične kooperative.
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Cilj vladnega strateškega projekta je povedal Slapnik, razviti sektor socialne ekonomije tako, do bo
leta 2025 v Sloveniji prispeval vsaj 6,5% delovnih mest in 7% k BDP. Mag. Nena Dokuzov, MGRT, je
predstavila zelene priložnosti za rast gospodarstva in novega finančnega obdobja, s presečnega vidika
občin in MGRT. Med podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva je naštela: Podpora MSP
v okviru 3. prednostne osi OP EKP; Podpora v okviru 9. prednostne osi – socialna in Podpora
socialnemu podjetništvu v okviru prednostnega področja 6. A. Mag. Maja Pak, SPIRIT je predstavila
»Zeleno shemo slovenskega turizma – Slovenia Green«, ki jo razvija Sektor za turizem v okviru javne
agencije SPIRIT, s pomočjo katere želijo oblikovati praktično, učinkovito in preprosto orodje za
uvajanje in pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni
destinacij kot tudi ponudnikov. Zelena shema bo na ravni destinacij temeljila na globalnih in
evropskih turističnih indikatorjih. Predstavniki MOP, dr. Darja Piciga iz direktorata za okolje,
Damjan Uranker iz direktorata za prostor in mag. Alenka-Mojca Gornik iz Direktorata za vode in
investicije so zaradi službenih obveznosti opravičili vabljeno državno sekretarko mag. Tanjo Bogataj.
Tako na področju trajnostne družbe, kot na številnih drugih področjih so dela in naloge občin tesno
povezane z Ministrstvom za okolje in prostor. Predstavniki MOP so predstavili možnosti sodelovanja
in aktualne zadeve z vidika MOP, vsak iz svojih področij. Na koncu je Jana Petkovšek urednica Gazel
predstavila podatke »gazel« iz regije, primere dobrih praks, s katerimi se je srečala pri svojem delu in
kako so župani prispevali k spodbujanju gospodarstva. Ključne pobude in ugotovitve županov so
bile:
Nujno potrebno je spremeniti zakonodajo ki ureja stečajne postopke, saj so postopki predolgi.
Spremeniti je potrebno predpis, ki ureja/določa kloriranje vode, pri čemer je bilo pojasnjeno, da
tega ne ureja Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki je v pristojnosti MOP.
Župani so opozorili na pomen energetske sanacije javnih stavb in na stavbe v lasti občin znotraj
teh.
Dvigovanje trošarin za goriva na bencinskih servisih predstavlja v obmejnih občinah razvojno
grožnjo.
Več: http://skupnostobcin.si/. (sk)

POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
V preteklem in predpreteklem tednu je potekalo veliko aktivnosti v zvezi z novim zakonom o
pogrebni in pokopališki dejavnosti. Vse občine smo zaprosili za podatke o lastništvih pokopališč in
prejeli odgovore večine občin. Ker sproti nismo utegnili odgovarjati se vsem s to objavo najlepše
zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo za vse konstruktivne predloge in pripombe, ki smo jih prejeli
naknadno iz občin k posameznim členom, rok je bil do 15.4.. Le z aktivnim odzivom in sodelovanjem
občin je moč pripraviti takšno besedilo, ki bo osvetlilo, opredelilo in upoštevalo različne prakse in
običaje ter že utečene dejavnosti od občine do občine, ki so zelo različne. Pravniki predloge in
pripombe občin proučujejo in vključujejo v besedilo kjer je to le možno. 16.4.2015 je potekal
usklajevalni sestanek med MGRT, MJU SOS, ZOS in ZMOS. Prisotni so znatno zbližali stališča in se
dogovorili, da na SOS do konca prihodnjega tedna pripravimo čistopis členov, z vsemi pripombami in
predlogi, ki smo jih prejeli iz občin in pripombami, ki jih bodo skladno z dogovorom do torka poslali
še s strani MGRT. (sk)
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RAZPRŠENI HOTELI, TURISTIČNE KOOPERATIVE
11. aprila 2015 je IstraTerra organizirala ogled dobrih praks razvoja turizma na podeželju FurlanijeJulijske krajine »razpršeni hoteli in turizem na kmetiji«. IstraTerra je turistična agencija s statusom
socialnega podjetja, ki iz tradicionalnih znanj in dediščine, ustvarja ter ponuja sodobne, a trajnostne
zgodbe. Gre za prvo socialno podjetje v koprski občini, njegov ključni socialno – podjetniški motiv pa
je aktivacija turističnih potencialov Istre.
Strokovne ekskurzije se je udeležila tudi predstavnica SOS, ki
je tako iz prve roke izvedela kako so v sosednji državi s
sodelovanjem oz. zadružništvom in pomočjo EU sredstev
razvili uspešno trajnostno turistično zgodbo na podeželju in se
seznanila z delovanjem razpršenih hotelov. V treh krajih
pokrajine

Carnio

je

ekskurzija

kakšnim

petdesetim

udeležencem, predstavila:
-

Ekološko turistična in didaktična kmetija Sot la Napa.

-

Razpršeni hotel Comeglians in

-

Razpršeni hotel Borgo Soandri (Sutrio).

Glede na velik poudarek o pomembni vlogi občin in županov pri razvoju in delovanju razpršenih
hotelov oz. turističnih kooperativ in na velik razvojni potencial, na SOS ocenjujemo da je strokovna
ekskurzija zelo primerna tako za občine ki so turistično že razvite, kot tiste, ki šele razmišljajo v tej
smeri. Zato smo se z IstraTerro že dogovorili za možno ponovitev, z nekoliko prilagojenimi vsebinami
in programom za občine. Ekskurzija bo namenjena županjam in županom ter ključnim razvojnikom
trajnostnega turizma v posameznih lokalnih okoljih. Trenutno zbiramo predhoden interes in primeren
termin izvedbe, predvidoma v zadnjem tednu meseca maja (torek, 26.5.). Ekskurzija bo enodnevna z
jutranjim odhodom iz in večernim povratkom v Ljubljano. Predhodni interes lahko sporočite na
sasa.kek@skupnostobcin.si,

da

vam

lahko

na

vaš

email

naslov

pošljemo

vabilo.

Več…

http://skupnostobcin.si/2015/04/razprseni-hoteli-turisticne-kooperative/

1. SESTANEK DS SOS ZA USKLAJEVANJE STALIŠČ V ZVEZI S
PRIPRAVO NOVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN
Dne 13.4.2015 je potekal 1. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo
nove obdavčitve nepremičnin, katerega so se udeležili tudi člani Projektnega sveta in Projektne
skupine za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve
nepremičnin iz kvote SOS. Sestanek je bil namenjen seznanitvi s trenutnim stanjem na področju
urejanja obdavčitve nepremičnin in z delom Projektnega sveta in Projektne skupine ter oblikovanju
stališč za nadaljnja pogajanja v zvezi z uvedbo davka na nepremičnine.
Na sestanku so obravnavali problematiko v zvezi s sprejetimi občinskimi odloki o NUSZ in v zvezi s
spreminjanjem oziroma določanjem vrednosti točke za odmero NUSZ s sklepi, kjer prihaja do različne
interpretacije odločbe Ustavnega sodišča z dne 21.3.2014. Obravnavali so tudi problematiko modelov
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vrednotenja nepremičnin, kjer prihaja do odstopanj ter govorili med drugim tudi o problemu izračuna
posplošene tržne vrednosti, o odmeri NUSZ za kmetijska zemljišča izven naselij, opredelitvi javnega
dobra in o možnosti posplošene tržne vrednosti kot osnove za odmero davka.
Poudarili so, da bi bilo treba glede na to, da gre za davek, katerega finančni izplen bo namenjen
izključno občinam, zagotoviti občinam avtonomijo odločanja, da same, tako kot so do sedaj, odmerijo
NUSZ in na ta način izvajajo zemljiško politiko občine, ne pa dodatno obremenjujejo ljudi. Strinjali so
se, da podpirajo izboljšavo NUSZ, vendar mora odmera NUSZ ostati v domeni občin. (ab)

SESTANEK PARTNERJEV V PROJEKTU OPENN IN NOVINARSKI
BRUNCH
Danes, 17.4.2015 je v prostorih Mirovnega
inštituta

potekalo

srečanje

partnerjev

v

projektu OPENN (Osvojiti politično enakost z
novimi imeni). Srečanje je bilo namenjeno
poročanju o ugotovitvah študijskega obiska
Skupnosti občin Slovenije pri norveškem
partnerju (KS) in zaključkih ter primerih
dobrih praks na področju vključevanja večjega
števila žensk v politično življenje. Prav tako so se partnerji dogovorili o vzpostavitvi baze podatkov
izvoljenih funkcionark na lokalni ravni.
Ob 12.00 ure pa je potekal brunch z novinarkami in novinarji, kjer so Vlasta Jalušič (Mirovni inštitut),
Milica Antić-Gaber (Filozofska fakulteta), Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije) ter Jasmina Vidmar
(Skupnost občin Slovenije) predstavile, kako bo projekt prispeval k spremembam v smislu enakosti
ženk in moških v politični sferi. To v sklopu projekta želimo doseči z večjim poznavanjem ovir, ki
ženskam otežujejo vstop v politično polje in o prednostih večje udeležbe žensk v politiki, z
ozaveščanjem o pomenu enakega sodelovanja žensk v politiki, z odpravljanjem stereotipnih predstav
o (ne)primernosti žensk za
politiko,

s

povečanjem

pripravljenosti

različnih

akterjev na izvajanje ukrepov
za

večjo

udeležbo

zastopanost
ter

za

in

krepitev

vloge žensk v politiki ter s
širjenjem

vednosti,

sposobnosti in medsebojne
podpore žensk v politiki na
lokalni ravni.
Skupnost občin Slovenije pa je skozi študijski obisk na norveškem že identificirala modele dobrih
praks na ter bo preko zaključkov razvila model za vključevanje žensk v politiko na lokalnem nivoju v
Sloveniji. SOS bo vzpostavila informacijsko in podporno točko za izvoljene funkcionarke/funkcionarje,
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ter izvedela usposabljanje o vlogi in prednosti enake zastopanosti spolov pri vodenju v Mariboru v
začetku meseca julija.

PLENARNA SEJA MOP ZA SPREMEMBE PROSTORSKE ZAKONODAJE
V torek, 14. aprila je potekala plenarna seja vseh delovnih skupin MOP za normativne spremembe
prostorske zakonodaje, v katere je vključena tudi Skupnost občin Slovenije. V imenu SOS se je seje
udeležil Izidor Jerala. Predstavnice in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so predstavili
normativni program dela Vlade RS, nadaljnji potek projekta prenove zakonodaje na področju prostora
in način njegove izvedbe. Ministrstvo za okolje in prostor napoveduje spremembo zakonodaje v dveh
delih, prvi del se bo spreminjal še letos, drugi del sprememb pa se bo uveljavljal v letih 2016 in 2017 .
Vsebine sprememb zakonodaje lahko pregledate v tem dokumentu.

SOS O PROBLEMATIKI VZDRŽEVANJA CEST
V sredo, 14.4.2015, je potekala 11. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer so
obravnavali problematiko vzdrževanja državnih cest. Seje se je udeležil tudi predstavnik SOS, Darko
Fras. Na sestanku so prišli do zaključka, da je stanje celotnega omrežja državnih cest zaskrbljujoče.
Sprejeli so sklep, da bodo Vladi predlagali, da do 30.9.2015 prouči možnosti in predlaga rešitve za
sistemsko zagotavljane finančnih sredstev za redno vzdrževanje in obnavljanje cestnega omrežja
državnih cest v Republiki Sloveniji.

POSVET OBČINSKIH INŠPEKTORJEV
V četrtek 16. aprila je v občini Grosuplje potekalo izobraževalno srečanje za občinske inšpektorje.
Izobraževanja, ki je organiziralo Društvo mestnih občinskih in medobčinskih inšpektorjev, se je
udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije. Prisotnim inšpektorjem je predstavil aktivnosti
SOS pri spremembi Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Po podatkih iz občin smo prejeli pobude za
spremembo zakona, saj veljavni zakon ne nudi dovolj dobre podlage za učinkovito in zakonito delo
občinskih inšpektorjev. Na posvetu so se občinski inšpektorji seznanili z najpogostejšimi napakami pri
pisanju odločb v skladu z zakonom o prekrških.

SOS V DZ O 11. OKOLJSKIH PROJEKTIH
Na skupni seji Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, dne
10.4.2015, kjer je bil prisoten tudi predstavnik SOS, Leo Kremžar, so obravnavali realizacijo 11
okoljskih projektov, ki zadevajo več kot 34 občin.
Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so pozvali, da pripravi uredbo o izvajanju
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 do konca maja 2015 ter čim prej
zagotovi potrditev meril za izbor projektov na Odboru za spremljanje.
Odbor bo prav tako predlagal Vladi, da preuči možnosti, da se zagotovi pravico porabe sredstev iz
evropske kohezijske politike iz finančnega obdobja 2007-2013 za nadaljevanje začetih projektov po
sklepu Vlade z dne 19.6.2014 za dela, ki predstavljajo zaključene celote in bodo izvedena do konca leta
2015.
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ŠTUDIJSKI OBISK NORVEŠKEGA ZDRUŽENJA OBČIN IN REGIJ NA
TEMO ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
Predstavnici Skupnosti občin Slovenije sta se
v tednu med 7.4.2015 in 11.4.2015 udeležili
študijskega obiska na Norveškem, kjer sta se
sestali z Združenjem mest in regij na
Norveškem (KS). Obisk je bil namenjen
seznanitvi s primeri dobrih in uspešnih praks
za vključevanje žensk v politično življenje ter
seznanitvi s političnim sistemom, ki že
desetletja

omogoča

enakopravno

vključevanje obeh spolov.
V sklopu obiska sta se predstavnici SOS seznanili z ekonomskim vidikom vključevanja obeh spolov v
delovno aktivno življenje, ki ga na Norveškem omogoča predvsem fleksibilen delovni čas ter različne
storitve za otroke in starejše in deljen starševski dopust. Enakost spolov in vzpostavitev
uravnoteženosti med poklicnim in zasebnim življenjem pomeni tudi novo vlogo za moške v družini in
ne nazadnje tudi v sicer tipično ženskih poklicih (predšolska vzgoja, nega, domovi za ostarele). V ta
namen je na norveškem bila sprožena pobuda za zaposlovanje moških v tradicionalno ženskih
poklicih (npr. vrtcih), s ciljem doseči vsaj 20% zaposlenost moških (trenutno 10%).
Predstavnici SOS sta se srečali tudi z gospo Torild Skard, nekdanjo poslanko in raziskovalko, ter
aktivistko za pravice žensk in soorganizatorko »ženskega upora«. Leta 1971 se je zgodil ženski upor
med lokalnimi volitvami, s katerim so ženske dosegle, da so bile večinsko izvoljene ženske
predstavnice v občinske svete treh občin. Volilni sistem je namreč omogočal, da so lahko volivci in
volivke črtali moške kandidate in podvojili glasove za ženske kandidatke.
V sklopu študijskega obiska je bil predstavljen tudi nordijski model enakosti žensk in moških, poročilo
parlamenta o stopnji enakosti, predvsem pa politika KS in potek kampanje združenja za večanje
vključevanja žensk v politiko na lokalni ravni. V Norveškem združenju mest in regij (KS) so
prepričani,da je možno sprejemati politike in oblikovati dobre storitve za občanke in občane tako, da
bodo odražale kvaliteto za najširši krog ljudi le, če se v odločanje vključi enakopravno tudi vse
segmente populacije. Tako KS izvaja nekaj pobud, med njimi so: več žensk v upravnem poslovodenju
in političnih vodstvenih položajih, implementacija načela enakosti spolov, enakost v občinskem
načrtovanju, občina kot ponudnik storitev in delodajalec, nordijska mreža (2014-15) – integracija
načela enakosti spolov na lokalni ravni, pobuda za več moških v vrtcih in zdravstvenem varstvu ter
pobuda za zmanjšanje neprostovoljnega (in prostovoljnega) dela s skrajšanim delovnim časom. V
sklopu študijskega obiska sta se predstavnici SOS seznanile tudi s primeri izobraževanja žensk v
lokalni politiki, načini njihovega motiviranja za vstop v politično življenje, obstoječimi modeli
mentorstva in vzpostavljanja podporne mreže.
Na podlagi opravljenega študijskega obiska in preveritve primernosti prenosa dobrih praks v
slovensko okolje bo Skupnost občin Slovenije, skupaj z norveškim partnerjem, v začetku meseca julija
izvedla niz delavnic na temo enakosti žensk in moških v političnem življenju.
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MO MARIBOR IN OBČINA AJDOVŠČINA PREJEMNICI EVROPSKE
NAGRADE »GENiYOUTH MUNICIPAL INITIATIVES AWARD«
Mestna občina Maribor in občina Ajdovščina sta se
decembra lani odzvali povabilu Mreže lokalnih
oblasti za jugo – vzhodno Evropo (NALAS) in
Skupnosti občin Slovenije za prijavo primerov
dobrih praks na nagrado »GENiYOUTH Municipal Inititiatives Awards – Inclusion of Women and
Youth in Local Government Affairs in South East Europe«. Komisija je po pregledu vseh prispelih
primerov dobrih praks MO Maribor in občino Ajdovščina uvrstila med pet zmagovalnih primerov
(poleg slovenskih občin bodo nagrado prejele še mesto Elbasan, Albanija; mesto Petrovo, Bosna in
Hercegovina ter Konferenca mest in občin Srbije). Uvrstitev med prejemnike nagrade zmagovalnim
mestom ponuja možnost širitve primere dobre prakse po preostalih mestih po Evropi in pridobivanje
sponzorskih sredstev.
Mestna občina Maribor je nagrado prejela za v letu 2013 implementiran primer dobre prakse
»Soustvarjanje socialnih prostorov – za mlade z mladimi«, ki je nastal v sklopu evropskega projekta
URBACT II – My generation at work. Komisija je v svoji utemeljitvi nagrade med drugim zapisala, da
je Maribor odprl javne prostore za mlade in na ta način podpira njihovo kreativnost in integracijo v
lokalno skupnost. Opisani primer je po njihovem mnenju povezal mlade z manj priznanimi poklici
(tesar, pleskar, zidar, električar), za katere pa obstaja potreba na trgu delovne sile in je dober primer
reševanja vprašanja brezposelnosti mladih.
Občina Ajdovščina je nagrado prejela za Lokalno strategijo za mlade v občini Ajdovščina. Komisija je
ugotovila, da je občini skozi pobudo uspelo ustvariti trajnostno podporno okolje za razvoj mladinske
politike in mladinske dejavnosti, ki se jih financira skozi občinski proračun in imajo konkretne
rezultate. Skozi ukrepe je občini Ajdovščina uspelo motivirati in vključiti mlade za vključevanje v
oblikovanje lokalnih politik, za soodločanje in izboljšanje postopkov tako, da so občinske politike
merodajno oblikovanje v podporo mladim. Občina Ajdovščina je skozi implementacijo strategije
izkazala številne merljive rezultate.
V Skupnosti občin Slovenije občini Ajdovščina in MO Maribor iskreno čestitamo! (bh)

OBČINA ČRNOMELJ POSADILA LIPO
V petek, 10. 4. 2015, so v občini Črnomelj
posadili lipo v okviru projekta »Človek posadi,
čebela

opraši«,

katero

je

županja

Občine

Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič prejela na
redni letni in volilni skupščini Skupnosti občin
Slovenije, ki je potekala na Brdu pri Lukovici na
sedežu Čebelarske zveze Slovenije. Na SOS
pozdravljamo aktivnosti občin, ki so se že
odzvale

na

projekt,

hkrati

pa

pobudo

naslavljamo tudi na vse ostale občine, ki tega še
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niste storile.

KODEKS ETIKE V OBČINI LENDAVA in OBČINI HAJDINA
Občina Lendava je Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni po vzorcu SOS sprejela
že v prejšnjem mandatu, dne 25.04.2013, kodeks pa so podpisali tudi vsi sedanji člani občinskega sveta
in župan občine dne 30.10.2014 na 1. seji, 1 član občinskega sveta pa je Kodeks podpisal naknadno po
imenovanju (namesto župana).
Prav tako je občinski svet Občine Hajdina, na svoji 5. redni seji, dne 15. 4. 2015 sprejel Kodeks
ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.
V kolikor ste oziroma boste kodeks sprejele tudi ostale občine, vas vljudno naprošamo, da nam
posredujete podpisane skenirane kodekse, ki jih bomo objavili skupaj z že prejetimi kodeksi na spletni
strani SOS. V primeru kakršnih koli vprašanj smo vam na voljo v Sekretariatu SOS, kjer lahko dobite
besedilo tudi v word različici.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PLAČILO UPRAVNE TAKSE ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI
ZEMLJIŠČ
Skupnost občin Slovenije je v odgovoru na dopis, s strani Ministrstva za javno upravo in Ministrstva
za pravosodje prejela stališče v zvezi s plačilom upravne takse. Ne glede na spremenjeni 105. člen
Zakona o prostorskem načrtovanju, se navedena potrdila o namenski rabi zemljišč notarjem
posredujejo brezplačno, in sicer na podlagi 5. a člena Zakona o notariatu. Le ta je v razmerju do
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in Zakona o upravnih taksah (ZUT), specialni predpis.
Celotno pojasnilo MJU si lahko preberete TUKAJ.

UREDBA O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ
Obveščamo vas, da je 11.4.2015 stopila v veljavo prenovljena Uredba o določitvi obmejnih
problemskih območij. Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno tukaj.

PREDLOG ZAKONA O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI RS IN
PREDLOG UREDBE O DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH NA KMETIJI
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo
Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in predlog Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na
kmetiji.
Tukaj najdete Izhodišča za pripravo Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in predlog zakona
ter predlog Uredbe.
Vaše morebitne pripombe in stališča nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 20.4.2015 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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MFERAC IN OBČINSKI DOKUMENTNI SISTEMI
Potem ko smo izvedli okroglo mizo o možnostih vključevanja občin v MFERAC so na podlagi
vprašanj, ki so bila postavljena, na MF ugotovili, da je je za uvajanje MFERAC-a v občine pomemben
podatek, kateri dokumentarni sistem ima občina, ki bi želela uporabljati MFERAC, saj se bo potrebno
povezati z MFERAC-om. Da pa ne bi vsaka občina sama iskala rešitev, bi bilo koristno, da to vemo, saj
bi tako lahko za skupino občin z enakim dokumentarnim sistemom naenkrat reševali tehnične
probleme, hkrati pa bi vedeli, katere občine bi lahko nato dokaj hitro vključili.
Po drugi strani pa je seveda pomemben tudi podatek, katere računovodske aplikacije se uporabljajo
na občinah, da bi v primerih, ko bi se ekonomsko splačalo kaj narediti tudi na temo prenosa podatkov
iz obstoječih sistemov, lahko naenkrat reševali ta problem.
Zato so iz MF zaprosili, da vsako združenje zbere podatke od svojih članov in jih vnese v priloženo
tabelo, predvsem za tiste, ki so se udeležile okrogle mize, pa seveda tudi za občine, ki bi izkazale za to
interes.
Na podlagi teh podatkov bi se na MF lažje organizirali in bili bolj učinkoviti. Izpolnjene podatke v
tabeli pošljite do 24.4.2015 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.
Tabela – Občinski IS

VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA
LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Skupnost občin Slovenije ponovno objavlja vsebinska izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji. Ker želi MJU pri pripravi izhodišč in kasnejšega oblikovanja
besedila strategije slediti čim širšemu aktivnemu sodelovanju, vas vljudno naprošamo, da nam
posredujete vaša stališča, mnenja, (proti)vprašanja, predloge na vsebinska izhodišča.
Le ta izhodišča so pripravljena na način, da je pri posameznih poglavjih na splošno predstavljeno
stanje, v nadaljevanju pa so glavna navedena odprta vprašanja, na katera bo odgovorila strategija.
Tukaj najdete besedilo izhodišč.
Vljudno vas naprošamo, da nam stališča, mnenja posredujete najkasneje do četrtka, 30.4.2015 na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE
MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA OBDOBJE OD LETA 2015 DO LETA
2020
Obveščamo vas, da je v javni razpravi Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti
žensk in moških za obdobje od leta 2015 do leta 2020. Novi nacionalni program za prihodnje obdobje
določa splošne prioritete za izboljšanje položaja žensk in moških oziroma za zagotavljanje
trajnostnega razvoja enakosti spolov v Sloveniji na osmih prednostnih področjih: enaka ekonomska
neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma družinskega življenja, družba znanja brez
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spolnih stereotipov, socialna vključenost, zdravje, uravnotežena zastopanost žensk in moških, nasilje
nad ženskami in enakost spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju.
Predlog resolucije se nahaja v javni razpravi do 30.4.2015. Vaše pripombe in predloge prosimo
posredujte do 30.4.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJAH
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v obravnavo posredovalo Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah. Vljudno vas prosimo za odziv čim prej,
najkasneje pa do 4. maja 2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI
OPREMI
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.
Rok za oddajo vaših pripomb in pobud je 15.5.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.
Bistvene spremembe se nanašajo na:
o

Področje uporabe – z letom 2018 uveljavlja drugače določeno, t. im. »odprto« področje
uporabe. To določa šest splošnih razredov EEO namesto 10.

o

Okoljske cilje – postopno morajo države članice v letih od 2016 do 2021 letno zbrati količino
OEEO, ki znaša od 45 do 65 % dane EEO na trg v preteklih treh letih. Prav tako se za 5%
zvišujejo predpisani deleži ponovne uporabe, recikliranja in predelave za posamezne razrede
EEO.

o

Dodatne ukrepe za zajem zelo male OEEO

o

Dodatne ukrepe za omogočanje priprave za ponovno uporabo – omogoča se dostop
izvajalcem priprave za ponovno uporabo do zbrane OEEO, pred njeno oddajo v obdelavo

o

proizvajalec s sedežem izven države članice – se omogoča, da preko pooblaščenega
zastopnika izpolnjujejo obveznosti v zvezi z zahtevami direktive v tej državi članici

o

Zahteve za registracijo proizvajalcev – določajo se enotne zahteve za registracijo proizvajalcev

o

Upravno sodelovanje med državami članicami EU in izmenjava podatkov – določajo se
obveznosti proizvajalcem, ki prodajajo na daljavo, in način upravnega sodelovanja ter
izmenjave podatkov med državami članicami

o

Uvedbo standardov za obdelavo OEEO – uvajajo se določeni tehnični standardi pri obdelavi
OEEO

o

Ukrepe za večji nadzor pošiljk rabljene EEO – določajo se pravila za pošiljanje pošiljk rabljene
EEO oziroma merila za razlikovanje med pošiljkami rabljene EEO in OEEO

Prav tako se spreminja:
o

vpis proizvajalca EEO ni več vezana na potrjevanje načrta ravnanja z OEEO,

o

postopek vpisa zbiralca OEEO v evidenco zbiralcev in postopek izdaje OVD izvajalcu
obdelave OEEO ni več vezan na potrditev načrta ravnanja z OEEO,
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o

določa se zahteve in pogoje za zbiralce in obdelovalce OEEO,

o

ureja se način spremembe, dopolnitve in izbrisa načrta ravnanja z OEEO,

o

določajo se pogoje, odgovornosti in kazenske sankcije za nosilca skupnega načrta ravnanja z
OEEO,

o

razveljavlja se Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe
ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. list RS št. 118/04), ki se ni izvajala.

Bistveni dodatni ukrepi so tudi:
o

določitev pogojev za nosilca skupnega načrta ravnanja z OEEO in njegovih obveznosti,

o

določitev deležev izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev pri ravnanju z OEEO,

o

uvedba finančnega jamstva za izvajanje načrta ravnanja z OEEO.

ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE
PROGRAME V KULTURI
Obveščamo vas, da je v javni razpravi Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v
kulturi.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in pobude posredujete najkasneje do 8.5.2015 na
naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O OVIRAH NA CESTI
Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z aktivnostmi za pripravo novega Pravilnika o ovirah na
cestah. Glede na dejstvo, da trenutni pravilnik ni bil namenjen občinskim cestam, želijo to v novem
pravilniku spremeniti. V pravilnik želijo vnesti čim več tipskih tem za ovire na cestah, zato prosijo
občine za pomoč. Občine so tiste, ki imajo izkušnje s tega področja in ki veste kaj potrebujete v novem
pravilniku. Zato vas pozivam, da mi do konca meseca aprila posredujete tipske sheme (lahko tudi
skicirane na roko), za katere mislite, da bi jih bilo dobro vključiti v nov pravilnik. Vase sheme
posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)

UKREPI OBČIN ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI NA
OBČINSKIH CESTAH
V Skladu z nacionalnim programom Varnosti v cestnem prometu 2013-2022 je Agencija za varnost v
cestnem prometu pozvala Skupnost občin Slovenije, da s strani občin zbere podatke o ukrepih občin
za izboljšanje prometne varnosti v letu 2014. Na Skupnosti občin Slovenije smo pripravili spletni
vprašalnik, na podlagi katerega bomo zbrali ukrepe občin. Vabimo vas, da vaša občina izpolni
vprašalnik in tako pripomore k pripravi učinkovitega poročila o aktivnostih občin za boljšo varnost v
cestnem prometu. Vprašalnik je dosegljiv na tej povezavi. (MM)
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DOGODKI SOS
23.4./ 1. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V četrtek, 23.4.2015, bo od 10.00 ure dalje v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta
Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, potekala 1. seja Predsedstva SOS.

7.5./ DELOVNI POSVET “PRE/UREJANJE ZEMLJIŠČ V LOKALNI
SKUPNOSTI”
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, organizira delovni posvet na temo urejanje prostora (spremembe
namenske rabe) v okviru postopka priprave OPN-ja, kjer boste izvedeli koristne informacije glede
sistema prostorskega načrtovanja na lokalni ravni z vidika usklajevanja različnih interesov v prostoru.
Delovni posvet bo potekal v četrtek, 7. maja 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronus, Austria
Trend hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana.
Vabilo in prijavnica.
Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 5. 5. 2015, 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.
Vljudno vabljeni!

13.5./ DELOVNI POSVET »PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU ODDAJE
JAVNEGA NAROČILA«
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet z naslovom »Pravno varstvo v postopku oddaje
javnega naročila«. Na seminarju bo predstavljen potek postopka pravnega varstva glede na fazo
postopka pravnega varstva in fazo oddaje javnega naročila. Namen seminarja ni zgolj v predstavitvi
pravil procesnega zakona, pač pa bo tematika predstavljena skupaj z relevantnimi določili materialnih
predpisov, s katerimi je uveljavitev pravnega varstva v tesni povezavi.
Udeležencem bodo predstavljeni praktični napotki za učinkovit razplet postopka pravnega varstva,
izhajajoč predvsem iz pravne prakse DKOM in sodb Sodišča Evropskih skupnosti, katere
predavateljica dobro pozna.
Delovni posvet bo potekal v sredo, 13. maja 2015, ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega
doma, Trg Celjskih knezov 9, Celje.
Tukaj najdete vabilo s programom oz. vsebino in prijavnico.
Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 11. maja 2015. Izpolnjeno prijavnico
pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost
občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.
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16.5.-19.5./ SEJEM NEXPO 2015 LETOS V PLOVDIVU
Obveščamo vas, da bo med 16. in 19. majem 2015 potekal sejem lokalne samouprave JV Evrope, in
sicer v Plovdivu, Bolgariji. Dogodek organizirajo Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope (Nalas)
in Nacionalno združenje občin v Bolgariji (NAMRB) ob sodelovanju bolgarske občine Plovdiv.
Udeleženci bodo imeli priložnost, da obiščejo primere dobrih praks v občini Plovdiv, možnost
diskusije o le-teh in na področju ekonomskega razvoja občine, prav tako pa je 17. maja organiziranih
nekaj možnosti za spoznavanje kulturne dediščine mesta. Udeležence bodo pozdravili tudi pomembni
politiki, svojo prisotnost je potrdil tudi predsednik Republike Bolgarije. Na odprtem odru boste lahko
uživali tudi v bolgarski živi kulturni dediščini, ki jo bodo predstavili lokalni umetniki z vse države.
Prav tako bo 18. maja potekala tudi podelitev nagrad za dobro upravljanje na lokalni ravni, ter
podelitev nagrade GENIYOUTH za najboljše prakse na področju enakosti žensk in moških ter
mladinske politike v občinah JV Evrope. Med dobitnicami nagrade GENIYOUTH sta v letošnjem letu
slovenski občini, in sicer MO Maribor in občina Ajdovščina.
Vsem, ki boste zainteresirani za predstavitev vaše občine ali evropskega projekta, ki ga izvajate, pa
bodo na razpolago tudi stojnice v okviru sejemskega prostora. Samostojno stojnico v velikosti 6 m²
boste lahko najeli po ceni 350 €.
V sklopu konference bo potekala tudi razprava o praksah občin v regiji na področju odzivanja na
naravne nesreče, katere se bodo udeležili tudi evropski komisarji, predsednik Vlade Republike
Bolgarije in mednarodni strokovnjaki.
PROGRAM DOGODKOV
Za več informacij lahko pokličete v sekretariat SOS na 02 234 15 05 ali nam pišete na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si.

30.5.-1.6./ UMETNIŠKA KOLONIJA »ALPE-JADRAN SRCE NAIVE«
Koprivniško Križevska županija, Turistična zveza Koprivnica Križevci, Muzej mesta Koprivnica,
Združenje Hlebinjskih slikarjev in kiparjev naivne umetnosti in Občina Hlebine vabijo k sodelovanju
na umetniški koloniji “Alpe-Jadran SRCE naive”, ki bo potekala od 30. maja do 1. junija leta 2014, v
Hlebinah, na posestvu ” Hiša Krsto Hegedušić”. Prireditev “Alpe-Jadran srce naive” poteka kot
skupni projekt sofinanciran iz Zveze Alpe-Jadran.
Cilj umetniške kolonije “Alpe-Jadran srce naive”, je promocija naivne in tradicionalne umetnosti v
regijah članicah Zveze Alpe-Jadran na dogodku, kjer se bodo zbrali umetniki iz regij članic AAA in
širše. Dela nastala v koloniji bodo nato razstavljena na razstavah v mestih regij članic in bodo na
koncu podeljena v dobrodelne namene. Organizator bo zagotovil namestitev za udeležence kolonije
po domovih Hlebinjskih umetnikov, kakor tudi jedi in osvežitev za vse udeležence. Prav tako bodo
poskrbeli za slikarske potrebščine.
VABILO(ANGL.)
PRIJAVNICA (ANGL.)
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DOGODKI DRUGIH
21.4./ NACIONALNA KONFERENCA O OBLIKOVANJU STRATEGIJE
RAZVOJA NEVLADNEGA SEKTORJA IN PROSTOVOLJSTVA
Ministrstvo za javno upravo je začelo s pripravo Strategije razvoja nevladnega sektorja in
prostovoljstva. Strategija se bo pripravljala skozi daljši vključujoč proces, njen namen pa je, da začrta
glavne smeri razvoja in določi ukrepe, ki so za razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva
najpomembnejši.
Ministrstvo za javno upravo ter Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
zato organizirata nacionalno konferenco z naslovom »Sooblikujemo Slovenijo – Združimo moči za
oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«, ki bo potekala v
torek, 21. aprila 2015 med 9. in 16. uro, v dvorani Povodni mož, na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani.
Vljudno vabljeni!
Vabilo in Program.

22.4./ SEMINAR »AVSTRIJA - ZANIMIV TRG ZA SLOVENSKA
PODJETJA«
Dne 22.4.2015 bo od 10.00 do 12.00 ure na Štajerski gospodarski zbornici, Ulica talcev 24, Maribor
potekal brezplačni seminar "Avstrija - zanimiv trg za slovenska podjetja - novosti, težave in izzivi in
pri poslovanju v Avstriji". Avstrija postaja vedno bolj zanimiv trg za slovenska podjetja, zato vas
vabimo na seminar, kjer bodo podrobneje predstavili najpogostejše težave pri poslovanju in pa tudi
nekatere novosti, ki so stopile v veljavo.
Več o seminarju in prijavnico najdete na tej povezavi.

22. in 23.4. / EKO KONFERENCA NARAVNE DANOSTI JV EVROPE V
LUČI PODNEBNIH SPREMEMB
Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23.4.2015 se bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvijala
6. mednarodna Eko konferenca pod naslovom "Naravne danosti JV Evrope v luči podnebnih
sprememb". Za občine so organizatorji pripravili poseben panel, kjer bodo nastopili strokovnjaki,
sodelujoči na vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga prav tako kot konferenco
organizira Društvo Planet Zemlja in kjer bodo obiskovalci z prve roke boste izvedeli, kaj je na
lokalnem nivoju pomembno in koristno na področjih, ki jih natečaj obravnava. Celoten Program
konference najdete na tej povezavi. Na konferenco se lahko prijavite tukaj. Na konferenci bo društvo
Planet Zemlja razpisalo tudi nov natečaj Planetu Zemlja prijazna občine 2015.
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6.5.-8.5./ URBACTOV MESTNI FESTIVAL V RIGI
Program URBACT vas vabi na tridnevni URBACT FESTIVAL evropskih mest, ki se bo odvijal v Rigi
med 6. in 8. majem 2015. Na festivalu bodo predstavljena spoznanja o mestih, ki so izšla iz
dosedanjega programa URBACT II, obenem pa bo festival zagnal URBACT III. Urbani strokovnjaki iz
vse Evrope pripravljajo različne interaktivne dogodke, kot so poglobljene delavnice (‘deep-dive
workshops‘), delavnice v obliki urbanih sprehodov (‘walkshops‘), predavanja (‘masterclasses‘) in stojnice,
na katerih so bodo predstavljala mesta. Veliko bo priložnosti za neformalne pogovore, mreženje in
iskanje partnerjev za nova omrežja (prvi razpis bo objavljen kmalu). Rok za prijave je 15. april 2015,
vendar pa so prijave odprte le do zapolnitve mest in se hitro polnijo.
Več na urbact.si v slovenščini in na uradni strani festivala v angleščini.

8.5./ DIALOG Z EVROPSKO KOMISARKO ZA PROMET VIOLETO BULC
Obveščamo vas, da predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji organizira dialog z evropsko
komisarko za promet Violeto Bulc, ki bo potekal v petek, 8. maja 2015, ob 16.30 v ljubljanskem Kinu
Šiška.
Violeta Bulc se bo z vami pogovarjala o aktualnih temah: rast in delovna mesta, naložbe v
infrastrukturo, zaposlovanje mladih in prihodnost EU.
Več informacij je dosegljivih na tej spletni strani. Prijave se zbirajo tukaj ali na naslovu dialog@mrezamama.si.

13.5./ MEDNARODNO SREČANJE KOMUNALNA ENERGETIKA 2015
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru organizira v
sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje, srečanje Komunalna energetika 2015. Celotno srečanje
bo trajalo od 12. do 14. maja 2015.
Vljudno vas vabimo, da se pridružite kot predavatelj na mednarodnem srečanju Komunalna
energetika 2015, 13. maja 2015 v Mariboru, kjer boste imeli tudi občine možnost udeležbe ter
predstavitve svojih pogledov in razmišljanj na temo energije, dobrih praks in težav s katerimi se pri
svojem vsakdanjem delu srečujete v smislu doseganja ciljev varčevanja z energijo in rabe obnovljivih
virov energije. Izpostavljeno bo področje energetskih sanacij, kako se načrtujejo, kako uspešne so
lahko in kateri problemi nastajajo, ko se doseganje rezultatov meri in se o tem poroča.
Zaradi lažje izvedbe posvetovanja in dokončne priprave programa sporočite svoj interes za
sodelovanje in najkasneje do 25.2.2015 pošljite naslov prispevka s katerim bi sodelovali na
info@energap.si. Več informacij o oddaji prispevkov najdete na tej povezavi: http://ke.powerlab.unimb.si/Domov.asp.
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32. SEJA VLADE
PROGRAMA STABILNOSTI – DOPOLNITEV 2015
Vlada RS se je seznanila z delovnim osnutkom Programa stabilnosti – dopolnitev 2015.
Cilji javno finančne politike Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 sledijo zahtevam in priporočilom
Sveta EU v okviru zavez Pakta stabilnosti in rasti ter so v skladu s postopkom presežnega
primanjkljaja. Doseganje scenarija v srednjeročnem obdobju je predvideno s prepletanjem spodbujanja
naložb in ukrepi za večjo konkurenčnost, strukturnimi reformami in fiskalno odgovornostjo.
Slovenija v letu 2015 sledi fiskalnemu cilju, da doseže primanjkljaj sektorja države v višini 2,9% BDP, v
letu 2016 pa 2,4% BDP, strukturni saldo sektorja država bo po tej oceni izravnan v letu 2020. (Vir:
Vlada RS, ab)

ANALIZA IZVAJANJA FUNKCIJ SUBJEKTOV JAVNE UPRAVE IN
IZDELAVA INSTRUMENTOV PRIMERLJIVOSTI SUBJEKTOV JAVNEGA
SEKTORJA
Vlada RS se je seznanila s predlogom projekta Analiza izvajanja funkcij subjektov javne uprave in
izdelava instrumentov primerljivosti subjektov javnega sektorja in potrdila njegovo izvedbo.
Namen projekta je okrepitev institucionalne usposobljenosti subjektov za stalno izboljševanje v javni
upravi - za bolj učinkovito delovanje in bolj kakovostno zagotavljanje javnih storitev, za nadaljnjo
krepitev sistema javne uprave kot dejavnika konkurenčnosti, rasti in razvoja v Republiki Sloveniji.
Cilj projekta je izvedba analize in oblikovanje instrumentov primerljivosti (kazalnikov), s pomočjo
katerih bo možno prepoznati bolj in manj učinkovite dele javnega sektorja. Priprava analitičnih podlag
bo omogočila oblikovanje pravih in usmerjenih rešitev ter ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo
delovanja sistema javne uprave oziroma širšega javnega sektorja, ki bodo s kasnejšo izvedbo
prispevali k modernizaciji, povečani učinkovitosti in znižanju stroškov delovanja sistema. (Vir: Vlada
RS, ab)

POROČILO O AKTIVNOSTIH MINISTRSTEV V ZVEZI Z ZNIŽANJEM
STROŠKOV DELOVANJA OBČIN
Vlada RS se je seji seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev
v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in
obenem nalaga ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z znižanjem
stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir.
Na podlagi izvedenih aktivnosti Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da je nujno intenziviranje ne le
procesa dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanje konkretnih finančnih prihrankov
občin. (Vir: Vlada RS, ab)
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UREDBA O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV NA PODROČJU
ČEBELARSTVA V RS V LETIH 2014–2016
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016.
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014—2016 (Uradni list
RS, št. 6/14 in 54/14) so se pri ukrepu tehnična pomoč čebelarjem spremenili pogoji upravičenosti.
Dodala se je nova aplikativna raziskava z naslovom Izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih
panjev. Ministrstvo je po pregledu izvedbe ukrepov v letu 2014 ter na podlagi ugotovitev analiz pri
medu in vosku pripravilo spremembo Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016. (Vir: Vlada RS, ab)

PROBLEMATIKA IZGRADNJE URGENTNIH CENTROV
Vlada RS se je seznanila z opredelitvijo Ministrstva za zdravje do sklepov Odbora za zdravstvo,
sprejetih na 2. seji Odbora Državnega zbora za zdravstvo o »Problematiki izgradnje urgentnih
centrov«. Odbor za zdravstvo je 11. 2. 2015 ob obravnavi točke dnevnega reda »Problematika
izgradnje urgentnih centrov«, sprejel naslednje sklepe:
1. Odbor za zdravstvo se je seznanil s problematiko izgradnje urgentnih centrov v Republiki Sloveniji.
2. Ministrstvo za zdravje naj v primeru morebitnega odstopanja od postavljenega terminskega plana
izgradnje urgentnih centrov obvesti Odbor za zdravstvo in poroča o vzrokih za zamudo.
3. Odbor za zdravstvo predlaga vladi, da vključi urgentni center Ptuj v mrežo urgentnih centrov.
Ministrstvo za zdravje ne nasprotuje sprejetim sklepom in jih bo realiziralo skladno z zapisanim. (Vir:
Vlada RS, ab)

KOMISIJA ZA ZAŠČITO ROMSKE SKUPNOSTI
Vlada RS je s sklepom na novo ustanovila Komisijo Vlade RS za zaščito romske skupnosti in določila
njeno sestavo, ki jo bo sestavljalo 16 članov. Komisija bo za svoje delovanje sprejela poslovnik, o
svojem delu pa bo poročala vladi. Administrativno-tehnične naloge bo za komisijo opravljal organ,
pristojen za narodnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI
OBČINE IŠČEJO PARTNERJA
Na Skupnost občin Slovenije so se obrnile občine, ki iščejo partnerja za prijavo oz. za sodelovanje pri
projektu.
Regija Granada iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Horizon 2020. V projektu
želijo razviti aplikacijo za pomoč mobilnosti v mestih.
Občina Cadiz iz Španije išče partnerja za prijavo projekta na razpis Erasmus +. V sklopu projekta
želijo sodelovati na področju mobilnosti učencev.
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Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) išče partnerja za prijavo projekta na razpis
Centralna Evropa. S projektnim predlogom želijo izboljšati podporo za izboljšanje inovativnosti in
motiviranja otrok in učiteljev v osnovni in srednji šoli z ustanovitvijo »kreativnega hub-a«;
Občina Palma del Condado iz Španije išče partnerja za skupno prijavo projekta na razpis
Erasmus+. V okviru projekta želijo izboljšati mobilnost mladih v dveh državah. Fokus aktivnostih
bi bil na mladih in na turizmu. (Rok za prijavo 30.4.2015)
Socialna kooperativa iz regije Umbria v Italiji išče partnerja za prijavo projekta na razpis
ERASMUS+ s področja športa. V okviru projekta želijo spodbujati k športni aktivnosti z
implementacijo Priročnika za fizično aktivnost, ki ga je pripravila Evropska komisija. Rok za
oddajo projekta je 14. maj.
Mesto Helsingborg iz Švedske išče partnerja za prijavo projekta v okviru the Ambient Assisted
Living Programme, kjer bi promovirali pomoč starejšim v vsakodnevnem življenju preko iskanja
ICT rešitev (rok za prijavo je do konca meseca maja 2015);
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektih oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije
se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

POZIV ZA ODDAJO PRISPEVKOV - SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI
2015
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
Slovenski regionalno razvojni sklad pripravljajo Slovenske regionalne dneve 2015, z naslovom
GLOBALNI IZZIVI IN REGIONALNI RAZVOJ. Regionalni dnevi bodo 19. in 20. novembra 2015 v
Posavju.
Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja regionalne politike v Sloveniji,
soočenju mnenj in idej pristojnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin,
drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim
razvojem; cehovski dogodek in srečanje, kjer se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in kjer se skuša
z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških izhodišč. So priložnost za utrjevanje poslovnih
in prijateljskih vezi, pa tudi za izmenjavo mnenj med prakso in znanostjo, s čimer želijo organizatorji
prispevati h kakovostnejšim odločitvam.
V sklopu simpozija nameravajo pripraviti:
monografijo »Globalni izzivi in regionalni razvoj«, v kateri bodo objavljeni poslani in
pozitivno recenzirani prispevki;
delovno srečanje s predstavitvijo izbranih dosežkov in pogledov;
okrogle mize, kjer bo govora o aktualnih problemih in smernicah.
K aktivnemu sodelovanju na simpoziju tako vabijo strokovnjake, ki želijo predstaviti svoje poglede na
regionalni razvoj v Sloveniji, še zlasti z vidika različnih globalnih izzivov. Ker organizatorji želijo tudi
v prihodnje ohraniti Slovenske regionalne dneve kot ključno stičišče znanj s področja regionalne
politike in regionalnega razvoja, vabijo strokovnjake z različnih področij, da se pridružijo razpravi na
temo regionalnega in lokalnega razvoja v Sloveniji ter pripravijo prispevke za monografijo »Globalni
izzivi in regionalni razvoj«. V knjigi, ki bo izšla kot 5. številka v zbirki Regionalni razvoj, bodo
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obravnavali globalne izzive in njihovo vlogo v regionalnem razvoju, prav tako pa druge vsebine s
področja regionalne politike in regionalnega razvoja.
Povzetek predlaganega prispevka oziroma napoved teme, ki jo želite obravnavati, sporočite na
elektronski naslov rrs@zrc-sazu.si; in sicer do vključno 17. 4. 2015. O primernosti teme in morebitnih
dodatnih priporočilih vas bodo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka, zato
ste vljudno vabljeni, da temo najavite čim prej. (bh)

FOTONATEČAJ MOJE PODEŽELJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje, organizira foto natečaj »Moje
podeželje«. S tem natečajem želijo pridobiti odziv posameznikov, in sicer kako skozi svoje oči vidijo
slovensko podeželje in kmetijstvo ter to udejanjiti v fotografiji. Namen pa je tudi prikazati rezultate, ki
se odražajo na podeželju tudi s pomočjo Programa razvoja podeželja RS oziroma Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Udeleženci lahko posredujete fotografije od srede, 7. 1. 2015
do četrtka, 30. 4. 2015. Celotna novica je objavljena na spletni strani programa podeželja. (Vir: MKGP)

OBJAVLJEN PRVI RAZPIS ZA AKCIJSKA OMREŽJA URBACT
Program URBACT, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je na spletni strani
objavil prvi razpis za akcijska omrežja. Razpis je namenjen mestom, ki želijo oblikovati omrežja za
izmenjavo znanj in izkušenj pri reševanju urbanih razvojnih izzivov, s katerimi se srečujejo.
Glavni cilj akcijskih omrežij je izboljšati zmogljivost evropskih mest za upravljanje trajnostnih urbanih
politik in krepiti njihove zmožnosti za oblikovanje celostnih strategij trajnostnega urbanega razvoja. S
sodelovanjem v akcijskih omrežjih mesta izmenjujejo izkušnje in probleme ter oblikujejo nove ideje za
reševanje izzivov, povezanih s trajnostnim urbanim razvojem. Za iskanje partnerjev pri projektu in
projektnih idej je vzpostavljen partnerski forum, če imate projektno idejo in iščete partnerje ali pa bi se
želeli pridružiti prijavi na določeno temo, izpolnite ta obrazec.
Rok za oddajo prijav je 16. junij 2015. Povezavo do razpisa najdete tukaj.

NOVICE DRUGIH
SPLETNI BREZPLAČNI DOSTOP DO PODATKOV LASERSKEGA
SKENIRANJA (LIDAR)
Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru projekta »Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in
informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami« omogočilo prenos LIDAR podatkov
(najnatančnejši podatki o reliefu za celotno območje Slovenije t.j. podatke laserskega skeniranja LIDAR (Light Detection And Ranging)) vsem zainteresiranim preko spleta. Uporabniki bodo lahko
pridobili georeferenciran oblak točk ali obdelan klasificiran oblak točk za poljubno območje. Bloki z
rezultati snemanj se bodo objavljali postopoma, do konca leta bomo zagotovili LIDAR podatke za celo
Slovenijo. Podatke laserskega skeniranja je mogoče pridobiti in si jih brezplačno prenesti preko
spletnega portala eVode. Trenutno so že dosegljivi podatki laserskega skeniranja za naslednje bloke
skeniranja, ki so pokriti z 1 km × 1 km rdečo gridno mrežo. Podatki laserskega skeniranja so uporabni

10.4.2015 – 17.4.2015

TN št. 15

za izdelavo hidrološko hidravličnih študij, načrtovanje ukrepov za povečevanje poplavne varnosti,
spremljanje sprememb v okolju, prostorsko načrtovanje, energetiko, arheologijo, kmetijstvo,
gozdarstvo, obrambo ipd. Zaradi širokega spektra uporabe pričakujemo tudi rast zelenih delovnih
mest ter učinkovitejše upravljanje z vodami in hitrejše prostorsko načrtovanje. Več lahko preberete
tukaj.

VKLJUČENOST MLADIH V LOKALNO POLITIKO V OBČINI
AJDOVŠČINA
Z namenom v praksi spoznati kako mladi v ajdovski občini delujejo in se vključujejo v lokalno
politiko, sta občino obiskali podžupanja mestne občine Murska Sobota Jasmina Opec in njena
svetovalka Darja Kadiš, saj

je mladinska dejavnost v Murski Soboti precej razkropljena, mladi

odhajajo s trebuhom za kruhom v bližnjo Avstrijo, občina pa bi jih seveda rada zadržala in se skuša
pri tem zgledovati po izkušnjah iz drugih okolij.
Ajdovska občina je med prvimi nosilkami certifikata Mladim prijazna občina, pred dnevi pa je prejela
še mednarodno priznanje za Strategijo za mlade kot primer dobre prakse. Sprejema se je udeležil tudi
podžupan Mitja Tripković, ki je na kratko povzel sicer obširno strategijo za mlade: »Strategijo je
soglasno sprejel občinski svet in v proračunu tudi predvidel denar zanjo, kar nas zavezuje, da se po
njej tudi ravnamo. Tako imamo ves čas pred očmi, kako priti recimo do poceni stanovanj za mlade
družine in kako mladim pomagati na podjetniški poti. Če strategije ne bi imeli, bi denar porabili za kaj
drugega, tako pa je mladina v prvem planu.« Pomembno je tudi to, da so dokument sooblikovali prav
mladi, je še dodal podžupan.
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