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1. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Dne 3.4.2015 je v občini Žalec potekala prva seja
Predsedstva SO. V novi sestavi predsedstva je bilo
soglasno sprejeto, da bo dr. Ivan Žagar, predsednik
sekcije občin s sedežem upravnih enot, vodil
Skupnost občin Slovenije v prvi tretjini štiriletnega
mandata. Drugo tretjino mandata bo predsedovanje
skupnosti prevzel predsednik sekcije mestnih občin,
Bojan Kontič, zadnja tretjina mandata pa bo
pripadla predsedniku sekcije malih občin, Branku
Ledineku.
Nižanje stroškov za občine
Predsedstvo SOS je obravnavalo trenutni napredek pogajanj z ministrstvi za sistemske spremembe, s
katerimi bi naj, glede na podpisan dogovor o povprečnini, najkasneje do 30.6.2015 privarčevali 22,8
mio. evrov, saj se bi s tem datumom naj tudi dodatno znižala povprečnina, katero prejmejo občine za
opravljanje svojih zakonskih nalog. Županje in župani so opozorili, da pogajanja z ministrstvi
potekajo prepočasi in da konkretnega napredka (z redkimi izjemami) ni zaznati. To je ugotovila tudi
Vlada RS, Ministrstvo za javno upravo pa je ocenilo, da je nujno intenziviranje ne le procesa
dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanje konkretnih finančnih prihrankov občin. Zato
predsedstvo SOS ponovno opozarja na zavezo Vlade, da bo sredstva za občine, če ne bodo doseženi
ustrezno merljivi prihranki, zagotovila na drug način ter na dejstvo, da bodo za sredstva prikrajšani
neposredno občanke in občani. V Skupnosti občin Slovenije pričakujemo sestanek z ministrom
Koprivnikarjem in konkretne izračune prihrankov po 1. maju.
Strategija razvoja lokalne samouprave v RS
S strani Ministrstva za javno upravo se je seje predsedstva udeležil tudi dr. Roman Lavtar, ki je
predstavil razloge za sprejem Strategije lokalne samouprave, njene cilje ter predstavil terminski plan
izvedbe aktivnosti v zvezi s sprejemom Strategije. Člani predsedstva so pri tem izkazali dvom glede
možnosti izvedbe vseh aktivnosti v predvidenem času. Člani predsedstva so se strinjali, da je
Strategija lokalne samouprave pomembna zaradi regionalnega razvoja, predvsem pa da mora biti
strategija v konsenzu z lokalnimi skupnostmi, saj so občine partnerji v procesu sprejema strategije.
Tudi predsednik delovne skupine SOS za oblikovanje strategije razvoja lokalne samouprave Darko
Fras je povedal, da mora biti strategija celovita.
Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju
Prav tako je potekala izmenjava mnenj in stališč med županjami in župani (ministrstvo za
infrastrukturo je svojo prisotnost na seji v zadnjem trenutku preklicali) k uvedbi digitalnega
radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju na poseljenih območjih, kjer težave
predstavlja predvsem neupoštevanje občin in javnosti pri njihovi gradnji. Izkušnje prisotnih županj in
županov na seji so pokazale, da so si občine prizadevale za posvetovanje z občankami in občani,
medtem ko je komunikacija z državno ravnjo v večini primerov bistveno otežena. Pojavljajo se tudi
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primeri, ko ministrstvo zahteva, da prestavitev bazne postaje plača občina sama. Prav tako pa prihaja
do primerov, ko se zaradi nadgradnje sistema poškoduje ali uniči občinsko infrastrukturo, ki je po
zaključku del ne vrnejo v prvotno stanje. Predsedstvo je izpostavilo, da je takšen odnos do občin in
občanov popolnoma nesprejemljiv.
Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi
S strani Ministrstva za kulturo se je k tematiki predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere
nujne programe v kulturi seje udeležil državni sekretar, g. Anton Peršak, ki je predstavil predlog
zakona. Ker se preko predloga zakona posredno nalaga obveznosti tudi občinam, so županje in
župani opozorili, da se sredstva občinam znižujejo in tako trpi celotno področje družbenih dejavnosti,
tudi kultura. Članice in člani predsedstva SOS zakonu niso nenaklonjeni, vendar pa so opozorili, da so
v trenutnih težkih finančnih okoliščinah primerni zgolj tisti projekti na področju kulture, za katere je
možno zagotoviti sofinanciranje iz evropskih sredstvih. Predstavniki občin in ministrstva so se
dogovorili za tesno sodelovanje pri nadaljnjih postopkih priprave predloga zakona.
Informacija o pripravi Zakona o davku na nepremičnine
Seje predsedstva sta se udeležila tudi nadomestni član Projektnega sveta, Mirko Tavčar in član
Projektne skupine, za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve
obdavčitve nepremičnin, Izidor Jerala. Člani in članice predsedstva sta seznanila s trenutnim stanjem
na področju urejanja obdavčitve nepremičnin, seznanili so se tudi z delom Projektnega sveta in
Projektne skupine, opozorila pa sta tudi na problematiko v zvezi z sprejetimi občinskimi odloki o
NUSZ in v zvezi s spreminjanjem oziroma določanjem vrednosti točke za odmero NUSZ s sklepi ter
problematiko modelov vrednotenja nepremičnin, kjer prihaja do odstopanj. Člani predsedstva so prav
tako imenovali v Projektni svet novo članico, Jasmino Vidmar.
Imenovanje tretjega podpredsednika mreže Nalas
Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope, katere članica je tudi Skupnost občin Slovenije, na nivoju
vodstva deluje po principu rotacije. Tako na vsakoletni skupščini NALAS po sistemu rotacije vsako
leto prevzame vodstvo organizacije drug predsednik, sočasno pa se imenuje dva podpredsednika
organizacije. Predsedstvo SOS je potrdilo predlog glavnega odbora SOS in imenovalo Darka Frasa za
mesto tretjega podpredsednika mreže NALAS, za mesto drugega delegata pa so potrdili župana
občine Ajdovščina, Tadeja Beočanina.
Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)
Predsedstvo se je seznanilo z informacijo o usklajevalnem sestanku glede osnutka sprememb in
dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), kjer je MKGP predstavil ključne prejete
pripombe, ki se nanašajo na vsebino strokovnih podlag, načrtovanje objektov na kmetijskih zemljiščih,
posebnosti načrtovanja kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih, promet s kmetijskimi zemljišči,
agrarne in druge operacije in splošne pripombe.
Ureditev občinskega pravobranilstva kot javne lokalne službe
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Predsedstvo SOS je tudi potrdilo pobudo MO Velenje, da se občinsko pravobranilstvo uredi kot javna
lokalna služba.
Informacija o sejmu lokalne samouprave JV Evrope
Udeleženci predsedstva so bili tudi seznanjeni, 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. Več (bh, ab)

NOVIČKE SOS
NA MKGP O ZAKONU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Dne 20.4.2015 je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal usklajevalni sestanek
glede osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), ki je bil v javni
obravnavi do marca 2015, pripomb in predlogov, prejetih v času javne obravnave in stališč, ki jih je
ministrstvo zavzelo do prejetih pripomb in predlogov (dokument je dostopen tukaj).
MKGP je uvodoma predstavil ključne prejete pripombe, ki se nanašajo na vsebino strokovnih podlag,
načrtovanje objektov na kmetijskih zemljiščih, posebnosti načrtovanja kmetijskih objektov na
kmetijskih zemljiščih, promet s kmetijskimi zemljišči, agrarne in druge operacije in splošne pripombe.
Predstavnik SOS je na usklajevalnem sestanku ponovno predstavil podane pripombe in predloge,
zlasti pa glede na zavzeta stališča ministrstva opozoril na naslednje:
1.

Nedopustno je, da se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev znižuje obseg in kakovost
strokovnih podlag, potrebnih za določanje TVKZ. SOS vztraja, da se v ZKZ-E ohrani podlaga
za izboljšanje podatkov o boniteti kmetijskih zemljišč. SOS vztraja tudi na razvojnem
načrtovanju kmetijskih zemljišč, zato naj ministrstvo zagotovi sredstva za načrtovanje območij
primernih za izvajanje agrarnih operacij in območij za izvajanje ukrepov odpravljanja
zaraščanja.

2.

Nedopustno je, da ministrstvo od občin zahteva, da načrtujejo javne kolesarske in peš
površine, namenjene vzpodbujanju trajnostne mobilnosti s spremembo namenske rabe, saj se
na podlagi ZPNačrt načrtujejo podobno kot podzemni infrastrukturnimi objekti (cevovodi,
elektrovodi, komunikacije) brez spreminjanja namenske rabe. Zahteva po načrtovanju peš in
kolesarskih površin s spreminjanjem namenske rabe lahko podaljša umeščanje v prostor za
več let.

3.

Predstavnik SOS predlaga, da se 19. člen ZKZ-E dopolni tako, da odobritev pravnega posla ni
potrebna za primere, ko občina z izvedbenim prostorskim načrtom načrtuje gradbeno
inženirske objekte za izvajanje gospodarskih javnih služb (vodovod, kanalizacija) in javnih
peš in kolesarskih površin.

4.

Ministrstvo z osnutkom zakona sprošča pogoje za načrtovanje kmetijskih objektov na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Hkrati s spremenjenimi smernicami za
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načrtovanje od občin zahteva, da pri načrtovanju občine ne postavljajo dodatnih pogojev. SOS
opozarja, da je v zvezi s tem potrebno določiti usklajeno rešitev z MOP-om in vsebino
sprememb ZPNačrt in ZGO, ki sta v vladnem načrtu v letošnjem letu. Ni sprejemljivo, da
ZKZ-E, da posamični zakoni spreminjajo pogoje načrtovanja za samo nekaj mesecev. Hkrati je
treba določiti podrobnejša merila in pogoje za takšno načrtovanje in to takšna, da bodo
načrtovani samo tisti objekti, ki so dejansko namenjeni kmetijski dejavnosti. Pogoj glede 5.000
m2 lastništva kmetijskih zemljišč oz. s stališči predlaganega zakupa 1 ha kmetijskih zemljišč
niso dovolj.
5.

Ministrstvo naj dodatno prouči možnost dopustitve predkupne pravice občin na tistih
kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo na območju naselij ali pa je za njihov nakup izkazan javni
interes občine.

Predstavniki ministrstva so zagotovili, da bodo nekatere rešitve ZKZ-E spremenili v smeri
upoštevanja pripomb, zlasti to velja glede strokovnih podlag za določanje TVKZ in načrtovanje javne
GJI brez spremembe namenske rabe in možnostjo sklenitve pravnega posla brez odobritve. če bo
potrebno bodo v kratkem sklicali dodatni usklajevalni sestanek, zakon pa nameravajo posredovati v
nadaljnjo proceduro v najkrajšem času.

DOKUMENTNI SISTEMI IN MFERAC
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 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, so na MF ocenili, da bi bilo
koristno pridobiti in zbrati podatke, 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. SOS je svoje članice zaprosil da izpolnijo podatke v tabeli,
ki so jo pripravili na MF in do petka, 24.4.2015 smo prejeli odgovore iz 48 občin. Zbrane odgovore je
SOS poslal na ministrstvo.

(NE)VARNE SLOVENSKE DRŽAVNE CESTE (PROJEKT SENSOR)
Projekt SENSOR AMZS:
Projekt SENSOR je s strani EU podprt progam ocenjevanja in rangiranja državnih cest glede na stanje
cest in obcestja ter glede na stopnjo tveganja prometnih nesreč. Projekt je v Sloveniji izvajala AMZS
skupaj s 15 partnerji med leti 2012 in 2014.
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Več na: SENSOR/AMZS http://www.amzs.si/SENSOR/default.aspx.
Program EuroRAP&AMZS:
EuroRAP (European Road Assessment Programme –www.eurorap.org) je evropski neodvisen
program ocene varnosti cest, ki ga je ustanovila mednarodna neprofitna organizacija, katere člani so
avtoklubi, nacionalni in regionalni skrbniki cestnega omrežja, znanstveno raziskovalni inštituti in
strokovnjaki različnih strok, ki se srečujejo in delujejo v okviru vsebin prometne varnosti na cestah.
Pokaže nam pot in način, kako lahko naredimo ceste bolj varne. EuroRAP je nastal leta 1999, AMZS pa
sodeluje v tem programu od leta 2007 naprej.
Več na: EuroRAP/AMZS http://www.amzs.si/EuroRAP/default.aspx.

TURISTIČNE KOOPERATIVE
SOS je na občine naslovil poziv k izrazu interesa za sodelovanje pri projektu vzpostavitve turističnih
kooperativ. Do petka, 24. 4. 2015, je interes izrazilo 19 občin. Med njimi so tako občine, ki jim je
predstavljena pobuda blizu in bi želele izvedeti več in tudi takšne, ki so že naredile določene
aktivnosti v tej smeri, poslale projektno dokumentacijo ipd.

OBČINA KOZJE POSADILA LIPO
Na Dan zemlje, 22. aprila, sta novi častni občan Občine
Kozje Dušan Andrej Kocman in županja Milenca Krajnc
pred Osnovno šolo Kozje zasadila lipo. Zasaditev lipe je del
vseslovenske akcije “Človek posadi, čebela opraši”, ki jo
organizirata Čebelarska zveza Slovenije in podjetje Medex. S
tem dejanjem je Občina Kozje izrazila skrb in prizadevanje
za naše okolje in kranjsko čebelo.

KODEKS ETIKE V OBČINI KOČEVJE in OBČINI KRŠKO
Občinski svet občine Kočevje je na svoji 7. redni seji dne, 31.3.2015, sprejel Kodeks ravnanja
funkcionarjev občine Kočevje.
Prav tako je občinski svet občine Krško na 4. seji, dne 19.3.2015, tudi v tem mandatu sprejel in potrdil
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v občini Krško.
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.
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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
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.

OSNUTEK ZAKONA O ŠPORTU
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v pregled prejeli osnutek Zakona o športu.
Besedilo osnutka si lahko preberete tukaj.
Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do
ponedeljka 4. maja.

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.
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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.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Skupnost občin Slovenije je s strani MJU prejela pripravljen predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Poglavitni cilj predlaganega zakona je implementacija določb Direktive 2013/37/EU o spremembi
Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Nudenje podatkov za ponovno
uporabo pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke
javnega sektorja tudi nadalje obdelati in analizirati, kar lahko pripomore ne le h gospodarski rasti,
spodbuditvi inovacij in ustvarjanju novih delovnih mest temveč tudi h krepitvi participativne
demokracije, preglednosti, odgovornosti in večji učinkovitosti javnega sektorja. Spremembe direktive
iz 2013 naj bi še dodatno spodbudile ponovno uporabo podatkov javnega sektorja, ki je bila v RS
omogočena prvič leta 2005 z implementacijo določb Direktive 2003/98/ES s spremembami Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A).
Cilj zakona je skladno z določbami Direktive spremeniti tudi pravila za zaračunavanje ponovne
uporabe informacij ter na področju kulture v režim ponovne uporabe vključiti tudi muzeje, knjižnice
in arhive. Namen je dodatno spodbuditi proaktivno spletno objavo prosto-dostopnih baz podatkov v
odprtih, strojno-berljivih formatih.
V prilogi gradiva je dodan tudi vprašalnik glede ponovne uporabe po ZDIJZ za organe javnega
sektorja, katerega namen je dodatno analizirati obstoječe stanje na področju ponovne uporabe
podatkov javnega sektorja. Pričakuje se, da povratne informacije preko vprašalnika podajo predvsem
tisti organi (javni zavodi, agencije itd), ki iz ponovne uporabe pridobivajo znaten del prihodka in za
katere bi uveljavitev splošnega pravila o zaračunavanju zgolj mejnih stroškov pomenila finančne
posledice.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča oziroma pripombe in izpolnjen vprašalnik posredujete
najkasneje do četrtka, 14. maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O PRISTOJBINI ZA VZDR ŽEVANJE
GOZDNIH CEST
Skupnost občin Slovenije je v mnenje in pripombe prejela predlog Uredbe o spremembi Uredbe o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se priloga 2 nadomešča z novo prilogo, s
katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami zaradi novogradenj, usklajevanja
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stanja občinskih in gozdnih cest in tudi zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Uredba,
priloga
Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka,
14.5.2015 na naslov ursa.rupar@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.

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)

DOGODKI 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.

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
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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.

14.5./ DELOVNI POSVET »PISARNIŠKO POSLOVANJE IN
ARHIVIRANJE«
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Arhivom Republike
Slovenije, organizira delovni posvet na temo Pisarniško poslovanje in arhiviranje. Udeležencem
posveta bodo predstavljeni predpisi in postopki upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom
v javni upravi oziroma v občinah.
Posvet bo potekal v četrtek, 14. maja 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v Narodnem domu Celje, Trg
Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Arhiv RS bomo tudi zaprosili za ovrednotenje posveta s kreditnimi točkami, tako da boste tisti, ki
imate opravljen preizkus strokovne usposobljenosti in boste to tudi označili na prijavnici, pridobili za
udeležbo na posvetu tudi kreditne točke v višini, ki jo bo določil Arhiv RS.
VABILO in PRIJAVNICA.
Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do torka, 12.5.2014. Izpolnjene prijavnice nam lahko
posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na
naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

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
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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.

26.5. / STROKOVNA EKSKURZIJA
SOS in turistična agencija, socialno podjetje IstraTerra v torek, 26. maja 2015 organizirata in vabita na
strokovno ekskurzijo v sosednjo Italijo. Ogledali si bomo dobre prakse razvoja turizma v Karnijskih
Alpah, spoznali koncept turističnih kooperativ in si ogledali razpršeni hotel v kraju Sutrio. Prijave
zbiramo do 11.5.2015. Vabilo s prijavnico najdete na spletni strani SOS (VABILO – 26.05.15 in
PRIJAVNICA)

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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30.5./ VINSKA RAZSTAVA "THE GOLDEN WINES OF ALPS ADRIATIC
2015"
Dne 30.5.2015 vas vabimo na mednarodno vinsko razstavo "the Golden wines of Alps Adriatic 2015",
ki bo potekala v Đurđevcu. Zainteresirani vinarji lahko tudi sodelujejo in pošljejo vzorce vin, ki jih
sprejemajo od 11. do 15. maja 2015. Ostale podrobnosti o dogodku prejmete na naslovu
vladimir.sadek@kckzz.hr.

DOGODKI DRUGIH
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
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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.

18. – 22.5. / USPOSABLJANJE ZA IZDELOVALCE/KE ENERGETSKIH
IZKAZNIC NA ZAPS
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS je bila skupaj s partnerjem Laboratorijem za
okoljske tehnologije v zgradbah Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani na javnem razpisu
izbrana za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo
energetskih izkaznic. Napovedujejo naslednji termin usposabljanja za izdelovalce EI v terminu od 18.
– 22. maja 2015 na ZAPS. Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času v
prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana. Preizkus znanja bo predvidoma dva tedna po zaključku
usposabljanja. Podrobnejše informacije o pogojih za prijavo in ceni usposabljanja ter ostalih vsebinah
pa dobite na e-naslovu izobrazevanje@zaps.si ali na spletni strani – povezava, prijavite se prav tako na
spletni strani ali neposredno na e-naslovu izobrazevanje@zaps.si.

30.5. – 5.6. / EVROPSKI TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
ETTR je vse-evropska pobuda za spodbujanje in večjo predstavljivost aktivnosti, projektov in
dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj in se bodo odvijali v tednu 30. maj – 5. junij 2015. V ta namen
je vzpostavljen spletni portal www.esdw.eu.
MOP vabi vse, ki v tednu 30.5.-5.6. že načrtujejo dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim
razvojem, da njegov opis posredujete tudi v objavo na vseevropski platformi www.esdw.eu. Hkrati pa
dajejo pobudo vsem tistim, ki pripravljate dogodek v maju ali juniju, da ga v okviru možnosti skušate
prestaviti v časovni okvir ETTR.
Postopek za prijavo v Evropski teden trajnostnega razvoja poteka na naslednji način: Kratek opis
dogodka ali aktivnosti pošljete v slovenščini in angleščini kontaktni osebi za Slovenijo: dr. Darja
Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor, darja.piciga@gov.si. Po strokovnem pregledu jo bodo
posredovali v objavo na evropski spletni strani ( www.esdw.eu), obveščanje pa bo med drugim
potekalo tudi preko spletne strani MOP.

33. SEJA VLADE
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVA H ZAKONA O
GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Vlada RS je na redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po
rednem postopku.
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S predlogom zakona se v slovenski pravni red delno prenaša Direktiva 2013/34/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih
računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS in Direktiva
2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2006/43/ES o
obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze ter se podrobneje ureja izvajanje
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih
računovodskih standardov.
Predlog zakona tudi nadgrajuje omejevanje ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z
nepoštenimi poslovnimi praksami, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v
družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja
kazenske določbe. (Vir: Vlada RS, ab)

POROČILO O RAZVOJU 2015
Vlada RS se je seznanila z vsebino Poročila o razvoju 2015, ki ga je pripravil Urad RS za
makroekonomske analize in razvoj. V dokumentu ugotavljajo, da je v Sloveniji v letu 2014 prišlo do
pozitivnih premikov na vseh treh analiziranih področjih. Za trajnejšo gospodarsko rast in vzdržno
dohitevanje razvitejših držav ter ohranjanje kakovosti življenja in okolja pa bodo nujne še korenitejše
strukturne prilagoditve. (Vir: Vlada RS, ab)

AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ -ENERGIJSKE STAVBE ZA OBDOBJE
DO LETA 2020
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020.
Energetski zakon je opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«.
Navedena določila Energetskega zakona predstavljajo prenos zahtev glede skoraj nič-energijskih stavb
iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z zelo
visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri
čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.
(Vir: Vlada RS, ab)

LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH RS ZA LETO 2015
Vlada RS je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2015. Letni
program izobraževanja odraslih RS za leto 2015 (LPIO 2015) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, objavi na spletni strani ministrstva.
LPIO 2015 določa izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem
proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa. (Vir: Vlada RS, ab)
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POROČILOM O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE
INTERVENTNIH AKTIVNOSTI
Vlada RS se je seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor o izvajanju akcijskega načrta za
izvajanje interventnih aktivnosti zaradi poplav za mesec marec 2015. Ocenjena vrednost del v mesecu
marcu znaša 1.466.034 EUR. V mesecu aprilu se bo dela predvidoma izvajalo na 73 lokacijah, od tega
sta dve lokaciji, kjer so se dela pričela izvajati v mesecu februarju, in 10 lokacij, na katerih so se dela
pričela v mesecu marcu. Ocena vrednosti teh del znaša 1.466.034 EUR. ( Vir: Vlada RS, ab)

IMENOVANJE MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKO
UREDITEV PODROČJA RAZLASTITEV NEPREMIČNIN
Vlada RS je sprejela Sklep o imenovanju medresorske delovne skupine za sistemsko ureditev področja
razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih
upravičencev v postopkih določanja odškodnin. V to delovno skupino so imenovani predstavniki
Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave RS, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za
javno upravo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Ministrstva za finance. (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.
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);
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V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektih oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije
se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

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. Odprte so tudi prijave za
Urbactove strokovnjake, ki se zbirajo ves čas trajanja programa. Več ...

NOVICE DRUGIH
ANALIZA LOKALNIH MLADINSKIH POLITIK PO OBČINAH –
PODALJŠAN ROK ZA SODELOVANJE OBČIN V RAZISKAVI
Inštitut za mladinsko politiko se že več let posveča področju lokalne mladinske politike. V letošnjem
letu bodo izvedli obširno raziskavo, v katero bodo vključene vse slovenske občine. Z raziskavo želijo
pridobiti informacije o ukrepih lokalne skupnosti na področju mladine, njihovih učinkih ter pridobiti
primere dobrih praks, ki bodo občinam koristile pri nadaljnjem delu z mladimi. Zaposlene v občinskih
upravah, ki se posvečate področju mladine oz. predstavnike oddelkov za družbene dejavnosti prosijo,
da si vzamete 45 minut časa in najkasneje do 3. maja izpolnite vprašalnik, ki se nahaja na spletnem
naslovu https://www.1ka.si/a/59819. Vprašalnik obravnava področja načrtnega urejanja področja
mladine, participacije in organiziranja mladih, zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske politike ter
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informiranja mladih. Dodatne informacije in pomoč prejmete na tel. št. 040 475 677 (Rozana Mužica)
oz. rozana.muzica@msa.si. Rezultati analize lahko pomembno pripomorejo k delu občin na področju
mladine, zato je vaše sodelovanje ključnega pomena. Rezultati raziskave bodo objavljeni tudi na
spletnem portalu www.mladi-in-obcina.si, kjer boste lahko dostopali do nabora primerov dobrih
praks ukrepov občin na področju razvoja lokalnih mladinskih politik. Na omenjeni spletni strani med
drugim najdete tudi poglavja iz zbornika Lokalna mladinska politika ter ostale informacije, vezane na
certifikat Mladim prijazna občina, ki ga od leta 2012 podeljujejo v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije.

URBANI SPREHODI
Začetek maja bodo v mnogih slovenskih mestih že peto leto zaznamovali Urbani sprehodi Jane's
Walk, ki jih v sodelovanju z lokalnimi partnerji pripravlja Inštitut za politike prostora. Sprehodi so del
globalne akcije, katere namen je spodbujanje pešačenja po vsakdanjih opravkih. Letos se lahko v
Sloveniji sprehodom pridružite med 3. in 10. majem. Večina letošnjih sprehodov bo v manjših mestih
in mestecih, kjer zanimanje za vrnitev pešcev v javni prostor zadnje čase najbolj narašča. Najavljenih je
18 sprehodov v 15 krajih: Ajdovščini, Celju, Ilirski Bistrici, Kamniku, Kopru, Kranju, Ljubljani,
Mariboru, Novem mestu, Podgradu, Postojni, Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Tolminu in Volčah. Več
informacij o posameznih sprehodih: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/

EVROPSKI PARLAMENT V PRIPRAVO ZAKONODAJE ZA ROBOTE
Robot ne sme poškodovati človeka; ne sme dovoliti, da bi bil človek zaradi njegove dejavnosti ali
nedejavnosti poškodovan; izvršiti mora človekove ukaze. To so slavni trije zakoni robotike, kakor jih
je v svojih delih opisal Isaac Asimov. A kot poudarja poslanka Mady Delvaux (S&D, Luksemburg),
danes zakonodaja o robotih ni več stvar znanstvene fantastike. Dronom, pametnim avtomobilom in
robotskim sesalnikom je namreč treba nadeti zakonske uzde.
EU sofinancira zelo napredne projekte robotike, a vendar tega področja zakonsko še ne regulira.
Parlament se je zato odločil za vsaj eno leto ustanoviti delovno skupino za robotiko, ki bo sodelovala z
vsemi odbori Parlamenta, Evropsko komisijo in zunanjimi strokovnjaki.
Na vprašanje zakaj potrebujemo novo zakonodajo za robote je poslanka evropskega parlamenta gospa
Delvaux odgovorila:
»Potrebujemo evropsko standardizacijo. Gre tudi za vprašanje obligacijske odgovornosti, varstvo
osebnih podatkov, zaščito pred hekerji. Industrijske robote že pokriva direktiva o strojih, vendar ureja
le hitrost in nekatere tehnične parametre, ne pa umetne inteligence.
Robote moramo testirati in ugotoviti, do kakšnih nesreč lahko pride, ko roboti stopijo v interakcijo z
ljudmi. Potem je tukaj vprašanje enakega dostopa. Če roboti resnično lajšajo življenja ljudem, potem
moramo zagotoviti, da si jih lahko vsi privoščijo.
ZDA, Kitajska, Koreja in Japonska so na področju robotike zelo ambiciozne. Če v EU ne bomo ustvarili
zakonodajnega okvira za razvoj robotike, bodo roboti prišli od zunaj. Parlament bo tudi prvi na svetu,
ki bo razpravljal o tem vprašanju.« (vir:EP)
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SPOMLADANSKA AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bodo 28. aprila pričeli s spomladansko
akcijo cepljenja lisic proti steklini, akcija pa bo trajala do 15. Junija 2015. Polaganje vab se bo izvajalo
na celotnem območju RS, delo se bo opravljalo z višine 300m s pomočjo posebej prirejenih športnih
letal. Več o sami akciji je mogoče izvedeti na www.uvhvvr.gov.si. (vir: mkgp)
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