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Seminar z delavnico »Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v
lokalni skupnosti« Vabilo in prijavnica
2. seja Predsedstva SOS
Delovni posvet »Kako do EU sredstev – teritorialno sodelovanje«
Vabilo , Prijavnica za Maribor.
Delovni posvet »Kako do EU sredstev – teritorialno sodelovanje«
Vabilo , Prijavnica za Ajdovščino
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NOVIČKE SOS
SESTANEK SOS Z MINISTRICO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE O POMOČI NAJŠIBKEJŠIM
Na poziv SOS Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se Skupnosti občin
Slovenije, najstarejšemu in največjemu reprezentativnemu združenju lokalnih skupnosti, ki zastopa
177 vseslovenskih občin, predstavi priprava sistema odpisa dolga, ki je del paketa pomoči
najšibkejšim in aktivno vključi v samo pripravo sistema, je v petek, 15. maja 2015 potekal sestanek z
ministrico, dr. Anjo Kopač Mrak. Na sestanku je ministrica predsedniku Skupnosti občin Slovenije, dr.
Ivanu Žagarju, članu Glavnega odbora SOS, Marjanu Kardinarju in generalni sekretarki SOS, Jasmini
Vidmar, predstavila sistem in nabor ukrepov pomoči (odpis dolga, sprememba zakona o izvršbi in
pomoči ljudem pri deložacijah) najšibkejšim in ki jih je kriza najbolj prizadela. Ministrstvo ocenjuje, da
je danes v Sloveniji takih med 80.000 in 100.000 prebivalcev. Le ti so zaradi brezposelnosti in trajno
nizkih prihodkov potisnjeni v začaran krog dolgov in neplačanih računov. Danes zaradi tega
izgubljajo vse: dom, družino, upanje v prihodnost in zaupanje v skupnost. Ministrstvo v času ko
Slovenija okreva, raste gospodarstvo in zaposlenost, pripravlja paket pomoči najšibkejšim in jim tako
omogočiti, da stopijo ven iz začaranega kroga revščine in da zadihajo. Pri tem pa ministrica želi, da se
v projekt odpisa dolga najšibkejšim vključi država, humanitarne organizacije, podjetja in tudi občine.
Posamični akterji bi pristopili k projektu odpisa dolga na podlagi dogovora, v katerem bi sami določili
višino odpisa dolga, postavili bi se jasni kriteriji in merila, kdo je upravičen do odpisa dolga in prav
tako bi določili presečni datum odpisa. Šlo bi za enkraten odpis in za dogovor, brez nobene prisile do
posamičnih akterjev. Načeloma pa bi lahko bili upravičeni do odpisa dolga res le socialno najšibkejši
(npr. prejemniki DSP, varstvenega dodatka, družine z otroškim dodatkom za otroka v 1. in 2. razredu
oziroma morda z otrokom v 3. razredu, če je v družini otrok s posebnimi potrebami in s potrebo po
posebni negi). V tem smislu so se tudi pogovarjali predstavniki SOS in ministrica, in sicer glede
možnosti pristopa občin k projektu odpisa dolga (odpis dolga nastalega zaradi uporabe javnih dobrin
gospodarskih javnih služb v občinah). SOS je pri tem izrazila pripravljenost aktivnega sodelovanja v
projektu, in sicer v smislu dajanja priporočil občinam, ki bi želele pristopiti k sistemu odpisa dolga
tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela. O sami vključitvi občin članic SOS pa bo odločalo Predsedstvo
SOS.

O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI Z MIN ISTROM
POČIVALŠKOM
14. maja 2015 je minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek povabil na usklajevanje osnutka
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti vse tri asociacije občin, SOS, ZOS in ZMOS, ter
reprezentativni zbornici pogrebnih dejavnosti OZS in GZS. Minister je izrazil željo, da bi zbližali
stališča glede spornega 8. člena, ki določa pogrebno dejavnost. Predstavniki SOS, ZOS in ZMOS so
poudarili, da se v Sloveniji vse pogosteje pozablja, da imamo v Ustavi zapisano lokalno samoupravo
in da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo
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samo prebivalce občine. Pogrebna in pokopališka dejavnost je zelo različno organizirana tako po
Sloveniji, kot med regijami in občinami večine evropskih držav. Organiziranost je odvisna je od
kulturoloških in demografskih značilnosti. Zato predstavniki SOS, ZOS in ZMOS vseskozi zavzemajo
stališče, da je potrebno te razlike upoštevati in občinam prepustiti, da same izberejo obliko izvajanja
javne službe pogrebne dejavnosti, kjer so na voljo tri možnosti:
1.

občina izvaja pogrebno dejavnost v okviru režijskega obrata

2.

občina ustanovi javno podjetje

3.

občina podeli koncesijo enemu ali več pogrebnim podjetjem, ki dejavnost izvajajo v javnem
interesu

ter pri tem izvajajo nadzor in določajo cene.
Pokopališka dejavnost (ki tržno ni zanimiva, saj so z vzdrževanjem in urejanjem pokopališč, mrliških
vežic in druge infrastrukture veliki stroški) sploh ni bila predmet razprave, ostaja v pristojnosti občin.
Predstavniki obrtne zbornice so zavzeli stališče, da je pogrebno dejavnost potrebno prepustiti trgu.
Mnenje SOS, ZOS in ZMOS je, da so dejavnosti, kot je kamnoseštvo, cvetličarstvo, prodaja raznega
pogrebne opreme ipd. že sedaj na trgu, pokojni pa ne smejo postati tržno blago. Na provokativno
ugotovitev ministra, da gre za boj za denar, so predstavniki OZS ugotovitev ministra pozdravili in
pritrdili, medtem ko so SOS, ZOS in ZMOS izpostavili, da je potrebno preseči razpravo o kapitalu in
dobičku, temveč spoštovati ustavne norme, zakone in ustavne presoje, ki nedvomno govorijo o izvirni
pristojnosti občin, do urejanja tega področja.
Minister je sklenil sestanek z ugotovitvijo, da stališč ni moč približati in da bodo na ministrstvu
sprejeli odločitev katera verzija osnutka bo oddana v javno razpravo, ki bo predvidoma trajala en
mesec.

ČETRTI SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV V PROJEKTU OPENN
V petek, 15.5.2015 je potekal
četrti

sestanek

projektnih

partnerjev v projektu OPENN –
osvojiti politično enakost z novimi imeni. Sestanek je bil namenjen podpisu partnerskega sporazuma,
dogovoru o načinu poročanja partnerjev, seznanitvijo s stanjem na projektu in izvedenih aktivnostih
ter planiranju delavnic, ki bodo izvedene med 7.7. in 9.7.2015. Z norveškimi partnerji bomo izvedli 3
delavnice, na katerih bomo razvijali modele dobrih praks na področju motiviranja, vključevanja žensk
ter oblikovali podporno mrežo za večanje vključenosti žensk v lokalne politike. Delavnice bodo
potekale v treh zaporednih dnevih in bodo namenjene županjam, podžupanjam ter občinskim
svetnicam. (bh)

STROKOVNA EKSKURZIJA V ITALIJO – VSA MESTA ZAPOLNJENA
SOS in turistična agencija, socialno podjetje IstraTerra v torek, 26. maja 2015 organizirata in 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 smo
zbirali do 11.5.2015 in zapolnili vsa mesta na avtobusu. Nekaj prijavnic je prispelo še po zapolnitvi
mest, tako da so zainteresirani na čakalni listi. Prijavljene prosimo, da v primeru zadržanosti in
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posledične

neudeležbe

to

pravočasno

(čim

prej)

sporočite

na

info@istraterra.si

ali

na

sasa.kek@skupnostobcin.si in tako omogočite udeležbo nekomu iz čakalne vrste.

IZVEDEN DELOVNI POSVET »PISARNIŠKO POSLOVANJE IN
ARHIVIRANJE«
Skupnost občin Slovenije je 7.maja 2015 v Mestni občini Celje, s sodelovanjem Zgodovinskega arhiva
Celje in Arhiva Republike Slovenije, organizirala delovni posvet na temo Pisarniško poslovanje in
arhiviranje. Udeležencem posveta je bila predstavljena pot dokumenta od nastanka do predaje v
arhiv, predpisi upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom, klasifikacijski načrt za
samoupravne lokalne skupnosti, notranja pravila ter e-poslovanje.
Posebna pozornost je bila namenjena predvsem notranjim pravilom. Velja namreč, da morata
javnopravna oseba, ki bo zajemala ali hranila gradivo v digitalni obliki, in ponudnik storitve zajema in
hrambe oziroma spremljevalnih storitev sprejeti notranja pravila v skladu z ZVDAGA, pravilnikom o
enotnih tehnoloških zahtevah, drugimi podzakonskimi predpisi ter pravili stroke in ravnati v skladu z
njimi. S spremembami ZVDAGA julija lani pa so prav tako določili sankcije za neupoštevanje oziroma
neizvajanje določb. Zavezanci bodo tako morali uskladiti notranja pravila z zakonom v roku šestih
mesecev od začetka veljavnosti podzakonskih predpisov.
Prav tako je bilo že predhodno dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije s sodelovanjem Arhiva
RS, začela z aktivnostmi za pripravo vzorčnih notranjih pravil za občine.
Predavateljem ter udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in udeležbo na posvetu!

TUDI OBČINA SLOVENSKA BISTRICA POSADILA LIPO
Na skupščini Skupnosti občin Slovenije v Lukovici so predstavniki Čebelarske zveze Slovenije
predstavili pobudo, da bi vse občine na javnih površinah sejale in sadile avtohtone medovite rastline z
namenom, narediti korak naprej pri ustvarjanju čebelam prijaznega okolja. Ob tej priložnosti so
predstavniki sodelujočih občin prejeli sadiko lipe.
Občina Slovenska Bistrica
Lipo, ki jo je prejela Občina Slovenska Bistrica, so
skupaj z Vrtcem Otona Župančiča Slovenska
Bistrica posadili na površini enote Vrtca Sonček v
Slovenski Bistrici.
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IMENOVANJA
EVIDENTIRANJE V KOMISIJE IN DELOVNE SKUPINE SKUPNOSTI
OBČIN SLOVENIJE
Skupnost občin Slovenije je vstopila v novo mandatno obdobje. V skladu s tem je predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije sprejelo sklep, s katerim je opredelilo število in delovna področja novih
komisij ter delovnih skupin SOS in sprejelo sklep o odprtju postopkov evidentiranja za članstvo v teh
komisijah in delovnih skupinah.
Evidentiranje je odprto do vključno srede, 20.5.2015. Izpolnjene obrazce nam posredujte na
metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.
Prilagamo dopis, naloge komisij in delovnih skupin ter obrazec za evidentiranje v komisijo in obrazec
za evidentiranje v delovno skupino.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SPREJETA STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE
Obveščamo vas, da je VLADA Republike Slovenije sprejela Strategijo razvoja javne uprave, Politiko
napredka in kakovosti sodobne javne uprave, Ministrstvo za javno upravo pa bo v sodelovanju z
ostalimi pristojnimi organi na podlagi strategije do konca junija 2015 pripravila akcijski načrt za leti
2015–2016.

OSNUTEK PREDLOGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU - ZJN-3
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek predloga
Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), katerega pravno podlago predstavljata dve evropski direktivi
(Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2014/25/EU Evropskega
parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem
in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev).
MJU je na podlagi nove zakonodaje EU o javnem naročanju ter ugotovljenih pomanjkljivostih in
prednostih obstoječega sistema javnega naročanja s predlogom nove nacionalne ureditve zagotovilo
poenostavitve, večjo fleksibilnost in učinkovitost javnega naročanja. MJU se je predloga prenove lotilo
predvsem z dveh vidikov, in sicer povečanja učinkovitosti in gospodarnosti javnega naročanja in
informatizacije postopkov, katerega namen pa je povečati transparentnost javnega naročanja in omejiti
korupcijska tveganja.
Tukaj najdete osnutek Zakona o javnem naročanju in obrazložitev osnutka zakona.
Vaše pripombe in stališča nam posredujte najkasneje do petka, 22. maja 2015 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
LOKALNI SAMOUPRAVI
Na pobudo poslancev in poslank je bil v državno zborsko obravnavo vložen Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi Skupnost občin Slovenije je prejela poziv
za posredovanje mnenja k predlogu, zato vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in podate
morebitne pripombe.
Vsebina predloga:
o

institut odpoklic župana;

o

prenehanje mandata županu, podžupanu in članu občinskega sveta (če mu je odvzeta
poslovna sposobnost, če je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,…);

o

odprava administrativnih ovir in približevanje načina izvedbe referenduma za odpoklic
župana občanom oziroma volivcem, ki lahko dajo podporo zahtevi za razpis referenduma
tudi preko enotnega državnega portala e-upava ter

o

možnost pridobitve statusa reprezentativnosti tudi mestnim občinam (združenju več kot
polovice mestnih občin).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujete najkasneje do
ponedeljka, 25. maja 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
V državno zborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah v državni zbor.
Cilji zakona so:
o

zagotovitev enakih možnosti moških in žensk (najmanj 40% zastopanost obeh spolov),

o

urediti institut neizvoljivosti, torej zaostriti pogoje za kandidiranje za funkcijo poslancanezmožnost kandidiranja posamezniku, ki je vpisan v kazensko evidenco na podlagi
pravnomočne sodbe sodišča za storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in
mu je bila izrečena prostostna kazen (kazen zapora),

o

omejitev agitacije na volišču, kar zajema tudi volišča, ki so odprta na dneve predčasnega
glasovanja, ne le na dan glasovanja,

o

podrobneje urediti pravila o glasovanju po pošti,

o

urediti fizično dostopnost do volišč za invalide in

o

ustrezneje urediti (podaljšati) rok predlagateljem za predložitev kandidatnih list.

V predlogu je črtana določba, da se mora javna propaganda končati najkasneje 24 ur pred dnem
glasovanja (ti. volilni molk), saj je trajanje volilne kampanje urejeno v Zakonu o volilni in
referendumski kampanji. Predlaga se tudi, da bi državna volilna komisija uredila svoje poslovanje s
poslovnikom in splošnimi akti.
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Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujete najkasneje do
ponedeljka, 25. maja 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZIPRS ZA
LETI 2014 IN 2015
V državno zborsko obravnavo je bil s strani Vlade vložen Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.
S predlaganim zakonom se :
o

podrobneje ureja poraba sredstev kohezijske politike,

o

določa podlage na katerih je izplačilo sredstev kohezijske politike iz državnega proračuna
dopustno,

o

določa več pristojnosti organu za upravljanje,

o

črta prepoved po kateri organ za upravljanje ni smel samostojno odločati o prerazporeditvah
pravic na plačne konte različnih proračunskih uporabnikov,

o

določa nova višina zneska, do katere v utemeljenih primeri ni potrebno uvesti postopka
izterjave,…

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge k predlaganim spremembam posredujete
do ponedeljka, 25.5.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O KRITERIJIH
ZA DOLOČITEV VODOVARSTVENEGA OBMOČJA
Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo Osnutka Pravilnika o
spremembah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. Pravilnik lahko
pregledate s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in dopolnitve posredujete
na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 29.5.2015.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KNJIŽNIČARSTVU
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo osnutek predloga Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. Vljudno vas naprošamo, da vaše odzive,
pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 1.6.2015.

POVPRAŠEVANJA
ZAKLJUČENO

PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE V POVEZAVI S SOFINANCIRANJE
STORITEV DOMSKEGA VARSTVA –PRAKSA OBČIN
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS v zvezi s posredovanjem prakse občin,
in sicer s področja premoženjsko pravnih zadev v povezavi s sofinanciranjem storitev domskega
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varstva. Občina sofinancira oskrbo v domovih za posamezne starejše občane oz. invalide in ima
skladno z veljavno zakonodajo vknjiženo prepoved odtujitve nepremičnin v zemljiški knjigi, ki so v
lasti teh oskrbovancev.
Občino je konkretno zanimala sledeča praksa:
o

Ali občina soglaša s prodajo nepremičnine, na kateri ima vpisano zaznambo prepovedi
odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi in po kakšnem postopku oz. pod katerimi pogoji se
ta nepremičnina lahko odproda?

o

KAKO je z gospodarjenjem s temi nepremičninami, na katerih ima občina vknjiženo prepoved
odtujitve – konkretno vzdrževanje oz. trženje gozda / hiše?

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.

ODPRTO

KATEGORIZIRANE CESTE, KI POTEKAJO PO ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s
kategoriziranimi cestami, ki potekajo po zasebnih zemljiščih ter ali se tudi ostale občine srečujete s to
problematiko. Zato občine vljudno naprošamo, da nam posredujete informacije.
Občino zanima:
o

Ali ste občine, ki se spopadate s tovrstno problematiko pripravile elaborat s katerim je
določena dinamika za reševanje teh težav?

o

Po kakšni ceni za kvadratni meter ostale občine odkupujete zazidljiva in nezazidljiva
zemljišča oziroma ali ste za odkupe zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste sprejele
enotno ceno, ne glede na namembnost zemljišča?

Odgovore

na

povpraševanje

nam

prosimo

posredujte

najkasneje do

srede,

20.5.2015 na

naslovalja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS
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
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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.

19.5./ SEMINAR Z DELAVNICO “OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA
VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI”
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Inštitutom Stopinje vabi na seminar s praktično
delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI
SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag.
Martin Lisec. Posvet z delavnico bo potekal 19. maja 2015, od 09.30 (registracija udeležencev) do
13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.
Na seminarju bomo z vodilnimi predstavniki lokalnih skupnosti ozavestili stopnjo konfliktnosti in se
seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri
upravljanju s konfliktnostjo.
Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:
o

konfliktu,

o

poslušanju,

o

ohranjanju vizije celote,

o

stališčih in interesih,

o

zastavljanju pravih vprašanj.

Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam
in direktorjem občinskih uprav ter vodjem javnih zavodov in drugim zainteresiranim sodelavcem
na vodstvenih delovnih mestih.
Vabilo na seminar z delavnico in prijavnica.
Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 15.5.2015.
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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20.5./ POSVET VRTIČKARSTVO V ZELENI PRESTOLNICI EVROPE
Vabimo vas k udeležbi na posvetu z naslovom Vrtičkarstvo v zeleni prestolnici Evrope. Posvet bo
potekal, 20. maja 2015 ob 18.00 uri v predavalnici Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Ižanska cesta
15, Ljubljana. Na posvetu bomo poskušali odgovoriti na vprašanja kaj potrebujejo vrtičkarji inKAKO
je možno urbano vrtnariti v različnih delih mesta, različnih generacijah in življenjskih slogih. Namen
posvetovanja je spodbujati izmenjavo izkušenj in mnenj ter ustvarjati čim boljše pogoje za razvoj
urbanega vrtnarjenja.
Razpoloženje za razpravo bodo ogreli trije gostje poznavalci vrtičkarske prakse: iz Zagreba bo prišel
Vanja Radovanovič, vrtnar aktivist iz skupine Eko Ekipa Prečko, iz Dunaja znanstvenik aktivist
Andreas Exner, iz Ljubljane pa Polonca Lovšin, arhitektka in umetnica iz skupine KUD Obrat. Sledila
bo kratka predstavitev pogledov na vrtičkarstvo s strani občinskih uprav, ki ga bosta predstavili
Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, in Helena Regina z Oddelka za
varstvo okolja Mestne občine Ljubljana. Pogovor bo vodila Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora.
Posvet organizira IPoP v sodelovanju z Delovno skupino za urbano vrtičkarstvo pri Mreži za prostor
in z Zelemenjavo v okviru festivala Chelsea Fringe LJUBLJANA 2015. Izvedbo posveta je podprla
Mestna občina Ljubljana.
Udeležba na posvetu je brezplačna, a je število mest omejeno, zato prosimo za prijavo na
maja.simoneti@ipop.si ali preko spletnega obrazca tukaj.

21.5./ SESTANEK Z MINISTROM KOPRIVNIKARJEM
Vlada Republike Slovenije se je na seji dne 16. 4. 2015 seznanila s prvim poročilom Ministrstva za
javno pravo o napredku ministrstev pri znižanju stroškov občin na podlagi 4. točke Dogovora o višini
povprečnine za leto 2015, podpisanega dne 29. 1. 2015 med vlado in reprezentativnimi
združenji. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta v aprilu in začetku maja opravili
pogovore z vsemi ministrstvi, ki so pristojna za nabor predpisov, katerih spremembe so predlagala
združenja občin. Ker želijo o dosedanjih aktivnostih in rezultatih seznaniti predstavnike združenj
občin, je sklican sestanek v četrtek, 21. maja, kjer bodo prisotni tudi predstavniki vodstva SOS.

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.

27.5. / SESTANEK Z MINISTROM ŽIDANOM O ZAKONU O KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH
Obveščamo vas, da smo prejeli vabilo na sestanek z ministrom Dejanom Židanom, ki bo potekal v
sredo, 27. 5. 2015, v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tema sestanka bodo
vprašanja občin glede sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih in prenosa zemljišč s Sklada
kmetijskih zemljišč. Sestanka se bodo udeležili tudi predstavniki SOS.

8.5.2015 – 15.5.2015

TN št. 18

29.5./ 2. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Obveščamo vas, da bo 2. seja Predsedstva SOS potekala 29.5.2015 v Mestni občini Velenje.

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.)

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.

1.6./ POSVET »POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO
PRIHODNOST«
MOP v sodelovanju s SOS in drugimi partnerji v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja
organizira 1.6.2015 v Ljubljani strokovni posvet z naslovom Povezovanje potencialov za trajnostno
prihodnost.
Gradili bomo na dobrih praksah, ki jih v Sloveniji že imamo. Posvetu, ki ga ministrstvo organizira tudi
v sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade ter v partnerstvu z drugimi ministrstvi, podjetji,
združenji, mrežami in pobudami na področju trajnostnega razvoja, bo v tem tednu sledilo še v več
drugih dogodkov. S posvetom in spremljajočimi dogodki želimo v Sloveniji povečati zavedanje o ciljih
in procesih trajnostnega razvoja ter zavedanje o izjemnih potencialih Slovenije za doseganje teh ciljev,
vključno z dobrimi praksami, ter o možnostih in pričakovanih pozitivnih učinkih premišljenega
povezovanja teh potencialov. Znanja, posredovana v okviru teh dogodkov, bodo uporabna za celostno
načrtovanje in upravljanje razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
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Na posvetu bo glavni poudarek na predstavitvi dobrih praks trajnostnih podjetij (kot je na primer
Domel) in skupnosti (kot je na primer Srce Slovenije) ter razmislek (tudi v okviru popoldanske
akcijske kavarne) o uporabi teh zgledov in izkušenj pri razvoju uspešnih primerov trajnostnega
delovanja v drugih okoljih. Poleg predstavnikov dobrih praks bodo sodelovali visoki predstavniki
vlade in strokovnjaki za integralno načrtovanje za trajnostni razvoj. Posvet je namenjen
predstavnikom gospodarstva, lokalnih skupnosti, državne in javne uprave, predstavnikom NVO,
strokovnjakom ter vsem, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem ali pa jih ta vsebina zanima.
Udeležba je brezplačna, prijavite se lahko s spletnim obrazcem.

Več informacij: tukaj, dodatne

informacije: Dr. Darja Piciga, tel. 01/478 7117, darja.piciga(at)gov.si. Vabila pošljemo kmalu.

2.6./ OGLED DOBRIH PRAKS INTEGRALNE ZELENE EKONOMIJE:
DOMEL IZ ŽELEZNIKOV IN BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Skupnost občin Slovenije, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Domel iz Železnikov
in Biotehniški center Naklo vas v torek, 2. junija 2015 z predvidenim pričetkom ob 9.00 uri vabimo k
ogledu dobrih praks integralne zelene ekonomije, s strokovno razlago tega novega razvojnega
pristopa.

S tem dogodkom nadgrajujemo informacije, posredovane na posvetu Povezovanje

potencialov za trajnostno prihodnost dne 1. junija v Ljubljani.
Ob 70-letnici obstoja Domela bo, skupaj s predstavitvijo in ogledom podjetja ter obiskom muzeja s
pričevanji o kulturni dediščini, ki je sooblikovala današnji svetovni prodor te gospodarske družbe v
lasti zaposlenih, organizirana okrogla miza z vprašanjem: Ali lahko Domel imenujemo slovenski
Mondragon?
Drugi, popoldanski del strokovne ekskurzije bo s predstavitvijo in ogledom ustanove potekal v
Biotehniškem centru Naklo. Razmišljali bomo o tem, kako se povezujeta BC Naklo in SEKEM,
biodinamična skupnost-podjetje v egiptovski puščavi, ki je skupaj z ustanoviteljem prof. Ibrahimom
Abouleishem prejelo alternativno Nobelovo nagrado.
S strokovnimi razlagami in spodbudami bodo sodelovali: prof. Ronnie Lessem in prof. Alexander
Schieffer, Center za integralni razvoj Trans4m, Ženeva, in dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za
Integralno zeleno Slovenijo. Slovenske dobre prakse bomo umestili tako v globalni okvir kot v
evropski inovacijski ekosistem, s poudarkom na celostnem načrtovanju za trajnostni razvoj, ki izhaja
iz temeljnih vrednot trajnostnosti in družbene odgovornosti in gradi na štirih razsežnostnih
trajnostnega razvoja (gospodarstvo, okolje, družba in kultura).
Udeležba na strokovni ekskurziji je brezplačna, prevoz z lastnim prevoznim sredstvom. Število mest
je omejeno. Prijavite se lahko na naslov: info@skupnostobcin.si. Vabila pošljemo kmalu.

3.6. IN 10.6./ DELOVNA POSVETA KAKO DO EU SREDSTEV –
TERITORIALNO SODELOVANJE (MARIBOR, AJDOVŠČINA)
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
organizira delovni posvet KAKO do EU sredstev – teritorialno sodelovanje«.
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Na strokovnem posveti vam bomo prestavili programe teritorialnega sodelovanja, ki s programi
čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Italija in SlovenijaMadžarska) ter programi transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja (Območje Alp, Srednja
Evropa, Podonavje, Mediteran, Jadransko-jonski, INTERREG Europe), nudijo dodatne možnosti
financiranja občinskih potreb z EU sredstvi.
Na strokovnem posvetu vam prav tako želim podati informacijo kdo je uspešen prijavitelj oz. kakšni
projekti so prejeli sredstva. Informacija na kaj morate paziti pri pripravi projektnih predlogov je
velikokrat ključna (velikost partnerstva, vsebina…)
Ta teh povezavah si lahko preberete VABILO – Kako do EU sredstev- teritorialno sodelovanje 3. in 10.
6., Prijavnico za Maribor 3.6.2015 in Prijavnico za Ajdovščino 10.6.2015.
Na posvet se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 1.6.2015 za posvet v Mariboru ter
ponedeljka 8.6.2015 za posvet v Ajdovščini. 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.

DOGODKI DRUGIH
15.-17.5./ FESTIVAL ODPRTE HIŠE SLOVENIJE
Med 15. in 17.5 2015 bo organiziran največji nepremičninsko arhitekturni festival ODPRTE HIŠE
SLOVENIJE, k sodelovanju pa ste vabljene tudi občine.
Celotni program najdete na www.odprtehiseslovenije.org.

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.

20.5. / BREZPLAČNE DELAVNICE EVROPA ZA DRŽAVLJANE
V maju in juniju se bodo v Ljubljani in Mariboru odvile tri brezplačne delavnice za oblikovanje in
izvajanje uspešnih EZD in ostalih evropskih projektov. Prva delavnica bo potekala 20. 5. 2015 v
Ljubljani od 9.00 do 15.00, v prostorih CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
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6-urne brezplačne delavnice so namenjene vsem predstavnikom občin in njihovim partnerjem iz
nevladnega sektorja, ki si želijo raziskati možnosti evropskega povezovanja in izmenjav v okviru
pobratenja mest in mreženja mest, nameravajo prijavljati projekte programa Evropa za državljane
(EZD) v prijavnem roku 1. septembra 2015 in bi radi svoje EZD in ostale evropske projekte načrtovali,
prijavljali in izvajali učinkovito, odmevno in trajnostno. Več informacij, vključno s prijavnico, je
dostopnih tukaj.

22.5./ JAVNO POSVETOVANJE O IZHODIŠČIH ZA PRENOVO
STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
V petek, 22. maja 2015 s pričetkom ob 10. uri bo v Mestnem muzeju v Ljubljani, Gosposka 15 potekalo
javno posvetovanje o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Zaradi
omejenega števila sedežev vas prosimo, da v kolikor se še niste prijavili, vašo prijavo pošljete na e
naslov: majda.lovrencic@gov.si.

25.5. / DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB
ENERGETSKE PRENOVE STAVB
V petek, 22. maja 2015, bo na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo objavljen osnutek dolgoročne
strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb. S tem dnem se bo pričela tudi javna
obravnava navedenega dokumenta. Obenem vas obveščamo, da bo javna predstavitev strategije
potekala v ponedeljek, 25. maja 2015, v tiskovnem središču Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21,
pritličje, s pričetkom ob 9.00 uri. Vse zainteresirane vljudno prosimo, da svojo udeležbo čimprej
potrdijo s predhodno prijavo preko spletne povezave. V primeru prijave večjega števila udeležencev,
si organizatorji pridržujejo pravico do spremembe naslova lokacije predstavitve.

30.5. – 5.6. / EVROPSKI TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA (ETTR)
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.
To je priložnost za bolj celosten pristop h komuniciranju o
trajnostnem razvoju v okviru Slovenije, pa tudi za promocijo
na evropski ravni. Več o ETTR najdete na teh povezavah:


Evropski teden trajnostnega razvoja



Post-2015 agenda



Cilji trajnostnega razvoja



Vabilo k sodelovanju pri Evropskem tednu trajnostnega razvoja



V Sloveniji v okviru ETTR posvet Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost
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16.6./ SEMINAR »UPORABA ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZ ORU IN
ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU PRI OBČINSKI
INŠPEKCIJI«
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je Upravna akademija pripravila izobraževanje na temo Zakona
o upravnem postopku in Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Namen izobraževanja je ugotoviti
pomanjkljivosti zakona ter opraviti strokovno razpravo o potrebi po spremembi Zakona o
inšpekcijskem nadzoru.
Dejstvo je namreč, da je ZIN sprva bil napisan za državne inšpektorje, ki imajo svoja pooblastila
podrobno razložena v področnih zakonih, medtem ko ZIN predstavlja edini zakon za občinske
inšpektorje.
Upravna akademija tako vabi na posvet, ki bo v torek 16. junija v prostorih MJU, na naslovu
Langusova 4. Glede na omejenost prostora so možne prijave do 26. maja na naslovu gp.mju@gov.si,
udeležba na posvetu je brezplačna.
Vabilo na delavnico in Prijavnica

36. SEJA VLADE
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Predlog zakona spreminja ureditev vročanja v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) in
hkrati s splošno ureditvijo usklajuje posebna pravila o vročanju v področnih zakonih: Zakonu o
kmetijstvu, Zakonu o vrtcih, Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakonu o davčnem
postopku, Zakonu o urejanju trga dela, Zakonu o prekrških in Zakonu o tujcih. Z uskladitvijo se želi
poenotiti pravila o vročanju v konkretnih upravnih zadevah, kjer se lahko poraja dvom o
utemeljenosti drugačne obravnave strank, in s ciljem večje pravne varnosti, preglednosti ter
predvidljivosti upravnega procesnega prava vzpostaviti enoten sistem vročanja. (Vir: Vlada RS, ab)

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU O PREHRANI IN TELESNI
DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE 2015-2025
Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni
dejavnosti za zdravje 2015-2025.
V Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 je
prikazana analiza stanja in breme bolezni, povezanih z nezdravim prehranjevanjem in nezadostno
telesno dejavnostjo za zdravje v Sloveniji, ter področje dejavnikov tveganja za razvoj debelosti in
kroničnih nenalezljivih bolezni. Opisana so priporočila in smernice z mednarodno strokovno veljavo
na področju zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje. Opredeljeni so naslednji
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dolgoročni oziroma strateški cilji na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje: zmanjšati
delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih; zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno
nedejavni; povečati delež dojenih otrok; zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih
starejših ter bolnikov; povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo; povečati uživanje zelenjave in
sadja; zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli; zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih.
(Vir: Vlada RS, ab)

PROGRAM PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE V
LETU 2015 IN 2016
Vlada RS je sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016.
S sredstvi Sklada se prioritetno financirajo ukrepi na območjih z prekomerno obremenitvijo zraka z
delci PM 10, za katere je vlada sprejela Odloke o načrtih za izboljšanje kakovosti zraka. Sredstva
Sklada bodo v pretežnem deležu namenjena za financiranje izvedbe:


ukrepov energetske sanacije stavb in priklopa na daljinsko ogrevanje, s čemer bo tako
omogočen zagon domačega gospodarstva (gradbeništvo, mala in srednje velika podjetja,
izolacijski materiali),



nakup novih okolju prijaznih avtobusov/minibusov za izvajanje dejavnosti linijskih
avtobusnih prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu ter spodbujanje trajnostne
mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave,



izgradnjo infrastrukturnih ureditev nedeljive infrastrukture v sklopu izgradnje HE na Spodnji
Savi,



investicije v izgradnjo novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije za samooskrbo,



projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE,



projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb,



ozaveščanja, izobraževanja, usposabljanja, priprave strokovnih podlag s področja blaženja in
prilagajanja na podnebne spremembe,



mednarodne obveznosti Slovenije v okviru globalnih podnebnih prizadevanj in



zagotavljanje obveznosti Slovenije z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega Parlamenta in Sveta
z dne 23. aprila o prizadevanju držav članice za zmanjšanje emisij TGP, da do 2020 izpolnijo
zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij TGP.

Glede na to, da bo Slovenija v prodajo v letu 2015 ponudila 3,2 mio EUR, lahko ob predpostavki cene
emisijskega kupona v višini 5 EUR/t CO2 pričakujemo v letu 2015 16 mio EUR sredstev v Skladu za
podnebne spremembe, če bo pa cena dosegla 6 EUR/t CO2 pa 19,2 mio EUR. Enako oceno lahko
podamo za 2016. (Vir: Vlada RS, ab)
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IZVEDBENI NAČRT ZA LETO 2015 RESOLUCIJE O NACIONALNEM
PROGRAMU ZA MLADINO 2013-2022
Državni zbor je oktobra 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022.
Splošni cilji in usmeritve ReNPM13–22 po področjih se bodo uresničevali s pomočjo t. i. izvedbenih
načrtov, ki jih bo sprejemala Vlada RS.
Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj
proračuna 2015 ter v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2007-2013 ter iz
sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava
predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.).
Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v letošnjem izvedbenem načrtu, saj bodisi teh
ministrstva ne načrtujejo v letošnjem letu ali pa zanje ni mogoče zagotoviti ustreznega financiranja, saj
nameravajo posamezna ministrstva nove ukrepe financirati iz sredstev nove finančne perspektive.
(Vir: Vlada RS, ab)

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST TER UREJANJE
POKOPALIŠČ
Vlada RS je na redni seji sprejela Poročilo Računskemu sodišču Republike Slovenije v zvezi s pozivom
k ukrepanju za odpravo nesmotrnosti pri reviziji zagotavljanja izvajanja in nadzora nad pokopališko
in pogrebno dejavnosti ter urejanjem pokopališč.
Vlada bo pristojnost za urejanje delovnega področja zagotavljanja gospodarskih javnih služb za
pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki spada v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT), vključila v Zakon o državni upravi ob prvi njegovi spremembi.
Do 30. 9. 2015 bo določila besedilo Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in
urejanju pokopališč ter ga posredovala v sprejem v Državni zbor. V roku šestih mesecev od
uveljavitve Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč bo
izdala uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev javne službe, skupaj z opredelitvijo tarifnega
sistema za posamezne gospodarske javne službe po tem zakonu.
V predlogu Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč bo
predvideno, da bodo reprezentativna strokovna združenja v soglasju z ministroma, pristojnima za
gospodarstvo in zdravje, določila standarde in normative za izvajanje gospodarske javne službe po
tem zakonu, v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. (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.
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Associacija iz Sicilije “Officine Culturali“ išče partnerja za prijavo na program Horizont 2020:
Kulturna dediščina in Evropska identiteta. Projekti bi se osredotočal na zgodovinsko in kulturno
dediščino evropskih narodov, vključenih v novo umetnost, glasbo… Associacija išče partnerja s
področja kulture. Rok za izraz interesa je 18. maj.
Regija Lubelskie iz Poljske išče partnerja, ki dela z otroki s posebnimi potrebami (duševno
prizadetimi) za prijavo skupnega projekta na program Erasmus + Youth program. V projektnem
predlogu bi se osredotočili na komunikacijo. Tako bi se na izmenjavah otroci sporazumevali z
gestami in dogovorjenimi znaki. Rok za oddajo interesa je do konca maja.
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«;
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.

ODPRTI POZIV - STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE
S strani SVRK smo prejeli obvestilo, da je odprt poziv deležnikom za opredelitev perspektivnih
tehnoloških področij in produktivnih smeri Strategije pametne specializacije.
Prispevke je mogoče posredovati do 25. maja do 10 ure. Več informacij o pozivu lahko najdete na tej
povezavi.

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
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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 ...

NATEČAJ ZA NAGRADO KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH
OBLASTI SVETA EVROPE IN KAMPANJE DOSTA
Obveščamo vas, da je bil objavljen natečaj za 5. nagrado Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta
Evrope in kampanje Dosta!, ki je namenjen lokalnim in regionalnim oblastem, ki so v preteklih letih
izvajale inovativne in kreativne pobude/projekte za dolgoročno učinkovito vključevanje Romov v
lokalni skupnosti. Takšna nagrada je bila uspešno razpisana že v letih 2007, 2009, 2011 in 2013, dodeli
pa se trem občinam iz držav članic Sveta Evrope, ki so uspešno kreirale in izvajale pobude/projekte v
lokalnem okolju za aktivno udeležbo Romov v demokratičnem življenju. Tri občine, ki bodo izbrane
na tem natečaju, bodo nagrado prevzele med slovesnostjo na 29. plenarnem zasedanju Kongresa
lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope v Strasbourgu oktobra 2015. Do sodelovanja na natečaju
so upravičene občine iz držav članic Sveta Evrope, ki so v letih 2013 in 2014 vodile zgoraj opisane
pobude/projekte, namenjene Romom in potujočim skupinam, ki so ali državljani ali pa novejši
migranti. Projekti, ki jih občine prijavijo na ta natečaj, morajo biti inovativni v okviru svojega področja
in oblikovani kot prenosljiv model dobre prakse tudi v druga okolja. Poleg predložitve
pobud/projektov, morajo občine izpolnjevati še vsaj dva od naslednjih kriterijev:
 neposredno ali posredno krepiti ozaveščenost javnosti glede pravic Romov in njihove kulture
z namenom boja proti stereotipom in predsodkom do Romov (preko medijev, izobraževalnih
sistemov, različnih institucij in lokalnih oblasti);
 izboljšati učinkovitost dostopa Romov do socialnih in kulturnih pravic (zlasti preko
izobraževanja);
 spodbujati medkulturni in medetnični dialog;
 spodbujati raznolikosti v življenju skupnosti;
 spodbujati aktivno udeležbo v demokratičnem življenju.
Prijave morajo biti predložene na uradnem prijavnem obrazcu, ki je na voljo za prenos v angleščini in
francoščini prek spletne strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (tukaj). Vlogi je
treba priložiti dokazilo o zagotavljanju sredstev občine v zgoraj opisane namene in dokazilo o aktivni
udeležbi Romov oziroma potujočih skupin. Rok za prijavo je 30.6.2015.

NOVICE DRUGIH
EVIDENCE O DELOVNIH OPRAVILIH KOPOP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Evidence o delovnih opravilih, ki jih
morajo kmetijska gospodarstva, ki se vključijo v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP),
obvezno voditi skladno Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje
in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
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Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, z vsemi spremembami). Obrazce
za vodenje evidenc najdete na spletni strani http://www.program-podezelja.si. (MKGP)

NOVA KNJIŽNICA OBČINE SELNICE OB DRAVI
Občani Selnice ob Dravi so bogatejši za veliko
pridobitev. V današnjem, za kulturo ne preveč
prijaznem času, so dobili nov kulturni hram in kar 400
m2 prostora za občinsko knjižnico, polno simbolike, ki
jo nosi tudi celotna zgradba. Občani in občanke Selnice
ob Dravi so 9. maja 2015 simbolično z „živo verigo“
prenesli 1000 knjig iz občinske stavbe v novo sodobno
knjižnico v prostorih novega Hrama kulture Arnolda
Tovornika. V verigi je sodelovalo več kot 400 občanov.
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