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Vabilo , Prijavnica za Ajdovščino
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NOVIČKE SOS
Z MINISTROM KOPRIVNIKARJEM O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STOŠKOV
OBČIN
V četrtek, 21.5.2015 je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal sestanek predstavnikov občin z
ministrom Koprivnikarjem in državno sekretarko na MF mag. Matejo Vraničar. S strani Skupnosti
občin Slovenije sta se sestanka udeležila predsednik, dr. Ivan Žagar in podpredsednik sekcije manjših
občin Marjan Kardinar. Minister je predstavnike občin seznanil s potekom dosedanjih aktivnosti glede
priprave ukrepov za znižanje stroškov občinam.
Minister Koprivnikar je povedal, da so na seji Vlade RS, 21.5.2015, prejeli navodilo predsednika Vlade
RS, da je potrebno intenzivirati postopke sprejemanja zakonodaje, ki bo stroške občinam znižala ter,
da se bo sestalo tudi posebno koordinativno telo na generalnem sekretariatu vlade, ki se posveča
zniževanju stroškov in koordinaciji med ministrstvi in vlado. Na Ministrstvu za javno upravo
ocenjujejo, da delo na področju sistemskih sprememb poteka dobro na MJU, na Ministrstvu za šolstvo,
na Ministrstvu za finance in na Ministrstvu za okolje in prostor, na drugih ministrstvih pa konkretnih
predlogov zakonskih sprememb ni za zaznati. Predsednik SOS dr. Ivan Žagar je povedal, da s strani
Skupnosti občin pričakujemo konkretne analize in izračune, ne le preglede opravljenega dela. Minister
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Koprivnikar je povedal, da bodo konkretnejša gradiva pripravljena naslednji teden, ko jih bodo
predstavili tudi na seji Vlade, sestanek pa namenjen temu, da se poišče področja, ki jih je možno
zapreti do prihodnjega tedna.
Predstavniki Skupnosti občin so izpostavili, da konkretnih rešitev ni, da zakonodaja ni pripravljena in
ne bo sprejeta do 30.6.2015. Kar pomeni, da država zaveze, da bo s sistemskimi spremembami
zakonodaje znižala stroške občinam ne bo mogla izpolniti. Zato je bil podan predlog, da se s 30.6.2015
financiranje občin ne spreminja in se ohrani višina povprečnine iz preteklega leta ali pa, da se
resornim ministrstvom, kjer bi morali sprejeti spremembe zakonodaje pa jih ne bodo, odvzame
sredstva v pričakovani višini prihranka in se ga prestavi na postavko financiranja občin v proračunu
države. Prav tako pa je bilo izpostavljeno, da je potrebno ne glede na izpolnjevanje rokov s projektom
odprave administrativnih ovir in spremembe zakonodaje nadaljevati. Še vedno namreč ostajajo odprti
predlogi Skupnosti občin, ki so dolgoročno zelo pomembni, na samem sestanku pa so bili Ministru za
javno upravo podani tudi dodatni predlogi za nižanje stroškov občinam.
V prihodnjem tednu se bodo sestala ministrstva, katerih se dotikajo predlagani ukrepi za znižanje
stroškov občinam, rezultati pogovorov pa bodo nato obravnavani še na seji vlade 28. maja, kjer bo
tudi dorečeno kateri ukrepi so pripravljeni do stopnje, ko jih je mogoče poslati v postopke
sprejemanja. Takrat bodo znane tudi ocene učinkov in šele takrat bo mogoče predvideti nadaljnja
ravnanja Vlade RS v zvezi s povprečnino v drugi polovici leta. Ob zaključku sestanka je minister
Koprivnikar ponovno ponovil zavedanje o določilih podpisanega Dogovora o višini povprečnine.
Pogovori s predstavniki občin se bodo nadaljevali v začetku meseca junija, ko dobo znani izvedljivi
ukrepi in učinki le-teh.

PRIPOMBE SOS NA PRAVILNIK NMP
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovila dopis s stališčem na predlog Pravilnika
o službi nujne medicinske pomoči. Izpostavili in poudarili smo, da v primeru sprejetja Pravilnika o
službi nujne medicinske pomoči, obstaja utemeljena bojazen, da bo odgovornost in veliko finančno
breme preneseno na lokalne skupnosti. Primeroma smo izpostavili, da pravilnik ne opredeljuje virov
financiranja za nujno medicinsko pomoč in neprekinjeno zdravstveno varstvo, prav tako pa ni jasno
določena oblika in obseg neprekinjenega zdravstvenega varstva v satelitskih urgentnih centrih.
Opozorili smo, da je potrebno vsebino pravilnika NMP določiti tako, da bo jasna, dosledna in
nedvoumna in jo uskladiti z vsemi argumentiranimi stališči in pripombami lokalnih skupnosti, javnih
zdravstvenih zavodov in drugih deležnikov, ki jih je ministrstvo prejelo v času javne razprave in na
regijskih posvetih oziroma sestankih. Dokler temu ne bo tako, Skupnost občin Slovenije nasprotuje
sprejetju navedenega pravilnika NMP in predlaga pripravo novega osnutka.

SEMINAR Z DELAVNICO »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA
VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«
Dne 19.5.2015 je v Trzinu potekal seminar s praktično delavnico na temo osnovnih mediacijskih orodij
za vodilne kadre v občinah. V seminarskem delu je predavatelj dr. Martin Lisec ozavestil stopnjo
konfliktnosti, ki se pojavlja v lokalnih skupnostih v odnosu med nadrejenim in zaposlenimi, med
vodjo in stranko, orisal je proces reševanja konflikta ter pomen pravilnega načina komunikacije v
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konfliktni situaciji. Predstavil je tudi 4 ključne tehnike reševanja sporov, ki učinkovito pomagajo pri
upravljanju s konfliktnostjo, katere so udeleženci v delavniškem delu dogodka praktično preizkusili.
(bh)

JAVNO POSVETOVANJE O IZHODIŠČIH ZA PRENOVO STRATEGIJE
PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes 22.5.2015 v Mestnem muzeju Ljubljana organiziralo
javno posvetovanje o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), ki je bila
sprejeta v državnem zboru leta 2004. Zato so potrebni ponovni premisleki o bodoči viziji prostorskega
razvoja države.
Posvetovanja, ki je bilo prvo med petimi do leta 2017, se je udeležila tudi predstavnica sekretariata
SOS. Kakor so povedali predstavniki MOP je cilj prizadevanj ministrstva priprava kakovostnega in
vsebinsko usklajenega dokumenta, zato želijo vključiti znanje, podatke, informacije in izkušnje drugih
relevantnih sektorskih politik ter deležnikov v najširšem smislu. Po mnenju državne sekretarke Lidije
Stebernak dosedanje izkušnje pri izvajanju prostorskih usmeritev kažejo na to, da je uspešnost
prostorske politike odvisna od njene vpetosti v družbo. Na posvetu so bili predstavljeni povzetek
Poročila o prostorskem razvoju, Izhodišča za prenovo in Procesni načrt procesa prenove. V razpravi o
predstavljenih vsebinah so udeleženci podali svoja mnenja in predloge, ki bodo vključena v nadaljnje
delo, pripravljena pa bo tudi informacija za Vlado RS. Vse do 12. 6. 2015 lahko vsi zainteresirani in
tisti, ki se posveta niso mogli udeležiti, izpolnijo spletni vprašalnik in se tako vključijo v oblikovanje
strategije oz. izhodišč in procesni načrt. (ab)

KOMISIJA ZA ŠPORT O UPRAVLJANJU ŠPORTNH OBJEKTOV S STRANI
ŠPORTNIH DRUŠTEV
V četrtek 21. maja se je v prostorih občine Štore sestala komisija za šport ter predstavniki Združenja
športnih centrov Slovenije na temo 59. člena osnutka Zakona o športu, v katerem se ne glede na
določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih daje možnost,
da občine lahko dajo športn objekte v upravljanje tudi športnim društvom.
Prisotni so si bili enotni, da je upravljanje s športnimi objekti zahtevno delo in kadar gre za zahtevne
objekte športna društva niso najboljši upravljalec ter da zahtevne objekte mora upravljati javna
ustanova (občina/javni zavod…). Kljub temu pa je bilo izpostavljano, da je predvsem v manjših
okoljih in kadar gre za manjše športne objekte, oz. za špotne objekte, ki niso zahtevni za vzdrževanje
in na katerih aktivnosti izvaja izključno eno športno društvo (športna igrišča v manjših vaseh), športna
društva te objekte vzdržujejo ceneje in učinkoviteje. Zato so se strinjali, da se v 59. dopusti možnost,
da se upravljanje športnih objektov podeli športnemu društvu pod posebnimi pogoji s katerimi se
zagotovi gospodarno in strokovno upravljanje športnih objektov.
V nadaljevanju so prisotni izrazili potrebo po minimalnih standardih za vzdrževanje športnih
objektov in površin za šport. Ob tem smo s strani Skupnosti občin Slovenije opozorili, da se s
pravilnikom občinam ne bi smeli povečati stroški. (MM)
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ŽUPAN DARKO FRAS ŽE ZASEDEL MESTO 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, ki poteka
pravkar

v

bolgarskem

mestu

Plovdiv, po

sistemu rotacije vsako leto prevzame vodstvo
organizacije drug predsednik, sočasno pa se
imenuje dva podpredsednika organizacije. V letu 2013 je organizacijo vodil član predsedstva
Skupnosti občin Slovenije, Anton Peršak, ki ni kandidiral na lokalnih volitvah 2014.
Zato je Predsedstvo SOS na svoji 1. redni seji 23.4.2015 imenovalo Darka Frasa, župana občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v letu 2015 tretji podpredsednik mreže NALAS, leto za tem drugi
podpredsednik, leta 2017 prvi podpredsednik, leta 2018 pa bo prevzel predsedovanje te organizacije,
ki združuje 16 združenj občin iz JV Evrope, več kot 9000 občin iz regije in preko njih 80. mio.
prebivalcev.

PO MNENJU MJU OBČINE NE MOREJO IZVAJAT DEJAVNOST
PARKIRIŠČ V OKVIRU SPLOŠNE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE
S strani MJU smo prejeli v vednost mnenje, da občine NE morejo izvajat dejavnosti parkirišč v okviru
splošne dejavnosti javne uprave (šifra 84.110). V kolikor občine izvajate dejavnost parkirišč, morate v
odloku, ki ureja ustanovitev (režiskih obratov, javnih gospodarskih zavodov ali javnih podjetji)
navesti, da se bo izvajala tudi dejavnost 52.210 (spremljajoče storitvene dejavnosti kopenskem
prometu, kamor spada tudi dejavnost parkirišč). Celotno mnenje si lahko pogledate tukaj.
Tržni inšpektorat RS izvaja nadzor nad dejavnostjo zaračunavanja parkirnine na parkiriščih. Tržni
inšpektorji pri inšpekcijskem nadzoru vstrajajo, da morajo imeti občine registrirano tudi dejavnost
52.210 (spremljajoče storitvene dejavnosti kopenskem prometu, kamor spada tudi dejavnost parkirišč),
kaj je v mnenju svojem potrdil tudi MJU.

SEJA NADZORNEGA ODBORA PRP 2007-2013
20. maja je potekala 14. seja nadzornega odbora Programa za razvoj podeželja 2007-2013, katere se je
udeležila tud predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Na seji je generalna direktorica Tadeja Kvas
Majer s sodelavi predstavila poročilo črpanja sredstev za leto 2014 v katerem je izpostavila, da je
realizacija črpanja sredstev 93% od skupno 1,1 milijarde evrov. V nadaljevanju je bilo izpostavljeno, da
je črpanje nekoliko slabše pri ukrepih, kjer so prijavitelji samo ali izključno občine (podatki do
31.12.2014). Navedeni ukrepi, kjer črpanje zaostaja so:
ukrep 125:komasacije, aglomelioracije in namakalni sistemi (večina komasacij in namak. sist.
se izvršuje proti koncu obdobja, zato je na tem ukrepu tudi tudi nižje črpanje) – do 31.12.2014
je bilo izplačanih 55% razpoložljivih sredstev. Komasacije se bodo v večini izvedla, medtem
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ko pa niso bile izvedene agromelioracije (potna mreža – investicije). Le-te se bodo lahko
izvedla v novi finančni perspektivi.
322: obnova in razvoj vasi: črpanje je 72%, iz ukrepa so večinoma bili financirani večnamenski
objekti
323: ohranjanje dediščine na podeželju: črpanje je 81%, večinoma so bile financirane naložbe v
nepremično kulturno dediščino
4. os: Leader: črpanje je 87%
V nadaljevanju je bilo izpostavljeno, da morajo biti vse operacije zaključene do 30.6.2015 (ostali skladi
do 31.12.2015) ter da morajo na ministrstvu obdelati še 700 zahtevkov. Zaradi velike količine dela in
časovne stiske ne bo mogoče zahtevkov večkrat dopolnjevat. Tako bodo imele občine na voljo le eno
dopolnitev, zato bodo tudi občine obvestili ter jih prosili za natančnost pri posredovanju dopolnitev.
(MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NAVODILA PREDSTAVNIKOM JAVNIH ZAVODOV – RAZŠIRJENO
STALIŠČE
Skupnost občin Slovenije je prejela usklajeno stališče Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za
kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi s sprejemom obvezujočih navodil
občinskega sveta za predstavnike javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.
Stališča si lahko preberete tukaj:
– pojasnilo MJU
– pojasnilo MIZŠ
– pojasnilo MK.

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
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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.
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,
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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.

UREDBA O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V
ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL
Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah
in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. Spremembe uredbe se nanašajo na
dopolnitev uredbe z določenimi oblikami daril, ki jih javni uslužbenci ne smejo sprejemati, natančneje
pa je opredeljen tudi postopek prodaje daril, ki ne morejo postati last organa oziroma delodajalca.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše morebitne pripombe, stališča posredujete najkasneje do srede,
27. maja 2015 na naslovursa.rupar@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.

ZBIRANJE GRADIV ZA PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O STVARNEM
PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
IN UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN S AMOUPRAVNIH
LOKALNIH SKUPNOSTI
Ministrstvo za javno upravo obvešča občine, da bodo pristopili k pripravi novega Zakona o stvarnem
premoženju države in samupravnih lokalnih skupnosti ter k pripravi nove Uredbe o stvarnem
premoženu države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Ministrstvo v obvestilo poziva občine, da posredujete pripombe in predloge za spremembo zakona in
uredbe, ki jih bodo obravnavali pri pripravi sprememb. Vaše predloge za spremembe in predloge
prosim posredujte na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do petka 5. junija.
Celotno obvestilo MJU si lahko preberete tukaj.
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POVPRAŠEVANJA
ZAKLJUČENO

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 srečujejo s to
problematiko.
Občino je zanimalo:
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 občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI 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 ŽIDANO M 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.

29.5./ 2. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Obveščamo vas, da bo 2. seja Predsedstva SOS potekala 29.5.2015 v Mestni občini Velenje. Na seji
predsedstva bodo prisotni obravnavali Pripravo osnek sistema odpisa dolga, znižanje stroškov za
občine ter insitut odpoklica župana.

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
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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.
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.
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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«.
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.
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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.

9.6./ VKLJUČEVANJE OBČIN V ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN
Ministrstvo za finance, SOS, ZOS in ZMOS organiziramo informativni posvet z naslovom “Delovanje
sistema enotnega zakladniškega računa s poudarkom na vključevanju občin v EZR države, ki bo
potekal v torek, 9. 6. 2015, s pričetkom ob 9.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana.
Kako sistem deluje, kako se lahko občina s svojim EZR vključi v EZR države, kakšne so prednosti
vključevanja občin v ta sistem in na druga vprašanja boste dobili odgovore na seminarju, ki ga vsa tri
združenja občin pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za finance.
Definicija enotnega zakladniškega sistema pravi, da je to sistem upravljanja z javnimi financami po
enotnih pravilih za državni proračun, občinske proračune in vse proračunske uporabnike. Enotni
zakladniški račun pa je račun države oziroma občine, ki je odprt pri Banki Slovenije in ima vlogo
skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni sistem enotnega
zakladniškega računa. V sisteme EZR so s svojimi računi vključeni neposredni in posredni uporabniki
državnega in občinskih proračunov določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
VSEBINA SEMINARJA
o

Predstavitev sistema EZR

o

Vključevanje občinskih EZR v sistem EZR države

o

Vključevanje v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstev v okviru sistema
EZR države

o

Prednosti vključevanja EZR občin v EZR države

Seminar se bo pričel ob 9. uri in bo trajal predvidoma do 11. ure.
Prijave

zbira

Združenje

občin

Slovenije

na

faks

01/230

63

36

ali

na

elektronski

naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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DOGODKI DRUGIH
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.

29.5./ POSVET O IZZIVIH GORSKIH IN OBMEJNIH OBMOČIJ
Ministrstvo za okolje in prostor organizira posvet o izzivih gorskih in obmejnih območij, ki bo potekal
29. maja 2015 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Osnutek programa najdete tukaj.
Prijave sprejemajo na MOP na naslov: majda.lovrencic@gov.si do 26. maja 2015.

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

16.6./ SEMINAR »UPORABA ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 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.
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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

37. SEJA VLADE
PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.
Predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju sledi uresničevanju načela socialne države iz 2. člena
Ustave Republike Slovenije in ustrezneje varuje pravico do osebnega dostojanstva ter varnosti iz 34.
člena Ustave Republike Slovenije, s tem, ko jasneje omejuje možnost izvršbe na sredstva, ki so
posamezniku absolutno nujne za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Z novelo se ministrstvo
loteva tudi problematike nadomestil, ki jih izvrševalci sklepov zaračunajo za svoje storitve. (Vir: Vlada
RS, ab)

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI
Vlada je sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti, s katerim se predlagajo poenostavitve nekaterih upravnih postopkov, ki
zadevajo največje število uporabnikov zakona: izvajalcev sevalne dejavnosti. Zakon precej
poenostavlja tudi izdajo dovoljenj za vire sevanja, ki se uporabljajo pri izvajanju sevalne dejavnosti.
Predlaganih je tudi več sprememb določb o varnostnem preverjanju oseb, ki delajo v jedrskih objektih,
saj je praksa izvajanja teh določb pokazala, da posameznih zahtevanih podatkov niti ni bilo mogoče
pridobiti, zlasti za tuje delavce. Predlaga se še podrobnejša določitev različnih vrst obratovalnega
monitoringa (predobratovalni, obratovalni in poobratovalni), dopolnitev določb o opravljanju
reguliranih poklicev. (Vir: Vlada RS, ab)

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH
ZARADI POPLAV
Vlada je sprejela Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 12. in 16.
septembrom 2014, v skupni višini 15.320.000 evrov. Sredstva v letu 2015 se zagotavljajo za izvedbo
prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v višini 6.800.000 evrov. V nadaljnjih letih pa
zagotavljajo v okviru razpoložljivih sredstev virov integralnega proračuna. Prav tako je sprejela
Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 21. in 24. oktobrom 2014, v skupni
višini 5.110.000 evrov. Sredstva v letu 2015 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru
proračunske rezerve v višini 2.300.000 evrov. V nadaljnjih letih pa zagotavljajo v okviru razpoložljivih
sredstev virov integralnega proračuna. Sprejela je tudi Program odprave neposredne škode na stvareh
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zaradi poplav 6. in 14. novembrom 2014, v skupni višini 2.020.000 evrov. Sredstva v letu 2015 se
zagotavljajo za izvedbo najbolj prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v višini 900.000 evrov.
V nadaljnjih letih pa se zagotavljajo v okviru razpoložljivih sredstev virov integralnega proračuna.
(Vir: Vlada RS, ab).

IZVAJANJE INTERVENTNIH AKTIVNOSTI ZARADI POPLAV
Vlada se je seznanila s poročilom Ministrstva za okolje in prostor o izvajanju akcijskega načrta za
izvajanje interventnih aktivnosti zaradi poplav. V mesecu aprilu so bila zaključena interventna dela na
85-ih od 187-ih lokacijah, medtem ko jih je v izvajanju še 50. Za mesec maj je načrtovanih še 52 lokacij,
kjer se bo pričelo z interventnimi deli. Skupna višina obračunanih del, ki so se izvajala od novembra
do marca, znaša 4.874.111 evrov od 11.949.500 evrov. Situacije za že izvedena dela iz meseca aprila se
bodo obračunale v začetku meseca maja in obračunani znesek bo razviden v poročilu za mesec maj.
(Vir: Vlada RS, ab)

AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2014
- 2020
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020. Z Akcijskim
načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN URE 2020) si Slovenija skladno z
zahtevami Direktive EU o energetski učinkovitosti zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske
učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo
presegla 7,125 mio. toe, kar pomeni, da se glede na leto 2012 ne sme povečati za več kot 2 %. (Vir:
Vlada RS, ab)

UREDBA O UKREPIH KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE IN
KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA
Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja. Uredba določa ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
ter druge ukrepe kmetijske politike. Z uredbo se določajo upravičenci, upravičeni stroški, pogoji,
merila, postopki, višina sredstev in finančna merila za izvajanje ukrepov. Namen izvajanja ukrepov je
ohranjanje kmetijske dejavnosti in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter spodbujanje
delovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v kmetijstvu in gozdarstvu. (Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O UKREPU DOBROBIT ŽIVALI
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014. V skladu z Uredbo
o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/2014) mora ministrstvo
zagotoviti sredstva za izplačilo določenih zahtev v okviru svojega finančnega načrta skladno z
razpoložljivimi pravicami porabe. Zato Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu
dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2014 določa postopke in pogoje izvajanja zahtev iz ukrepa DŽ,
ki jih Komisija ni odobrila, za katere se plačila dodelijo kot pomoč de minimis.
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NAČRTA IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ZA LETO 2014
Poročilo o izvedenih nalogah iz Načrta izvajanja Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami za leto 2014, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 17. 7. 2014, je drugo
tovrstno poročilo, ki je pripravljeno v obdobju prvega in zdaj veljavnega nacionalnega programa.
Narejeno je po področjih, ki so obravnavana v načrtu izvajanja, in posameznih opredeljenih nalogah.
Poročilo je izdelano na podlagi prispevkov nosilcev posameznih nalog iz Načrta izvajanja
Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014. V vsakem
posameznem sklopu so navedeni podatki o realizaciji nalog. (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 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.

RAZPIS ZA NAZIV PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2015
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Ob svetovnem dnevu Zemlje je društvo Planet Zemlja, že šestič zapored razpisalo vseslovenski natečaj
Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga izvaja z vrsto strokovnih in pristojnih ustanov Slovenije. Cilj
natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete
bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov
(Zavod za gozdove RS, Direktorat za lokalno samooskrbo Ministrstva za kmetijstvo, Nacionalni
institut za javno zdravje, društvo za ENO glasbo, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace,
Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Okoljsko raziskovalni zavod, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za
varno igro, Zavod za varstvo narave in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten
učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom
sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo
in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj
prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije. Več o razpisu
in pogojih sodelovanja tukaj. V kolikor se vaša občina želi potegovati za naziv vas prosimo, da se do
5.6.2015 prijavite preko spletne prijave.

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 ...

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
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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
ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV PRP 2007–2013 SE IZTEKA
Letos se zaključuje PRP 2007-2013, zato Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija)
sporoča, da se s 30. 6. 2015 zaključi rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za vse prejemnike odločb o
pravici do sredstev za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013.
Agencija posebej opozarja, da mora biti naložba v celoti zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo.
Vlagatelji naj čim prej oddajo skrbno pripravljene zahtevke, z vsemi zahtevanimi dokumenti in
dokazili. Agencija bo v primeru nepopolnega zahtevka vlagatelja pozvala na dopolnitev samo enkrat,
rok za dopolnitev pa bo (zaradi zaključevanja programskega obdobja) zelo kratek. Skrajni datum
vložitve zahtevka je 30. 6. 2015. Zahtevki, vloženi po tem datumu, bodo zavrženi, ponovno vlaganje
pa ne bo več mogoče.
Več informacij najdete na tej povezavi. (Vir: Mreža za podeželje)
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