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NOVIČKE SOS
OBČINA GRAD NOVA OBČINA ČLANICA SOS
V sekretariatu SOS smo z veseljem prejeli novico, da je Občina Grad pristopila k
članstvu v Skupnosti občin Slovenije.
Občina Grad, ki jo vodi županja ga. Cvetka Ficko, leži na skrajnem SV Slovenije na
zahodnem delu Goričkega, ki je sestavni del Prekmurja. Občina Grad zavzema 37,4
km2 površine in jo sestavlja 7 naselij: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik,
Motovilci, Radovci in Vidonci, v katerih živi skupno okrog 2.400 prebivalcev. Naselja
so se bistveno spremenila, hiše so prenovljene, adaptirane, veliko pa je že tudi novih gradenj.
Prebivalci se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom za lastno rabo, nekaj je tudi piščančjih in prašičjih farm.
Občina ima dobro infrastrukturo z vsemi pomembnimi ustanovami. V središčnem delu vasi Grad je
nastanjena občinska uprava v prenovljeni občinski stavbi, v kateri so še kulturna dvorana, pošta in
matični urad. V občini pa se nahajajo še ostale ustanove: Osnovna šola Grad, vrtec, lekarna,
zdravstveni dom, frizerski salon, cvetličarna, zobna ambulanta, banka, pisarna zastopstva
zavarovalnice Triglav, župnišče in romarska cerkev Marije Vnebovzete, več gostiln, trgovina z živili,
trgovina z gradbenim materialom ter trgovina s kmetijsko mehanizacijo in servisom, nogometno
igrišče, kinološki poligon in bencinska črpalka 7/24 z ročno avtopralnico.b V občini je tudi nekaj
vinotočev z domačo kulinariko in prijetnim okoljem ter sobodajalcev z apartmaji in sobami. (bh)

SESTANEK Z MINISTROM ŽIDANOM O PREDLOGU ZKZ -E IN
PRENOSU ZEMLJIŠČ SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se dne 27.5.2015 udeležili sestanka, ki ga je v zvezi z
vprašanji občin glede sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) in prenosa zemljišč Sklada
kmetijskih zemljišč, sklical minister mag. Dejan Židan. Skupnost občin Sloveniji je v postopku
priprave ZKZ-E večkrat posredovala predloge in pripombe k vsebini zakonodajne spremembe, MKGP
pa je več predlogov in pripomb upoštevalo, nekatere pomembne pa ne. Predstavniki MKGP so
uvodoma poročali o predlogih SOS, načinu njihovega upoštevanja in o predlogih,ki jih ni bilo mogoče
upoštevati. Na sestanku je bilo dogovorjeno:
1.

Občinam se dopusti pravna možnost, da pri načrtovanju pomožnih kmetijskih stavb v
občinskih prostorskih aktih določajo lokalne pogoje. ZKZ bo predpisal le minimum
kmetijskega zemljišča v lasti ali zakupu investitorja.

2.

Občinam se dopusti možnost, da brez spremembe namenske rabe načrtuje prostorske
ureditve, ki so načrtovane kot ključna omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture
v pristojnosti občin, določene v Prilogi 3. Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).
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3.

Za območja prostorskih ureditev občin, ki jih je dopustno načrtovati brez spremembe
namenske rabe in so načrtovane z izvedbenim prostorskim aktom, odobritev pravnega posla
ne bo več potrebna, če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, ki na katerem je z izvedbenim
prostorskim aktom načrtovan objekt ključnega omrežja prometne in gospodarske javne
infrastrukture.

4.

V območjih veljavnih izvedbenih prostorskih aktov, bo ne glede na ostale določbe ZKZ, ki
omejuje geodetske postopke, dopustno izvajati parcelacije, če so te skladne z določili
prostorskih izvedbenih aktov glede parcelacije zemljišč.parcelacije.

MKGP bo besedilo iz gornje 2., 3. in 4. točke dodatno uskladilo z MOP.
Predstavniki SOS so na sestanku predlagali možnost, da naj odobritev pravnega posla ne bi bila več
potrebna, če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd v lasti občine ali države, ki je namenjeno nadomestitvi
izgubljenih kmetijskih zemljišč ali gozda v lasti ali zakupu registrirane kmetije, ki so posledica
odkupov zemljišč na katerem stoji objekt (stavbišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z
veljavnim prostorskim aktom in s predpisi o graditvi objektov ali na katerih je z izvedbenim
prostorskim aktom načrtovan objekt ključnega omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture.
Predstavniki SOS še vedno pozivajo ministra:
1. da s predlogom ZKZ-E ne znižuje obsega in kakovosti strokovnih podlag in sicer podlag potrebnih
za določanje TVKZ z vidika izboljšanja podatkov o boniteti kmetijskih zemljišč, podlag za načrtovanje
območij primernih za izvajanje agrarnih operacij ter podlag za načrtovanje območij za izvajanje
ukrepov odpravljanja zaraščanja.
2. da se predlog ZKZ-E uskladi z MOP v smislu vsebine sprememb in dopolnitev ZPNačrt in ZGO, ki
sta že v pripravi in bosta predvidoma v obravnavi v jeseni 2015.

MINISTRSTVU ZA KULTURO POSREDOVANE PRIPOMBE NA PREDLOG
ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU
V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
knjižničarstvu, ki se je nahajal v javni razpravi do 5.6.2015. Ministrstvu za kulturo smo v za to
predvidenem roku posredovali pripombe občin članic SOS ter jih opozorili predvsem na finančne
zamejitve občin ob upoštevanju nižje povprečnine kot bi bila ustrezna glede na izračun primerne
porabe ter zavezo Vlade RS, da skozi sistemske ukrepe zniža stroške občinam. Zakon namreč v
nekaterih delih predpisuje trenutnim finančnim zmožnostim občin neprimerne normative in
standarde ter celo predpisuje kazni za neizpolnjevanje državnih ambicij v breme občin, čemur smo
odločno nasprotovali. (bh)
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POSVET KAKO DO EU SREDSTEV – TERITORIALNO SODELOVANJE
V sredo 3. junija smo v Mariboru sodelovanju s
SVRK izvedli posvet z naslovom Kako do EU
sredstev – teritorialno sodelovanje. Na posvetu, ki se
ga je udeležili 76 udeležencev so predavatelji
predstavili novosti v teritorialnem sodelovanju glede
na finančno perspektivo 2014-2020. Glavna novost je
kontrola

doseganja

kazalnikov,

ter

finančne

korekcije, v kolikor kazalniki odstopajo več kot 10%.
V nadaljevanju so bili predstavljeni programi
čezmejnega

sodelovanja

(Slovenija-Hrvaška,

Slovenija- Madžarska in Slovenija – Avstrija). Posvet
pa smo sklenili s predstavitvijo transnacionalnih programov (Centralna Evropa, Alpe, Mediteran, JV
Evropa, Podonavje). V času posveta je bilo posredovanih ogromno informacij, ki bodo občinam v
pomoč pri pripravi projektnih predlogov, kot tudi pri sestavi partnerstva. V kolikor se posveta niste
udeležili, se lahko udeležite posveta še v Ajdovščini 10. junija. Več o seminarju si lahko preberete
tukaj. (MM)

NAJBOLJŠE PRAKSE NA PODROČJU ENAKOSTI SPOLOV IN
MLADINSKIH POLITIK V JV EVROPI
Ob redni letni skupščini mreže NALAS , ki je potekala v Plovdivu 18. maja 2015, je potekala tudi
razglasitev petih nagrajencev z najboljšimi praksami na področju enakosti spolov in mladinskih
politik (GENiYOUTH), med katere štejeta tudi MO Maribor in občina Ajdovščina. Vse pobude in
primere dobrih praks lahko preberete v spremljajoči publikaciji GENIYOUTH, ki je namenjena
odkrivanju novih pristopov in pregledu aktivnosti na teh področjih v lokalnih skupnostih v vsej JV
Evropi. V publikaciji je zastopana tudi Skupnost občin Slovenije in njeno komisijo za mladinsko
politiko. (bh)

POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST
1. junija 2015 se je s posvetom »Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost« v Sloveniji pričelo
prvo obeleževanje Evropskega tedna trajnostnega razvoja. Udeležence posveta so pozdravili
predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Predsednik vlade je poudaril, da se želi s tem
tednom povečati zavedanje o ciljih in procesih trajnostnega razvoja in opozoriti na izjemne potenciale
Slovenije za njihovo doseganje. »Pri trajnostnem vidiku so pomembni različni vidiki, okolje, družba in
gospodarstvo. Vlada zato podpira, ne le sam razvoj gospodarstva, ampak usmeritev v zeleno
gospodarstvo, ki reševanje okoljskih problemov obravnava kot priložnost za razvoj«, je povedal
predsednik vlade in dodal: »Osebno trajnostni razvoj štejem kot edino pot, ki jo smemo gledati, če
želimo biti odgovorni do sebe in prihodnjih generacij.« Slovenija se s tem dogodkom vključuje tudi v
program Evropskega leta za razvoj 2015, ki poteka letos pod sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo,
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naša prihodnost«. Organizatorji posveta so bili Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Kabinet
predsednika Vlade RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Skupnost občin Slovenije,
v partnerstvu z Ministrstvom za zunanje zadeve, Službo Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko,
Slovenskim forumom socialnega podjetništva, podjetjem Domel ter Mrežo in pobudo na področjih
trajnostnega razvoja. Več o posvetu, vključno s predstavitvami najdete na tej povezavi.

POLETNE IGRE SOS 19.6. V ŠMARTNEM OB PAKI
SOS v sodelovanju z občino Šmartno ob Paki, tudi letos prireja POLETNE igre. Poletne igre SOS se
bodo tako odvijale 19.6.2015 v Šmartnem ob Paki. Na izvrstni infrastrukturi, nogometnem igrišču z
ograjo na umetni travi, ter novem igrišču na mivki se boste lahko pomerili z ostalimi ekipami. Vabimo
vas, da prijavite ekipo za nogomet ali za odbojko na mivki in se v veselem vzdušju ter dobri hrani
podružite z nami. Prijave so možne do 12. junija, vabilo in prijavnico najdete tukaj. (MM)

IMENOVANJA
IMENOVANJE V KOORDINACIJSKO SKUPINO ZA
DEINSTITUCIONALIZACIJO
Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti k imenovanju predstavnika v Koordinacijski skupini za deinstitucionalizacijo. Dejavnosti
omenjene koordinacijske skupine bodo predvsem spremljanje, usmerjanje in ocenjevanje procesa
deinstitucionalizacije, pa tudi v dajanje pobud in predlogov odločevalcem.
Predsedstvo SOS je v korespondenčni seji imenovalo in predlagalo za članico gospo Natašo Gaber
Sivko, Občina Žalec, za nadomestno članico pa gospo Petro Breznik, Občina Sveti Andraž.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
STALIŠČA O OPROSTITVI PLAČILA UPRAVNE TAKSE – ODVETNIKI,
NEPREMIČNINSKI POSREDNIKI
Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnili s strani Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno
upravo v zvezi oprostitev plačila upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišč za odvetnike in
nepremičninske posrednike.
Ministrstvo za pravosodje je prejelo predlog Odvetniške zborni Slovenije za brezplačno izdajo potrdil
o namenski rabi zemljišč, in sicer da se odvetnikom na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu
omogoči brezplačna izdaja navedenih potrdil. V zvezi z navedenim je ministrstvo pojasnilo, da
odvetniki niso upravičeni do brezplačne izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč, saj se ZOdv v 10.
členu nanaša izključno na osebne podatke in njihovo posredovanje odvetnikom. Celotno obrazložitev
si lahko preberete tukaj.
Ministrstvo za javno upravo pa je obravnavalo predlog nepremičninskega posrednika za oprostitev
plačila upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišča, kjer prav tako pojasnjujejo, da če taksna
oprostitev za nepremičninske družbe ni urejena v Zakonu o upravnih taksah ali zakonu, ki ureja
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nepremičninsko posredovanje, potem taksne oprostitve ni. Taksna oprostitev, ki velja za notarje, ne
velja analogno tudi za nepremičninske družbe. Notar je namreč na podlagi zakona javna služba,
nepremičninske družbe pa so gospodarske družbe oz. samostojni podjetnik posameznik, ki kot
gospodarsko dejavnost opravljajo storitve posredovanja v prometu z nepremičninami. Pojasnilo
najdete tukaj.

IZHODIŠČA ZA SPREMEMBO USLUŽBENSKE ZAKONODAJE – ZAKON
O JAVNIH USLUŽBENCIH
Dne 28.5.2015 je potekala predstavitev izhodišč za spremembo uslužbenske zakonodaje pri
Ministrstvu za javno upravo. In sicer ministrstvo je pričelo s pripravo prenovljene uslužbenske
zakonodaje, ki je bila uveljavljena na podlagi Zakona o javnih uslužbencih iz leta 2002. Po vseh teh
letih uporabe zakona v praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim
plačnim sistemom od leta 2008 dalje, se ugotavlja že nekaj časa, da je potrebna ponovna proučitev
veljavnega sistema javnih uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje. Na
sestanku, ki se ga je udeležil tudi predstavnik SOS, so predstavnice Direktorata za javni sektor
predstavile ključna vprašanja oziroma izhodišča, katerim se bo sledilo pri pripravi novele ZJU.
Izhodišča najdete TUKAJ in vas v zvezi s tem vljudno naprošamo, da nam posredujete vaša stališča,
mnenja na izhodišča, seveda bodo dobrodošli tudi dodatni predlogi za spremembe in izboljšanje sedaj
veljavnih določil zakona.
Vaše predloge, mnenja in stališča nam posredujte najkasneje do srede, 10. junija 2015 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG SPREMEMBE UREDBE O GRADITVI IN VZDRŽEVANJU
ZAKLONIŠČ
S strani Ministrstva za obrambo smo prejeli v obravnavo Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
V skladu s predlogom se spreminjajo pogoji za graditev novih zaklonišč (stara zaklonišča ostanejo in
se morajo ohraniti) in sicer se zmanjšuje pogoj za zaklonišča v naseljih iz 5.000 prebivalcev na 10.000
prebivalcev, ter v vrtcih iz 50 otrok na 100 otrok, osnovnih šolah in 100 na 200 otrok, ter v objektih za
delo javnih organov, ki imajo več kot 50 zaposlenih.
Vljudno vas prosim, da se opredelite predvsem do mej za obvezno graditev zaklonišča (ali
nameravate graditi osnovno šolo in za koliko učencev, ter ali nameravate graditi vrtec ter za koliko
učencev).
Vaše pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do petka, 12. junija na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si.
Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
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IZHODIŠČA ZA PRENOVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA
SLOVENIJE
Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor objavljeno Poročilo z javnega
posvetovanja o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije - SPRS, ki je potekalo
22. maja 2015 in je skupaj z drugimi dokumenti, povezanimi s prenovo omenjenega dokumenta,
dostopno na tej povezavi.
V kolikor bi želeli podati nove predloge in priporočila v zvezi s predstavljenimi izhodišči za prenovo
omenjenega dokumenta vas vabimo, da izpolnite vprašalnik, neposredno na spletu na naslovu:
https://www.1ka.si/a/66918. Druga možnost za sodelovanje je, da izpolnite vprašalnik in ga pošljete po
elektronski oz. po navadni pošti (Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana).
Morebitne pripombe in dopolnitve poročila ter izpolnjen vprašalnik lahko pošljete do 12. junija 2015
na e-naslov: sprs.mop@gov.si. Pridobljene odgovore v vprašalnikih bodo analizirali in upoštevali kot
koristen vsebinski pripomoček v nadaljevanju procesa prenove SPRS.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije.
S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije,
ki spreminja in dopolnjuje 6 členov Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), želi
Ministrstvo za okolje in prostor zadostiti zahtevam Evropske komisije iz poizvedovalnega postopka
EU PILOT 4472/13/ ENVI oziroma bo izvedena uskladitev s pravnim redom Evropske skupnosti glede
pravilnega in popolnega prenosa Direktive INSPIRE v pravni red Republike Slovenije.
Besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske
informacije najdete TUKAJ.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenje posredujete najkasneje do
ponedeljka, 15.6.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKO NA O
DAVČNEM POSTOPKU (ZDAVP-2I)
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), s katerim želi Ministrstvo za finance
poenostaviti postopke pobiranja davkov oz. zmanjšati administrativno breme zavezancev za davek in
povečati preglednost davčnega postopka. In sicer na način, da se spremeni drugi odstavek 50. člena
ZDavP-2,sprememba bi določala, da če je davek izključno prihodek proračuna občine, se davek, ki
se ugotavlja z odločbo o odmeri davka, ne odmeri, če ne bi presegel 5 evrov.
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Tukaj si lahko preberete celotno besedilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčnem postopku (ZDavP-2I).
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenje posredujete najkasneje do petka,
19.6.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU
UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE
S strani MGRT smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. V skladu z navedbami MGRT so
spremembe potrebne zaradi prilagoditve na finančno perspektivo 2014-2020Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do srede 24. junija na naslov
miha.mohor@skupnosotbcin.si.
Besedilo uredbe si lahko preberete na tej povezavi. V besedilu se na koncu nahaja tudi neuradno
prečiščeno besedilo.

DOGODKI SOS
8.6./ SESTANEK ŠIRŠE VLADNE POGAJALSKE SKUPINE
V ponedeljek, 8. junija bo potekal sestanek širše vladne pogajalske skupine, katerega se bo udeležila
tudi imenovana predstavnica Skupnosti občin Slovenije, Amra Kadrič. Na sestanku bo širša vladna
pogajalska skupina obravnavala analizo plačnega sistema javnega sektorja in Predlog izhodišč za
izboljšanje plačnega sistema javnega sektorja.

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.

29.5.2015 – 5.6.2015

TN št. 21

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.

10.6./ DELOVNI POSVET KAKO DO EU SREDSTEV – TERITORIALNO
SODELOVANJE (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.
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 10. 6.,
Prijavnica za Ajdovščino 10.6.2015.
Na posvet v Ajdovščini se je možno prijaviti najkasneje do ponedeljka 8.6.2015. 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.

17.6. / RAZPRAVA O OSNUTKU ZAKONA O POKOPALIŠKI IN
POGREBNI DEJAVNOSTI
Vabimo vas na predstavitev in razpravo o osnutku Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
upravljanju in urejanju pokopališč (ZPPDUUP-1), ki bo potekala v sredo, 17. 6. 2015, s pričetkom ob
12.00 uri in predvidenim zaključkom ob 14.00 uri, v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije.
Dogodek organiziramo vse tri asociacije (SOS, ZOS, ZMOS) v sodelovanju z MGRT in Inštitutom za
lokalno samoupravo z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v zakonskem
besedilu, predstavitve stališč, ki so nas vodile pri usklajevanju priprave osnutka z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo, ter uskladitvi še odprtih vprašanj, kot je npr. 8. člen, ki je v osnutku
zapisan v 4 variantnih predlogih. VABILO, 17.6.15; PRIJAVNICA
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19.6./ POLETNE IGRE SOS V ŠMARTNEM OB PAKI
Skupnost občin Slovenije vas tudi letos vabi na že 6. POLETNE IGRE SOS, ki bodo v petek,
19.06.2015 v športnem parku v Šmartnem ob Paki.
Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki na mivki, s
svojimi kolegi iz drugih občin, ter tako prispevate k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju
zaposlenih v občinskih upravah in k pozitivni energiji. Ekipe lahko prijavi ena ali pa več občin skupaj.
Tudi ena občina lahko prijavi več ekip.
VABILO in PRIJAVNICA
Vljudno vabljeni!

20. - 23.7.2015 / EX TEMPORE 2015 ZVEZE ALPE JADRAN
Zveza Alpe Jadran razpisuje likovno tekmovanje ''EX TEMPORE'', ki se bo odvijalo med 20. in 23.
julijem 2015 v avstrijskem mestu Halbenrainu. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki se navdušujejo nad
slikarstvom, naj bodo profesionalni ali amaterski umetniki.
V sklopu poletne likovne akademije ''Hortus Niger'' in v sodelovanju z Zvezo Alpe Jadran boste v
štirih dneh lahko ustvarili likovno delo, ki odraža vaše videnje smisla ali izkazuje vaše veselje do
življenja - tekmovanje je naslovljeno ''Smisel in veselje do življenja''. Za udeležence iz sosednjih
držav in oddaljenih krajev organizatorji ponujajo brezplačno prenočišče v vajeniški Lehrlingshaus Bad
Radkersburg.
Po večdnevnem ustvarjanju bodo dela s strani strokovne žirije pregledana in najboljša štiri nagrajena.
Slavnostna podelitev nagrad bo v četrtek, 23. julija 2015, ob 17:00 uri na gradu Halbenrain.
Organizatorji spodbujajo k predhodni spletni prijavi. Vabljeni k prijavi in udeležbi!
Vabilo in Prijavnica.

DOGODKI DRUGIH
15. in 16.6./ STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE
Na

odprti

poziv

za

opredelitev

perspektivnih tehnoloških področij in
produktnih smeri Strategije pametne
specializacije, objavljen 24. aprila 2015, se
je odzvalo 170 skupin deležnikov, med
njimi je tudi Skupnost občin Slovenije.
Na SVRK ocenjujejo, da je kvaliteta
pobud na visoki, v nemalo primerih na vrhunski, ravni, kar daje močno spodbudo in zavezo za
nadaljnje delo v zastavljeni smeri. Na precej področjih je že prišlo do strateškega povezovanja med
deležniki, kar je treba v nadaljnjih korakih okrepiti in strukturirati. Skupni imenovalec pobud je tesno
sodelovanje med raziskovalno sfero in gospodarstvom, pri čemer pa je bila tokrat podčrtana zahteva,
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da je vzpostavljena celotna veriga do trga. Pobude se nanašajo na vsa prednostna področja in domene,
kar kaže, da so bile te smiselno opredeljene. Nosilci najperspektivnejših pobud bodo tudi povabljeni,
da svoje predloge predstavijo na investicijski konferenci 15. in 16. junija 2015 v Kinu Šiška. Konferenca
bo tako priložnost za izmenjavo mnenj, ugotovitev sinergij med različnimi pobudami, predvsem pa
krepitev partnerstev na osredotočenih prednostnih področjih. Na konferenci bo Vlada RS predstavila
sveženj ukrepov in predlog pristopa k strateškemu povezovanju, ki bodo podprla prednostna
področja.
Program in Prijava.

16.6./ SEMINA »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.
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

17.6./ POSVET GLEDE REORGANIZACIJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
NA OBMOČJU RS
Občina Kamnik organizira posvet županj/županov in direktoric/direktorjev zdravstvenih domov
glede reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju Republike Slovenije. Na posvetu bodo
prisotni udeleženci preučili zakonske možnosti ukrepanja zoper namero Ministrstva za zdravje v
zvezi z reorganizacijo nujne medicinske pomoči. Posvet bo potekal v sredo, 17. junija 2015 ob 10.00
uri v Domu kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik. Tukaj najdete vabilo.
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi in priporoča, da se posveta udeležite.
Zaradi same organizacije vas naprošamo, da vašo udeležbo potrdite do srede, 10.6.2015 na naslov:
klavdija.vidmar@kamnik.si.

18.6. / LIFE informativni dan
18. 6. 2015 bo v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju potekal LIFE informativni dan. Udeležba je
brezplačna, prijave so obvezne. Več informacij je na spletni strani MOP. Dogodek organizira
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Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z NEEMO in TIMESIS in bo v slovenskem jeziku,
namenjen potencialnim prijaviteljem.

39. SEJA VLADE
POLITIKA ŠTIPENDIRANJA (2015 - 2019)
Skladno z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) je vlada Republike Slovenije sprejela Politiko
štipendiranja za obdobje petih let. Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za
izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim
številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.
Štipendija za deficitarne poklice znaša v skladu z ZŠTIP-1 100 EUR mesečno in se lahko dodeli
istočasno z vsemi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo. Razpis za
štipendije za deficitarne poklice za leto 2015/2016 bo objavljen predvidoma v mesecu juniju;
razpisanih bo okoli 1000 štipendij, skupna višina za to zagotovljenih sredstev znaša 1,2 milijona evrov.
( Vir: Vlada RS, ab)

ZAKON O CESTAH
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o cestah in ga posredovala
Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku.
Predlog zakona ureja pravni status cest, ki potekajo deloma po ozemlju RS, niso pa pri nas
kategorizirane, ker ne izpolnjujejo meril prometne povezanosti (skupne javne ceste). Status teh cest se
izenačuje z javnimi cestami, zlasti glede varstva infrastrukture in prometa na njih. Ureditev bo imela
posledice tudi pri pridobivanju zemljišč. V delu, ko cesta poteka po ozemlju RS, bo lastnica zemljišč
Republika Slovenija, če bo izrazila interes, bo to lahko tudi obmejna občina. V razlastitvenih postopkih
bo RS oziroma občina imela položaj razlastitvene upravičenke. (Vir: Vlada RS, ab)

ZAKON O DOHODNINI
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o dohodnini.
Predlog zakona uvaja spremembe, ki so potrebne zaradi uskladitev določb zakona z novimi predpisi s
področja kmetijstva in z zakonodajo EU, zlasti z določbami o prostem gibanju oseb in delavcev ter
pravico do ustanavljanja, in sicer zaradi diskriminatornega obdavčenja dobička iz kapitala od prodaje
glavnega prebivališča ter zaradi neobstoja posebne osebne olajšave za rezidente držav članic EU in
EGP s statusom dijaka ali študenta, ki glavni del obdavčljivega dohodka dosežejo v Sloveniji. Poleg
tega se nekatere določbe, ki urejajo oprostitev za nekatere vrste dohodkov, povezane z osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, usklajujejo s predpisi o kmetijstvu. ( Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O PODELITVI KONCESIJE IN NAČINU IZVAJANJA GJS
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne
službe dejavnosti operaterja trga z elektriko.
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Uredba ureja koncesijo in način izvajanja gospodarske javne službe organizator trga z električno
energijo. Dosedanja uredba, ki je urejala gospodarsko javno službo organizator trga za elektriko, je
bila zaradi uveljavitve Energetskega zakona razveljavljena. (Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O VAROVALNIH GOZDOVIH IN GOZDOVIH S POSEBNIM
NAMENOM
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom.
Z Uredbo se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Glavni
namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin
ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti.
Zavod za gozdove Slovenije je v drugi polovici leta 2014 izvedel usklajevanje območji varovalnih
gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in
pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in
gozdov s posebnim namenom. ( 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.
Pobratenja z občinami iz Rusije. Skupnost občin Slovenije ima možnost pomagat slovenskim
občinam pri iskanju pobratenih občin iz Rusije. V kolikor je vaša občina zainteresirana za
pobratenje se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
Partnerji iz Bulgarije iščejo partnerje za prijavo skupnea projekta na razpis COSME - Supporting
Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector. Na razpis se želijo prijaviti z dvema
idejama, in sicer:
1.

projektna ideja je povezati kraje v Evropi, kjer so bili posneti prepoznavni filmi ali
nanizanke s ciljem skupne promocije teh krajev, saj se vedno več turistov odloča za obisk
takšnih lokacij, da bi lahko sami občutili in izkusili neko okolje, ki je preko filmskega
platna nanje pustilo določen vtis.

2.

projekt se osredotoča na turiste s posebnimi potrebami in razvojem celovite turistične
ponudbe zanje.

Harghita County Council (Romunija) išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis
COSME – podpora in razvoj turizma. V sklopu projekta želijo izvesti promocijo plezalnih poti,
organizirati plezalne kempe ter z raznimi aktivnostmi povečati aktivni turizem v goratih občinah.
Regija Sterea Ellada (centralna Grčina) išče partnerja za prijavo na projekt Interreg Europe, kjer
želijo s projektnim predlogom zagotoviti trajnostni razvoj regije, skozi boljšo izrabo termalnih
voda. Rok za izkaz interesa je 22.6.2015.
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Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) išče partnerja za prijavo projekta na razpis
Centralna Evropa. S projektnim predlogom želijo izboljšati podporo za izboljšanje inovativnosti in
motiviranja otrok in učiteljev v osnovni in srednji šoli z ustanovitvijo »kreativnega hub-a«.
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektih oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije
se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

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
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:
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 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
SLOVENSKI DAN MOŽGANOV
Raziskava Evropskega sveta za možgane je pokazala, da so možganske bolezni in motnje v delovanju
živčevja največji javnozdravstveni problem v Evropi in zahodnem svetu, saj predstavljajo tretjino
vsega bolezenskega bremena družbe. Izsledki raziskave in uporaba statističnega modela za oceno
razmer v Sloveniji kažejo, da so bolezni možganov in motenj v delovanju živčnega sistema tudi pri nas
najpomembnejši zdravstveni problem.
Zato je vlada Republike Slovenije na seji dne 4.6., razglasila sredo v tretjemu tednu marca za slovenski
dan možganov, katerega namen je ozaveščanje strokovne in laične javnosti o pomenu zdravih
možganov in bremenu duševnih motenj. (Vir: Vlada RS)

PUBLIKACIJA OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE
MKGP je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravilo pregled
obnovljenih objektov kulturne dediščine, ki so bili sofinancirani iz ukrepov 322 Obnova in razvoj vasi
in 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja iz PRP 2007–2013. ( Vir: MKGP)

PLOVDIVSKA DEKLARACIJA O UPRAVLJANJU S TVEGANJI
NARAVNIH NESREČ
Deklaracija o upravljanju s tveganji naravnih nesreč je bila sprejeta na konferenci pod naslovom
"Kompetence in pripravljenost lokalnih oblasti JV Evrope za preprečevanje tveganj in kriznega
upravljanja", ki je bila organizirana v sklopu letnega foruma lokalnih oblasti Jugovzhodne Evrope v
Plovdivu, med 16. In 19. Majem. Na konferenci se je zbralo več kot 400 županj in županov,
predstavnikov nacionalnih institucij, lokalnih oblasti, združenj lokalnih oblasti in donatorjev, da bi
razpravljali o izzivih lokalnih skupnosti v času krize, pridobljenih spoznanjih in primernosti ukrepov,
ki bi izboljšali preprečevanje tveganj in krizno upravljanje.
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Deklaracija poziva vse institucije, katerih se to področje dotika, naj sodelujejo pri preprečevanju
tveganja in kriznega upravljanja, in sicer: ob spoznanju, da so politike za preprečevanje nesreč najbolj
učinkovito preventivno orodje, da je potrebna skupna priprava in sprejetje strategij za zmanjšanje
tveganja, priznavati velik pomen sodelovanja in solidarnosti ter zavedanju pomena organiziranega
gibanja prostovoljcev za nudenje takojšnje pomoči ob naravnih nesrečah. Deklaracijo lahko preberete
tukaj. (bh)

LETNO POROČILO INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
Informacijski pooblaščenec je izdal letno poročilo za leto 2014. Ugotovljeno je bilo, da je v tem letu na
področju dostopa do informacij javnega značaja izdal rekordno število odločb.
Na področju dostopa do informacij javnega značaja sicer ni dvoma, da je raven transparentnosti višja,
da se javni sektor zaradi nadzora javnosti posledično bolj zaveda svojih odgovornosti ter da je
državljanom s tem omogočeno učinkovitejše sodelovanje pri odločanju o skupnih zadevah. Pa vendar
kljub temu ugotavljajo, da se nekateri javni organi še vedno premalo zavedajo, da bi morali delovati
transparentno in da jim bodo zaupali le državljani, ki bodo o njihovem delovanju primerno
informirani. (Vir: Informacijski pooblaščenc RS)

112 PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
Plenarno zasedanje Odbora regij, je potekalo 3. in 4. junija 2015 v Bruslju.
Na dnevnem redu so članice in člani obravnavali: naložbeni načrt EU,
prednostne naloge EU za obdobje 2015–2020 in migracije
Pogajanja o uredbi o Evropskem skladu za strateške naložbe so v zadnji
fazi, Evropski odbor regij (OR) pa je na plenarnem zasedanju 3. in 4. junija
skušal pojasniti vlogo regij in mest pri uvajanju naložbenega načrta EU.
Lokalni in regionalni voditelji so z Jeanom-Claudom Junckerjem,
predsednikom Evropske komisije, razpravljali o prednostnih nalogah EU
in o tem, kako kar najbolje izkoristiti naložbeni sveženj, s katerim naj bi sprostili 315 milijard EUR.
OR je na plenarnem zasedanju z osnutkom resolucije , ki bo osredotočen na ustvarjanje delovnih mest,
trajnostno rast in odpravljanje brezposelnosti na lokalni ravni, sprejel svoje prednostne naloge za
obdobje 2015–2020. Za spodbuditev lokalnega in regionalnega gospodarstva je bistvenega pomena
čim bolje izkoristiti kohezijska sredstva in nedavno sprejeti naložbeni načrt EU. Glede na nestabilne
razmere na vzhodu in porast migracij z juga je ena od prednostnih nalog tudi utrjevanje stikov med
lokalnimi oblastmi v EU in drugod na podlagi pobud OR CORLEAP in ARLEM.

STALIŠČE REGIJ IN MEST GLEDE MIGRACIJ V EU
Na mejah EU se dogajajo človeške tragedije, zato je Evropska komisija ukrepala in sprejela evropsko
agendo za migracije. Regije in mesta so zaradi vse večjega števila migrantov pod vedno večjim
pritiskom in OR bo 4. junija razpravljal in glasoval o resoluciji, v kateri je določeno njegovo stališče o
tem, kako čim bolje organizirati sprejem migrantov in izvajanje azilnih postopkov, hkrati pa zaščititi
človeška življenja.
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SMERNICE ZA POLITIKE ZAPOSLOVANJA
V novih smernicah Evropske komisije za zaposlovanje so upoštevane posledice gospodarske krize, kar
je v skladu z novim pristopom k oblikovanju gospodarskih politik. Smernice so osredotočene
predvsem na štiri ključne točke: spodbujanje povpraševanja po delovni sili, povečanje ponudbe
delovne sile in krepitev spretnosti, izboljšanje delovanja trga dela, zagotavljanje pravičnosti in boj
proti revščini ter spodbujanje enakih možnosti. OR na čelu z Maurom D'Attisom (IT/EPP), članom
občinskega sveta Brindisija, v svojem osnutku mnenja poziva k "teritorialni razsežnosti" strategije
Evropa 2020 in ugotavlja, da zelena delovna mesta in socialno gospodarstvo predstavljajo ključne
dejavnike za spodbujanje zaposlovanja in podporo samozaposlovanju in digitalnemu gospodarstvu.
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