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NOVIČKE SOS
NADALJEVANJE POGOVOROV O VIŠINI POVPREČNINE
Dne 7. julija 2015 so se predstavniki asociacij občin ponovno sestali s predstavniki deležnih
ministrstev z namenom nadaljevanja pogovorov o višini povprečnine v drugi polovici leta 2015 in o
predlogih sprememb predpisov, ki bi naj občinam znižali stroške. Prisotni so glede na prejeto gradivo
– tabelo s prihranki občin z metodologijo oziroma obrazložitvijo, po kateri so ministrstva prišla do
zneska prihranka za občine v višini nekaj več kot 9 mio evrov, pregledali in argumentirali posamični
predlagani ukrep. Predstavniki asociacij občin so izpostavili, da kljub obrazložitvam ostaja dvom, da
bi naj te spremembe ukrepov lahko prinesle takšno višino finančnih prihrankov. Prav tako je bilo
izpostavljeno, da glede na to, da nobena izmed predlaganih sprememb ni bila sprejeta do 30.6.2015, ni
dejansko nobenih prihrankov za občine, ki bi upravičevali znižanje povprečnine.
Mag. Mateja Vraničar je pojasnila, da bo izražene pomisleke asociacij predstavila Vladi RS z
namenom, da se predlagana višina povprečnina kot jo predvideva predlog spremembe ZIPRS1415
zviša. Sama v tem trenutku ni imela mandata, da bi lahko predlaga drugačno povprečnino kot 514,22
evrov za drugo polovico leta 2015. Zato bo o morebitnem zvišanju višine povprečnine odločala Vlada
še pred obravnavo predloga spremembe zakona na Državnem zboru.
Hkrati pa sta Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija Državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj na 7. izredni seji oziroma 49. seji 6. julija 2015 obravnavali Predlog
zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.
Državni svetniki izpostavljajo opozorilo SOS z dne 6.7.2015, da višina povprečnine že sedaj ne pokriva
dejanskih obveznosti občin, z morebitnim njenim znižanjem pa bi bilo ogroženo ne le delovanje,
ampak obstoj lokalne samouprave. Zato se interesna skupina in komisija pridružujeta skupnemu
stališču predsedstev vseh treh skupnosti občin, da se povprečnina v višini 525 evrov ohrani tudi po 1.
7. 2015. Celotno Poročilo si lahko preberete tukaj.
Glede na obravnavo Predloga zakona o spremembi ZIPRS1415 v Državnem zboru, so na predlog SOS
vse tri skupnosti občin na poslanke in poslance DZ RS naslovile apel za vložitev amandmaja k
Predlogu zakona o spremembi ZIPRS1415, in sicer da se v zakonu določi višina povprečnine v znesku
525 evrov.

SOS NA KOMISIJI DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC
Na 16. seji, ki je bila v sredo, 8. 7. 2014 je Komisija DZ za nadzor javnih financ, pri 3. točki obravnavala
Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Zagotavljanje izvajanja in nadzora nad
pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč«. SOS je izrazil interes za aktivno
sodelovanje, saj je Vlada je kot popravljalni ukrep med drugim sprejela sklepa dne 27. 03 2014 in 10.
04. 2014, ki nalagata pripravo zakona MGRT in določata izhodišča. Tako Skupnost občin Slovenije, kot
ZOS in SMOS so vsebini sklepov ostro nasprotovali in med drugim na KPV naslovili zahtevo po
preklicu sklepa. Vlada sklepa ni preklicala. Računsko sodišče v porevizijskem poročilu v omenjenih
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sklepih ugotavlja neopredeljenost glede vprašanja, katero ministrstvo je pristojno za spremljanje
izvajanja zakona in za pripravo morebitnih sprememb. Leo Kremžar se je v imenu SOS tako odzval
naknadnemu povabilu ter članice in člane komisije seznani z stališčem glede spornih sklepov Vlade, ki
so sestavni del popravljalnih ukrepov obravnavanega revizijskega poročila. (SK)

SESTANEK GLEDE SPREMEMB 79. ČLENA ZAKONA O VODAH
V petek, 3.7.2015, je v prostorih MKGP potekal sestanek na temo usklajevanja amandmaja, ki
spreminja 79. člen veljavnega Zakona o vodah s katerim se ureja način nadomestil oziroma
nadomestnih zemljišč zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih
območjih.
Predstavnica MKGP, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, je izpostavila, da je trenutni način
izplačevanja nadomestil urejen po sistemu državne pomoči, kar pa pomeni, da so omejena tako
časovno kot z zgornjo mejo višine izplačila. S predlagano spremembo 79. člena oziroma vloženim
amandmajem koalicijskih poslanskih skupin se želi preiti na sistem izplačevanja odškodnin, ki je
izključno v domeni civilnega prava. Do odškodnin bodo upravičeni samo lastniki, ne tudi najemniki,
odškodnin pa ne bo mogoče uveljavljati za zemljišča v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.
Do omenjene spremembe zakonodaje je bil na skupni seji predsedstev SOS, ZOS in ZMOS dne
24.6.2015 v Trzinu sprejet sklep, da »predsedstva SOS, ZOS in ZMOS odločno nasprotujejo
spremembam 79. člena Zakona o vodah, ki se nanaša na odškodnino za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih«, katerega je na sestanku zastopal tudi
podpredsednik SOS, Branko Ledinek. Svoje nestrinjanje s predlaganimi spremembami so izrazili tudi
predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva, ki so opozorili, da je predlog sprememb usmerjen
k individualnemu sklepanju pogodb o izplačilu nadomestil, s tem pa se ruši sistem zaračunavanja in
oblikovanja cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, natančneje – posega in ruši način
zaračunavanja omrežnine, ki vključuje tudi nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti. Prav tako je državni sekretar, Janko Burgar iz MJU, opozoril na dodatne stroške za občine,
ki bi nastali zaradi predlaganih sprememb v zvezi z individualnim obračunavanjem odškodnin, torej
zaradi (administrstivnih) stroškov cenitev.
Prisotni so se strinjali, da je dosti še nedorečenega ter da amandma kot je predlagan ne ureja področja,
pač pa vnaša nove pomisleke in je potreben sprememb. Državna sekretarka je povedala, da bo
ministrstvo zaradi dvomov na Evropsko komisjo poslalo vlogo za presojo ali gre za sistem državne
pomoči, prav tako pa bo Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) izdelal študijo o ureditvah tega področja v
ostalih državah. Dogovorili so se, da bo naslednji sestanek predvidoma v drugi polovici avgusta, nov
predlog pa bi naj delovna skupina pripravila do srede meseca septembra.

OKVIRNI PROGRAM ZA PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO 2015 2016
V četrtek, 9. julija 2015 je na MOP potekal sestanek, kjer je vabljenim SOS in ZOS (ZMOS je udeležbo
opravičil) mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, predstavila Okvirni program za prehod v zeleno
gospodarstvo 2015-2016 (OPZG). Predstavila je napredek na dokumentu, povedala, da so ob MOP,
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MGRT, SVRK, MJU, MKGP vključili še dodatne resorje in sicer MIZŠ, MDDSZ, MzI in MF. Osnutek
pripravljen za javno razpravo naj bi bil do 10. julija 2015, ko ga bodo poslali tudi vsem skupnostim
občin, te pa svojim članicam. Mag. Bogataj je povedala, da se bo 14 – dnevni rok za javno razpravo
zaključil s predvidenim posvetom 24. julija. Po takšni časovnici bi lahko Vlada sprejela dokument z
aktivnostmi za 2015 in 2016 konec julija, imenovala platformo, v kateri bi bili resorji in deležniki
(občine, NVO, GZS). Članice in člani platforme bi se redno sestajali ter obravnavali 5 fokusnih
področij: podporno okolje, zelena javna naročila, zelena davčna reforma, izobraževanje ter obveščanje;
javni sektor kot zgled. Dokument se bo dograjeval skladno z usmeritvami in priporočili platforme. V
mesecih september, oktober, november bi lahko strukturirano peljali ta proces ter vključevali pobude.
Več… (SK)

IZVEDENE DELAVNICE ZA VZPOSTAVITEV MREŽE ŽENSK V
LOKALNI POLITIKI
Skupnost občin Slovenije je 7.7., 8.7. in 9.7. skupaj s partnerji
Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Ženskim
lobijem Slovenije, Združenjem mest in regij
Norveške in Metino listo v Mariboru pripravila
delavnice, namenjene županjam, podžupanjam,
direktoricam občinskih uprav in mestnim in
občinskim svetnicam na temo žensk v lokalni
politiki. Delavnice so bile izvedene v okviru
mednarodnega projekta OPENN, ki ga financira
norveški mehanizem in SVRK.
Delavnice so bile izvedene s ciljem, da ugotovimo želje in potrebe ženskih predstavnic v lokalni
politiki po podporni strukturi, ki bi jim olajšala delo, norveški partnerji pa so predstavili izkušnje s
strani združenja mest in regij, uspešna političarka, županja Hilde Thorkildsen iz Norveške je s
predstavnicami občin delila svojo izkušnjo, predvsem pa smo svoje moči usmerili v ustvarjanje
ustrezne podporne mreže. Gostje dogodka so bile tudi Vera Kozmik, ki je predstavila kako so gradili
žensko mrežo pri Uradu za žensko politiko, s svojo zgodbo je navdušila nekdanja občinska svetnica in
asistentka evropskega poslanca Iva Vajgla, Jelena Aleksič in občinska svetnica v prvem mandatu, Maja
Tašner Vatovec, županje pa so prisluhnile tudi zgodbi o politični poti in preizkušnjah nekdanje
županje MO Ljubljana, Vike Potočnik.
Kot je povedala dr. Milica Antić-Gaber z ljubljanske filozofske fakultete, je raziskava, ki jo je opravila v
sklopu projekta pokazala, da se ženske za kandidaturo največkrat odločijo po povabilu ljudi iz
političnih krogov in ljudi iz lokalnega okolja. Največjo spodbudo za vstop v politiko jim predstavlja
nezadovoljstvo z nekim konkretnim stanjem v lokalnem okolju. Ovire, ki so bile prepoznane s strani
sodelujočih pa je v največjem obsegu nenaklonjenost okolja in postavitev na neizvoljivo kandidatno
mesto. Metka Roksandić, predstavnica Ženskega lobija Slovenije je predstavila analizo zadnjih
lokalnih volitev in izpostavila, da je napredek na področju izvoljivosti žensk zelo počasen. Analize so
pokazale, da se je delež občinskih svetnic po uveljavljenih spolnih kvotah sicer zvišal, a se tudi pri
proporcionalnem sistemu, ki velja za večino občin, da z uporabo preferenčnega glasu izničiti
predpisane vrste, zato so kandidati prehiteli kandidatke. V sklopu delavnic je Vlasta Jalušič z
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Mirovnega inštituta ugotavljala, da se ženske v Sloveniji kljub načelni podpori njihovi politični
participaciji, še vedno soočajo s strukturnimi in osebnimi ovirami ter, da jih je potrebno preseči, če se
želijo najprej odločiti, da bi sodelovale v politiki, biti postavljene na kandidatne liste in izvoljene ter
nato tudi ostati v politiki. Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS je povedala, da je zastopanost
žensk v politiki v Sloveniji tik nad zahtevano kvoto. V Sloveniji imamo osem odstotkov županj od
skupnih 212 občin, zato si bomo v sklopu projekta OPENN pri Skupnosti občin Slovenije prizadevali
za pomoč vsem izvoljenim na njihovi poti. Prvi koraki v tej smeri so bili storjeni prav na delavnicah v
obliki vzpostavitve kontaktne mreže med predstavnicami v lokalni politiki in z identifikacijo njihovih
želja in potreb za lažje osnovanje takšne podporne mreže, ki jim bo v pomoč pri opravljanju svoje
politične funkcije.

POSVET »OPTIMIZACIJA STROŠKOV V VRTCIH IN PRI ORGANIZ ACIJI
PREVOZOV V OSNOVNIH ŠOLAH«
Dne 8.7.2015 je Skupnost občin Slovenije izvedla delovni posvet na temo optimizacije stroškov v vrtcih
in pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah, namenjen zaposlenim v občinah, pristojnih za področje
predšolske vzgoje. Na posvetu so predstavniki pristojnega ministrstva in predstavniki občin
predstavili možnosti za upravljanje vrtcev na način, ki omogoča večjo racionalizacijo delovanja vrtcev,
kar pa posledično vpliva na nižje stroške občin za področje predšolske vzgoje. Možnosti optimizacije
pa je bila prikazana tudi na področju organizacije in izvedbe šolskih prevozov v osnovnih šolah.
Na posvetu so bile predstavljene udeležencem sledeče teme: Opolnomočenje občin pri odločanju o
obsegu dejavnosti za tekoče šolsko leto ter opozorilo na napake, ki se ob tem najpogosteje pojavljajo,
Od vpisa do optimizacije oddelkov ter sistemizacije v vrtcih, Kadrovski in finančni načrti vrtcev,
Financiranje vrtcev po namenih in financiranje vrtcev po ceni programa, Predstavitev aplikacije:
Oddelki, sistemizacije cene v vrtcih in
Organizacija

in

optimizacija

šolskih

prevozov v osnovnih šolah.
Glede

na aktivno

sodelovanje

vseh

udeležencev in na odlično prikazane
primere dobrih praks ter glede na
razpravo, ki se je razvila, Skupnost občin
Slovenije napoveduje, da bo v jesenskih
mesecih nadaljevala s posveti, ki bodo
vsebinsko usmerjeni na prav določeno temo.
Ob tem pa se vsem udeležencem in predavateljem za sodelovanje zahvaljujemo.
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO USTAVNO PRESOJO GLEDE
FINANCIRANJA OBČIN
Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti na predlog mestne občine odločilo, da 3. in 4.
odst. 6. čl., 11., 12., 13. a in 14. čl. ter 1. odst. 15. čl. Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/06, 57/08 in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1) niso v neskladju z Ustavo RS, prav tako je zavrglo
zahtevo za oceno ustavnosti 23. čl. navedenega zakona.
Stališče predlagateljice ustavne presoje je, da sporne določbe ZFO-1 glede na prej veljavno ureditev v
tem zakonu bistveno zmanjšujejo obseg sredstev občin in posledično tudi obseg sredstev
predlagateljice za uresničevanje ustavnih in zakonskih nalog, zato predlaga Ustavnemu sodišču RS,
da razveljavi izpodbijano ureditev in do uskladitve sistema financiranja občin svojo odločitev upre na
ureditev, ki je veljala pred ZFO-1. Več…

UPRAVNA TAKSA ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
(STEČAJNI UPRAVITELJI)
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela pojasnilo Ministrstva za
pravosodje, glede obveznosti plačila upravne takse stečajnih upraviteljev za potrdilo o namenski rabi
zemljišča.
Ministrstvo za pravosodje pojasnjuje, da ker potrdilo o namenski rabi ne vsebuje osebnih podatkov in
je namenjeno seznanitvi s podatki o zemljišču in njegovi prostorski umestitvi (grafični prikaz),v tem
primeru ne gre za brezplačno posredovanje podatkov, vključenih v zbirki osebnih podatkov o
stečajnem dolžniku.
Tukaj si lahko preberete dopis MJU ter celotno pojasnilo MP.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Zakon prinaša spremembe na področju javnih
zavodov – se nanašajo na strateške načrte javnih zavodov, evidenco javnih zavodov s področja kulture
in usposabljanje članov svetov javnih zavodov.
Z zakonom se natančneje opredelijo javni zavodi, ki se vpisujejo v evidenco javnih zavodov s področja
kulture. Določi se način vodenja evidence, podatki, ki se vpisujejo v evidenco ter uredi varstvo
osebnih podatkov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Z namenom zagotavljanja
ažurnosti podatkov se določijo organi in rok za posredovanje podatkov v evidenco.
Za zagotavljanje hitrejše obravnave strateških načrtov, odprave administrativnih ovir in dodatne
birokracije se predlaga, da k strateškim načrtom javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država,
poda mnenje ministrstvo, pristojno za kulturo. Določi se rok, v katerem mora ustanovitelj ali večinski
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financer, ne glede na to ali je to občina ali država, podati predhodno mnenje v roku 45 dni, sicer se
šteje, da je mnenje pozitivno. Predhodno mnenje k strateškemu načrtu poda le tisti financer, ki ni
ustanovitelj javnega zavoda, katerega delež predstavlja največji delež javnih sredstev za izvajanje
javne službe oziroma programa javnega zavoda.
Član sveta javnega zavoda se naj bi, na podlagi sprememb, udeležil usposabljanja le ob začetku
nastopa prvega mandata in ne več vsako leto. Na zakonski ravni se opredeli način vodenja evidence o
udeležbi na usposabljanjih in izdajo potrdil članom svetov javnih zavodov, ki se usposabljanj
udeležijo.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do torka, 14.7.2015 na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA
DOLGOV
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS v Državni zbor predložila Predlog zakona o
pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD). Namen oz. cilj predloga je zagotoviti pogoje za
hitro ukrepanje in takojšnjo pomoč tistim družinam in posameznikom, ki nujni potrebujejo podporo in
pomoč. Predlog zakona ureja posebno davčno obravnavo odpisov dolgov na podlagi sporazuma.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, stališča in pripombe posredujete najkasneje do srede,
15. julija 2015 na naslov info@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O DOLOČITVI OBČUTLJIVIH OBMOČIJ
Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o določitvi občutljivih območij. V osnutku
pravilnika so določena občutljiva območja na podlagi meril iz osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode.
Skladno s temi merili kot občutljivo območje določa vodno telo površinske vode ali njegov del:
– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo evtrofikacijo, to so vodna telesa, ki so v
skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, razvrščena v razred zmerno, slabo ali zelo slabo
ekološko stanje glede na elemente kakovosti, ki se izražajo s parametri hranil (nitrat, celotni fosfor) ali
kot trofičnost,
– kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja varstva površinskih in podzemnih voda na
območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, in
– kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja kakovosti kopalne vode v skladu s predpisom,
ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda.
Za vsako občutljivo območje je v prilogah naveden tudi datum njegove določitve oziroma datum
začetka veljavnosti. Obratovanje obstoječih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali
večjo od 2.000 PE, iz katerih se odpadne vode odvajajo v katero od novo določenih občutljivih območij
ali v vodo na prispevnem območju katerega od novo določenih občutljivih območij, bodo morali
lastniki in upravljavci prilagoditi strožjim zahtevam, ki veljajo za občutljiva območja, najpozneje
sedem let po uveljavitvi pravilnika. Seznam občutljivih območij zaradi kopalnih voda se glede na
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seznam iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih
naprav ne spremeni.
Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 17.7.2015 na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si.

UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNE KOMUNALNE VODE
Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode.
Osnutek uredbe ureja oz. združuje uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav, uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz
stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Osnutek uredbe ureja tudi odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode.
Vljudno vas prosimo, da se na predlog uredbe odzovete na predlagane spremembe čim prej, vendar
ne kasneje kot do petka 17.7. 2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O POSEGIH V
OKOLJE, ZA KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO VPLIVOV NA
OKOLJE V JAVNI OBRAVNAVI
Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Sprememba se vnaša zaradi učinkovitejše uporabe uredbe in zmanjšanje administracije ob črpanju
evropskih sredstev. V 3. alinejo drugega odstavka 2. člena doda določba glede obveznosti uvedbe
presoje, ki se glasi: » iz prejšnjega ostavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru,
dimenzij objekta, zmogljivost naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali
energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.« V drugem členu se predlaga črtanje
5. odstavka 3. člena uredbe, kjer je določeno, da se morajo posegi v okolje presojati ne glede na
pragove, če so ti posegi sofinancirani iz sredstev Evropske Unije.
Vaše pripombe lahko pošljete do 22.7.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O PRVIH MERITVAH IN OBRATOVALNEM
MONITORINGU ODPADNIH VODA
Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
V osnutku pravilnika se sklici na predpise spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z osnutkom
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in osnutkom Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
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kanalizacijo (prav tako v obravnavi). Usklajuje se terminologijo in orazložitve izrazov »mikrobiološki
parametri«, »nepretočna greznica«, »obstoječa greznica« in »zavezanec«.
V 7. členu se določajo rezultati obratovalnega monitoringa podzemne vode v skladu s predpisom, ki
ureja obratovalni monitoring podzemnih voda, če je iz teh rezultatov razviden vpliv na podzemne
vode. V 20. členu se zahteve glede priprave poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, spremenijo in dopolnijo tako, da
pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa o opravljenih prvih meritvah upravljavcu te naprave
izda analizni izvid, upravljavec te naprave pa izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna
odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, najpozneje 30 dni po prejemu analiznega
izvida posreduje poročilo o opravljenih prvih meritvah na obrazcu, ki je določen s pravilnikom. V 21.
členu se sklic na male komunalne čistilne naprave, za katere se namesto izvedbe obratovalnega
monitoringa izdela ocena obratovanja, nadomesti s sklicem na male komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Črta se 25. člen, ki določa zahteve v zvezi z oceno obratovanja.
Spreminaja se tudi prilogo 1, 4, in 5, črta se prilogi 6 in 7.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge za izboljšave posredujete na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 30.7.2015.

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VODA V
VODE IN JAVNO KANALIZACIJO
Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
V osnutku uredbe se zaradi uskladitve z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode vnašajo nekateri nomotehični popravki, izrazoslovje in definicije pojmov. Prav tako se
spreminjajo zahteve glede mejnih vrednosti emisije snovi, zahteve glede mesta meritve emisije snovi
in toplote se dopolnijo, spreminjajo in dopolnijo se merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve
komunalne ali skupne čistilne naprave, spreminjajo se prepovedi odvajanja komunalne, industrijske
odpadne vode ali mešanice odpadnih voda. Dopolnjuje se tudi ukrepe za padavinsko odpadno vodo,
ukrepi za padavinsko odpadno vodo pa se dopolnijo s prepovedjo odvajanja v javno kanalizacijo, ki je
ali za katero je predvideno da bo zaključena z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo,
manjšo od 200 PE, in prepovedjo čiščenja na mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo
od 200 PE.
Dopolnjujejo se ukrepi za komunalne in skupne čistilne naprave. Spreminjajo se tudi zahteve za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Dodaja pa se tudi prekršek in globa za upravljavca naprave,
če odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo. V prehodnih določbah se izjeme pri
določanju mejnih vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave spremenijo in dopolnijo tako, da je
jasneje opredeljena vsebina vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe
naprave, ki uveljavljajo to izjemo. Spremeni se tudi določba glede izvajalca obratovalnega monitoringa
stanja površinskih voda, in sicer lahko tak monitoring izvede le oseba iz predpisa, ki ureja obratovalni
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monitoring stanja površinskih voda. Dodana je tudi nova priloga, v kateri so določene dejavnosti, pri
katerih nastaja biološko razgradljiva industrijska odpadna voda.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na osnutek uredbe posredujete na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 30.7.2015.

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O OKOLJSKI
DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA
ODPADNIH VODA V JAVNI OBRAVNAVI
Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
V osnutku uredbe se izrazi spreminjajo zaradi uskladitve z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode. Dodajo se izrazi »odvajanje odpadnih voda«, »primerno čiščenje« in
»pretočna greznica«. V predlogu uredbe se zahteve za izračun letnega seštevka enot obremenitve
zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s čistilno napravo,
nomotehnično spremenijo tako, da je nedvoumno razvidno, da se pri letnem seštevku enot
obremenitve odšteje toliko enot obremenitve, kolikor jih je v preteklem koledarskem letu iz
industrijske odpadne vode odstranila ta čistilna naprava, glede na parametre KPK in glede na dušik
ali fosfor, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz te čistilne naprave razviden
učinek čiščenja za ta dva parametra odpadne vode. Zahteve za izračun letnega seštevka enot
obremenitve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se dopolnjuje z določbo, da se v primeru
stavbe za kratkotrajno nastanitev s klasifikacijsko številko 1212 v skladu s predpisom, ki ureja
klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, in obratuje le nekaj mesecev v koledarskem
letu (kot npr. planinska koča), se v primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega
odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, upošteva seštevek enot obremenitev za tiste mesece, ko ta
stavba obratuje. Zahteve v zvezi z upoštevanjem učinka čiščenja pri izračunu letnega seštevka enot
obremenitve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se spremeni in dopolni tako, da se
izrazoslovje uskladi z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter da se
učinek čiščenja v višini 40 % upošteva tudi v primeru čiščenja komunalne odpadne vode v pretočni
greznici.
Vljudno vas naprošamo, da se na predlogov opredelite in nam vaše pripombe in predloge za
spremembo posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 30.7.2015.

DOGODKI SOS
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
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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.

23.9./ IGRIFIKACIJA V TURIZMU – KONFERENCA O SODOBNIH
PRAKSAH ZA ANGAŽIRANJE OBISKOVALCEV,GOSTOV IN TURISTOV
Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in
tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:
predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja podcenjenih nepremičnin
pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem,
lokalna dediščina, podjetništvo …)
mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma
KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00
KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija
Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov
in turistov”
GOVORNIKI:


Claus Raasted – človek, ki kupuje grad



Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu



Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja



Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre
prenaša na drugo področje, sicer nepovezanim z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja
in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v
INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € +
ddv)
Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40. Prijavnica – igrifikacija v
turizmu 23. 9 . 2015
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DOGODKI DRUGIH
26.6.-29.9./ JADRANSKE IGRE
Tudi letos bodo od 6. junija 2015 do 19. septembra 2015 potekale Jadranske igre.
Jadranske igre so športno-zabavna prireditev, ki se prireja v poletnih mesecih s ciljem obogatiti
turistično ponudbo in spodbuditi tekmovanje in druženje med mesti in državami. Šesta sezona te
manifestacije se začne. Del iger bodo sestavljale tudi Jadranske igre Junior, na katerih bodo tekmovali
otroci stari od 8 do 12 let.
Datume tekmovanj, lokacije, prijavnico in dodatne informacije najdete na tej POVEZAVI.

22.9./ BREZPLAČNO USPOSABLJANJE O ZEJN
22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno
usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb
naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih
vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega
javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.
Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.
Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to,
ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov
info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

12. – 18.10./ EVROPSKI TEDEN LOKALNE DEMOKRACIJE
Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12.
do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.
Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to
vseevropsko dogajanje.

21. in 22.10/ KONFERENCA EUROPCOM 2015
V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja
osrednja

tema

omenjene

konference

se

osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu
učinkovite

in

pregledne

komunikacijske

strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno
občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na
konferenco prijavijo najkasneje en teden pred
pričetkom, torej do 15. oktobra.
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Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim
parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

MESEC PROSTORA
Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca
prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat
namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom
»Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in
opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na
eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na
drugi strani.
Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z
mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih
aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje
predstavljeni v septembru.
Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove,
lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke,
ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v
čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo na
teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in
Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).
Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora
2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke
združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh
dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.
Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem
naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

45. SEJA VLADE
PRVI ODLOK O IZVEDBENEM NAČRTU OPERATIVNEGA PROGRAMA
ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
Vlada RS je sprejela prvi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 in ga bo objavila v Uradnem listu RS.
Izvedbeni načrt predstavlja podlago za pripravo državnega proračuna za leti 2016 in 2017 ter
operacionalizacijo proračuna za leto 2015. Del sredstev za leta 2015, 2016 in 2017 je razporejenih po
neposrednih proračunskih uporabnikih v delu, kjer so izpolnjeni pogoji. Ker pa so nekateri ključni
strateški dokumenti še v pripravi, poleg tega pa še ni na voljo podatkov, ki bi omogočali vključevanje
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regijskih projektov, je v tem trenutku razporeditev po neposrednih proračunskih uporabnikih še zelo
omejena. ( Vir: Vlada RS, ab)

PRIPRAVA ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE
Vlada RS se je seznanila z informacijo o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta
Slovenije, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.
Da bi v proces priprave vključili mnenja čim širše javnosti, je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo
posvetovalni dokument in ga javnosti predstavilo 2. junija 2015. Namenjen je predvsem strokovni
javnosti, oblikovalcem politik na področjih, povezanih z energetiko, nevladnim organizacijam ter
zainteresiranim državljankam in državljanom, da podajo odzive na predloge in vizijo Ministrstva za
infrastrukturo. V dokumentu Ministrstvo za infrastrukturo podaja usmeritve z ambicioznimi cilji na
različnih področjih energetske politike do leta 2035 oz. 2055. Investicije in razvoj so namreč
dolgoročne in odločitve so potrebne zdaj za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih
letih. (Vir: Vlada RS, ab)

KONSOLIDIRANO PREMOŽENJSKO BILANCO DRŽAVE IN OBČIN NA
DAN 31. 12. 2014
Vlada RS je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2014.
Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost
finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih imajo
država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Finančno premoženje so denarna sredstva,
denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb
in druge naložbe v pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki. Stvarno premoženje so premičnine
in nepremičnine. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI
OBČINA IŠČE PARTNERJA
Občina Trevico iz Italije išče občino iz Slovenije za pobratenje. Italijanska občina išče občino, ki ima
od 1.000 do 5.000 prebivalcev, s katero bi sodelovala na področju javnih storitev, umetnosti in
kulturne dediščine, na področju kmetijstva oziroma razvoja podeželja. Več informacij o občini si lahko
pogledate na tej povezavi.
Občina Nikosia iz Cipra išče občino za prijavo projekta na razpis Intereg 2014-2020. V okviru projekta
se želijo osredotočiti na nič energetske javne zgradbe ter s tem povezane energetske načrte in uporabo
obnovljivih virov energije. Rok za oddajo projekta je 31.7.2015.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na miha.mohor@skupnostobcin.si.
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MOŽNOST ZA SODELOVANJE NA KONFERENCI ECOVATION V
GRADCU S POVRAČILOM STROŠKOV!
Pri evropskem projektu Public Procurement of Innovation Platform Regionalni okoljski center (REC)
vodi modul o izmenjavi izkušenj. Modul je namenjen javnim naročnikom, da odpotujejo k
naprednejšim organizacijam, kjer pridobijo bolj poglobljeno razumevanje inovativnih pristopov pri
javnem naročanju (PPI). Z učenjem od drugih udeleženci razvijajo sposobnosti za izvajanje PPI ter
izkusijo tudi nove načine razmišljanja o problemih in rešitvah.
Po doseženem dogovoru z organizatorjem (Avstrijski center PPPI) se je projektna skupina PPI
platforme odločila financirati udeležbo na konferenci v okviru programa izmenjave izkušenj. Projekt
lahko krije potne in nastanitvene stroške, vendar le za omejeno število prosilcev.
Jezik konference je nemščina, kar pomeni, da morajo prijavljeni govoriti zadovoljivo nemščino. Več
informacij o konferenci 30. septembra 2015 je na voljo tukaj.
Iščejo predvsem udeležence iz novih držav članic. Če bi se želeli udeležiti tega srečanja, prosijo da
izpolnite obrazec (application form) in ga pošljete projektnemu timu (send it to the PPI Platform
team). Za več informacij kliknite tukaj.

TEMATSKA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA KULTURO PRI ZVEZI ALPE
JADRAN
V namen izvajanja akcijske politike ''internacionalna kultura'' je avstrijska Štajerska prevzela
koordinacijo področja kulture znotraj Zveze Alpe Jadran (AAA). Glavni cilj novoustanovljene
Tematske koordinacijske točke za kulturo (TCP) je na področju sodobne umetnosti in kulture
povezovati umetnice in umetnike, kulturne delavke in delavce, kulturne ustanove, kot tudi sponzorje
in zainteresirane v kulturnem sektorju regij vključenih v AAA. Kot podporno okolje so servisna
struktura za med regijsko in transnacionalno sodelovanje, nudijo podporo pri skupnih projektih,
pomagajo pri iskanju partnerjev ter finančno pomagajo iz naslova skupnega proračuna AAA. Vse do
1. oktobra 2015 se lahko zainteresirani potegujete za sredstva.
Več najdete na tej povezavi.

V ISKANJU »EVROPSKE ZELENE PRESTOLNICE 2018« IN
»EVROPSKEGA ZELENA LISTA 2016«
Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za
tekmovanje za 'Evropsko zeleno prestolnico 2018' in 'Evropski zeleni list 2016'. Obe nagradi se
podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in
trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.
Za naziv 'Evropska zelena prestolnica 2018' se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000
prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša
evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost
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osvojiti naziv 'Evropski zeleni list 2016' za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti
državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.
Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na
slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.
Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

JAVNI POZIV ZA OBLIKOVANJE LOKALNIH PARTNERSTEV IN
PRIPRAVO SLR
MKGP in SVRK sta 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih
partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Razpisanih sredstev je 95.782.281,19 EUR, rok za
prejem ponudb pa 26.06.2016. Vlagatelji lahko pridobite informacije o javnem razpisu na MKGP in na
spletni strani.

NOVICE DRUGIH
BROŠURA O NATURI 2000
Izšla je brošura z naslovom Natura 2000 v Sloveniji - Ljudje z naravo, narava za ljudi. Brošura prinaša
osnovne informacije o omrežju varovanih območij Natura 2000, predstavi nekatere ključne vrste in
habitatne. Publikacija je dostopna na povezavi: Natura 2000 v Sloveniji - Ljudje z naravo, narava za
ljudi, v tiskani verziji pa na osrednji in območnih enotah Zavoda RS za varstvo narave. (Vir: novice
MZP, bh)

VRTIČKARSTVO – VSAKO MESTO IMA SVOJO ZGODBO
V okviru festivala Chelsea Fringe Ljubljana je v Botaničnem vrtu potekal posvet o vrtičkarstvu:
Urbano vrtnarjenje v Zeleni prestolnici Evrope. Organizatorji, Zelemenjava, Inštitut za politike
prostora in Delovna skupina za vrtičkarstvo pri Mreži za prostor so k besedi povabili goste iz
Zagreba, Dunaja, Skupnosti občin Slovenije in Ljubljane. V dobrih treh urah zanimivih predstavitev in
živahne razprave je 45 udeležencev posveta lahko ugotovilo, da je vrtičkarska praksa povsod zelo živa
in da se načini urejanja pogojev za vrtnarjenje med mesti precej razlikujejo. Kot ključno spoznanje
posveta so izpostavili, da vsak kraj piše svojo zgodbo o vrtičkarstvu ter je zato bolj kot univerzalne
rešitve, treba podpirati rešitve prilagojene konkretnemu prostoru in skupnosti. (Vir: IPoP)

IZVEDBA VAJE DRŽAVNEGA POMENA - MURSKA SOBOTA 2015
Vlada RS je na svoji 45. redni seji sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena - MURSKA
SOBOTA 2015. V Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami leta 2015 je določeno, da se kot vaja državnega pomena organizira enodnevna teoretična in
praktična vaja celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč Vaja MURSKA
SOBOTA 2015. Vaja bo potekala v Murski Soboti v okviru prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in
reševanja 2015 v začetku oktobra. (Vir: Vlada RS)
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DOBRODOŠEL VPOGLED V STANJE PROSTORA PRI NAS
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je prvič po letu 2001 pripravilo celovit pregled stanja v državi
na področju urejanja prostora. V Poročilu o prostorskem razvoju Slovenije povzema ključne
značilnosti in trende prostorskega razvoja v Sloveniji, nudi pregled izvajanja politike prostorskega
razvoja v zadnjem desetletju in podaja priporočila za prenovo Strategije prostorskega razvoja
Slovenije.
Ugotovitve MOP v Poročilu o prostorskem razvoju Slovenije se nanašajo na načrtovanje trajnostnega
prostorskega razvoja ter na doseganje prostorskih in razvojnih ciljev, pri čemer je, tako MOP,
ključnega pomena dobro poznavanje stanja in razvojnih trendov v prostoru. Boljše védenje o prostoru
je tudi predpogoj za upoštevanje prostora in njegovih posebnih potencialov pri pripravi in izvedbi
javnih politik. Stanje prostora je pomemben
kazalnik

blaginje

prebivalstva.

in

Stanje

infrastrukture,

kakovosti

bivanja

gospodarske

prometne

javne

infrastrukture,

dostopnost do dejavnosti javnega pomena in
storitev, dostopnost do zelenih površin, možnosti
za rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega
časa ter dostopnost stanovanj so značilnosti
prostora, ki vplivajo na kakovost bivanja in
blaginjo

prebivalcev

ter

učinkovitost

in

konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.
Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije je podlaga Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki sicer
velja za temeljni strateški dokument države na prostorskem področju. (Vir: MOP)

MLADI IN ZAPOSLOVANJE V EVROPSKIH MESTIH: KAKO LAHKO
MESTA BOLJE SODELUJEJO Z DELODAJALCI?
Delodajalci so tisti, ki ustvarjajo nova
delovna mesta. Ključna naloga mest pa
je

povezovanje

z

delodajalci

ter

omogočiti jim delovanje v okolju,
ugodnem za ustvarjanje priložnosti in
novih delovnih mest za mlade. Pri tem
je nujno, da mesta poznajo tako potrebe
delodajalcev

glede

potencialnih

profilov zaposlenih kot želje mladih o
tem, pri katerem delodajalcu se želijo
zaposliti.
Konkretne aktivnosti mest, ki pozitivno vplivajo na večjo zaposljivost med mladimi, so:
- potrebe delodajalcev,
- informiranje, svetovanje in usmerjanje mladih,
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- prizadevanja po dolgoročnem sodelovanju med delodajalci in izobraževalnim sistemom,
- vzpostavljanje dolgotrajnega dialoga,
- soustvarjanje,
- izzivanje interakcije med delodajalci,
- upoštevanje želja mladih in njihovo povezovanje na zaposlitvenem trgu, podkrepljeno z izkušnjami
ter ambicijami.
Primer dobre prakse poizvedovanja za potrebami in željami enih in drugih je lokalno podjetniško
partnerstvo v Leedsu, kjer slednje vsaki dve leti izvede anketo med delodajalci, v kateri ti ocenijo svoje
potrebe, primanjkljaje in razkorake v veščinah, premajhno zaposlenost ter razlike po sektorjih in
poklicih. Več o tem in programu URBACT, ki se ukvarja z izzivi na tem področju, lahko preberete na
tej povezavi.

EVROPSKI OBSERVATORIJ MEST IN MESTNIH UPRAV ZA VSE
Spletni portal Evropski observatorij je orodje, ki spodbuja večjo dostopnost mest, obiskovalec spletne
strani pa dobi tudi kratek opis več kot 300 primerov dobrih praks izvedenih s strani vseh včlanjenih
mest. Glavna ideja je predstaviti dobre prakse ki zasledujejo pravičen, spoštljiv, prijateljski in
trajnostni model. Skupni cilji več kot 120 članic (iz več kot 15 držav) Observatorija so povečati
participacijo prebivalcev mest, preučiti trenutno dostopnost ciljni skupini in promovirati izmenjavo
izkušenj dobrih praks.
Trenutni koordinator organizacije je mestni svet Barcelone, kjer je tudi sekretariat mreže. Člani
Evropskega observatorija ''Mesta in mestne uprave za vse'' lahko postanejo: mesta in organizacije.
Izmed slovenskih mest je v bazo članic vpisana (le) Ljubljana.
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