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NOVIČKE SOS
NA SKUPNI SEJI SOS IN ZOS TUDI O UKINJANJU OBČIN
V prostorih hotela Mons je 10.9.2013 potekala Skupna seja predsedstev Skupnosti občin Slovenije in
Združenja občin Slovenije. Ključne teme skupne seje so bile obravnava izhodišč reorganizacije lokalne
samouprave, obravnava novega zakona o davku na nepremičnine, predlog Zakona o financiranju
občin, pogajanja o višini povprečnine za leti 2014 in 2015 ter kohezijska politika 2014 – 2020.
Predlagane nove Zakone je namreč potrebno nujno obravnavati skupaj.
Na skupni seji so člani predsedstev označili predlagane rešitve v Zakonu o financiranju občin kot v
celoti nesprejemljive, ker ne zasledujejo temeljnih demokratičnih standardov nastajanja in
sooblikovanja pomembnih sistemskih sprememb (ne samo za občine, temveč nasploh). Ob tem pa
razgrajujejo še zadnji stabilen sistem v tej državi, kar bo imelo izjemne negativne posledice za
nekatera lokalna okolja, predvsem za občanke in občane. V času, ko je za napredek in razvoj države
zelo pomemben finančni vir evropskih sredstev, ki ga v več kot 70 odstotkih počrpajo prav občine, ni
čas za razdiralne spremembe, zaradi katerih bo črpanje evropskih sredstev še bolj oteženo.
Nedaven predlog teritorialne reforme lokalne samouprave ministra, je po mnenju predstavnikov
občin povsem zgrešen, predvsem pa poskus manipulacije javnosti z navajanjem višine sredstev, ki bi
se jih naj prihranilo z združevanjem občin a so brez strokovne podlage in ustreznih izračunov. Prav
tako pa gre za spremembe nasprotne demokratičnim procesom, vsem priporočilom Evropske
investicijske banke, Evropskega sveta ter vsem smernicam Evropske listine o lokalni samoupravi. Gre
za socialni eksperiment, ki ga občine ne morejo podpreti, saj gre v smeri dodatne centralizacije že tako
preveč centralizirane države.
Obe predsedstvi nasprotujeta tudi spremembam Zakona o financiranju občin. Vlado pozivajo, naj
pristopi k realizaciji podpisanega dogovora o povprečnini iz preteklega leta v delu, ki se nanaša na
znižanje stroškov občinam, saj svoje zaveze še ni izpolnila. Reprezentativni združenji zahtevata
pripravo Strategije sistema lokalne samouprave, ki upošteva vse značilnosti evropskih demokratičnih
procesov; šele skozi strukturiran dialog lahko s sodelovanjem vseh deležnikov izdelamo sistematičen
pristop do ustrezne reforme lokalne samouprave.
Obe reprezentativni organizaciji tudi poudarjata, da je predlog Zakona o davku na nepremičnine
strokovno nedodelan in vsebinsko nesprejemljiv, saj predlagatelj ne upošteva osnovnega izhodišča, ki
je bilo podano ob prvem poskusu uvedbe davka leta 2010, to je, da gre za lokalni davek, ki v celoti
pripada občinam. Prav tako pa ne upošteva izhodišča, da naj novi davek sloni na predpostavki čim
bolj nevtralne obremenitve davčnih zavezancev ob hkratni ohranitvi ravni prihodkov občinskih
proračunov. Obremenitve zavezancev pa bodo v resnici višje 2,3 do 2,4 krat. Predvsem pa jemlje
možnost občinam, da skozi NUSZ vodijo aktivno zemljiško politiko, kar pomeni, da v skladu s
strateškimi razvojnimi načrti občine določajo višino nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Zato
obe reprezentativni združenji nasprotujeta uvedbi davka na nepremičnine v letu 2014 v predlagani
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obliki. Če država želi zagotoviti dodaten priliv na svoj račun naj predlaga lasten »krizni davek« za
določen čas.
Prav tako SO in ZOS zastopata stališče, da morajo biti lokalne skupnosti obravnavane kot
enakovredni partnerji v Partnerskem sporazumu za izvajanje evropske kohezijske politike v RS.
MGRT je osnutek sporazuma kar brez usklajevanja z občinami posredovalo Evropski komisiji, še
preden se je o njem posvetovalo z občinami oz. Razvojnima svetoma kohezijskih regij. Osnutek
programa bi moral biti usklajen najprej znotraj države in šele nato posredovan v Bruselj. Če se država
ne bo uskladila z občinami, bodo skozi Svete kohezijskih regij zahtevale, da se ne da soglasja na
Partnerski sporazum in Operativne programe in o tem obvestili Evropsko komisijo in druge evropske
institucije.
S sprejetimi sklepi skupne seje predsedstev smo že seznanili Predsednico Vlade in zahtevali takojšnji
sestanek s predstavniki občin.
Zaradi neizmernega zanimanja za področje lokalne samouprave se je predsednik SOS udeležil več
razgovorov, pod drugim tudi Bomo ukinili polovico občin?, na naši spletni strani pa smo začeli
objavljati tudi odzive občin na načrtovano ukinjanje občin. Če bi želeli tudi sami izraziti vaše mnenje
vas vabimo, da nam pišete na barbara.horvat@skupnostobcin.si. (bh)

PROJEKT SIMBIOZA POVEZUJE GENERACIJE
Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki ga podpira tudi Skupnost občin Slovenije in že od
leta 2011 na brezplačnih delavnicah osnovne uporabe računalnika in mobilne telefonije povezuje
različne generacije. Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami
ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi. Po drugi strani pa med mladimi promovira vrednote prostovoljstva,
odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.
Letos bodo delavnice potekale med 21. in 25. oktobrom, prijave tako za udeležence delavnic kot tudi
za prostovoljce, ki bi želeli na delavnicah pomagati učiti starejše, pa so že odprte. Prijave so možne
preko spletne strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888, Si.mobilovih prodajnih mestih
po vsej Sloveniji.
Veseli nas, da se je tako veliko občin odločilo podpreti projekt. Tukaj lahko pogledate katere občine
projekt podpirajo. (bh)

PODATKI ZA PODPIS POGODBE E-RISK
Skupnost občin Slovenije se je s predstavniki MNZ dogovorila, da občine lahko zaprosijo za dostop do
pogodbe e-Risk, ki bo občinskim prekrškovnim organom omogočil učinkovito in zakonito obravnavo
prekrškov. V kolikor še niste posredovali podatkov potrebnih za podpis pogodbe jih prosim v
najkrajšem možnem času posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. S strani MNZ vam bo
nato na vaš naslov posredovana podpisana pogodba, na podlagi boste tudi dobili omogočen dostop
do aplikacije e-Risk. (MM)
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LE ŠE NEKAJ DNI ZA PRIJAVO NA NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja
mest Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške
(UORH) in mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni
sejem občin jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in
Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih
športnega centra Zamet.
Sejmu se bomo pridružili v Skupnosti občin Slovenije, ki se bo na sejmišču predstavila na skupnih
stojnicah z občinami, ki želijo spoznavati občinske kolege iz drugih držav, navezati nova projektna
partnerstva in pokazati, kaj je bilo v preteklosti na področju lokalne samouprave v Sloveniji že
postorjeno. Med 26. in 27. septembrom se bodo prijavljeni člani slovenske odprave lahko udeležili
niza delavnic. Med drugim bo tudi SOS, v sodelovanju z Evropsko prestolnico mladih 2012
organizirala delavnico, namenjeno spoznavanju dobrih praks na področju večanja zaposlenosti
mladih v lokalnem okolju. Posebej za župane pa bo na voljo tudi »kavarniški prostor«, da se lažje
srečajo, pogovorijo o aktualnih zadevah in izmenjajo mnenja. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim
oblastem, da se sestanejo s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje
potencialnih vlagateljev za občinske projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih
virov energije. Za več informacij vas vabimo na spletno stran SOS ali pa http://nexpo.nalas.eu/, lahko
pa nas pokličete tudi na 02 234 15 05.
Prijave na sejem so še mogoče, zato vas vabimo, da se nam pridružite! (bh)

ANKETA: KJE SO TEŽAVE PRI SPREJE MANJU PROSTORSKIH AKTOV
ZAPS je s pomočjo Skupnosti občin Slovenije pripravlja analizo ankete o težavah pri sprejemanju
prostorskih načrtov. Da bi lahko ustvarili potreben pritisk na pripravljavce zakonov vas prosimo za
pomoč. Pomagate nam lahko tako, da nam posredujete izpolnjeno anketo, ki je bila v poletnih mesecih
posredovana na naslove občin. V kolikor ankete nimate se lahko obrnete na bogdana.drazic@siol.net
in vam bodo anketo posredovali na vaš naslov.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih
zemljiščih, in sicer v delu, ki se nanaša na določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
Ministrstvo meni, da je nujna čimprejšnja zaščita kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namenske
rabe. Takšno rešitev predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je v pripravi in predvideva
sprejem uredbe, s katero bo Vlada RS določila kvoto oziroma površino trajno varovanih kmetijskih
zemljišč, ki jih bo morala zagotavljati posamezna lokalna skupnost.
Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v tem zvezi pozvalo občine, da v okviru
priprave regionalnih razvojnih programov za obdobje 2014 - 2020 preučijo možnost priprave in
financiranja strokovnih podlag za izdelavo predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
Celotno besedilo prejeto s strani MKO lahko preberete tukaj.
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OBJAVA SPLOŠNIH SMERNIC S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni strani (tukaj) objavilo nove Splošne smernice s
področja varovanja kmetijskih zemljišč.
Ministrstvo izdaja v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov smernice in mnenja k
prostorskemu aktu, in sicer z vidika usklajenosti predloga prostorskega akta s predpisi, ki urejajo
varovanje kmetijskih zemljišč.
Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč najdete tukaj.

PREDLOG NOVEGA ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
S strani Ministrstva za notranje zadeve smo na Skupnosti občin Slovenije prejeli Predlog novega
Zakona o prijavi prebivališča (EVA 2011-1771-0002), ki je v medresorskem usklajevanju. Temeljni
namen Zakona o prijavi prebivališča je zagotoviti točno in ažurno evidenco ter skladnost registra
prebivalstva z dejanskim stanjem naselitve posameznikov, zmanjšanje števila postopkov ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča, cilj je tudi na eni strani doseči racionalizacijo dela na UE, na drugi
strani pa razbremenitev posameznikov in stanodajalcev, odpravlja pravno praznino pri izvajanju
posameznih določb zakona, tako da jasno opredeli posamezne pojme ter postopke izvajanja zakona.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, stališča in mnenja na novi Zakon o prijavi prebivališča
posredujete najkasneje do četrtka, 19.09.2013 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE - 2. RAZLIČICA
Skupnost občin Slovenije je prejela nov predlog Zakona o davku na nepremičnine in popravek
finančnih učinkov, in sicer na podlagi usklajevalnega sestanka na Ministrstvu za finance, z dne
06.09.2013, na katerem so predstavniki Skupnosti občin Slovenije zastopali prejeta stališča, pripombe
in mnenja občin članic. Besedilo zakona, finančni učinki.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete predloge, stališča na popravljen predlog Zakona o davku
na

nepremičnine

in

finančne

učinke

najkasneje

do

petka,

20.09.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE PRAVOČASNEGA PLAČILA GLOBE
Obveščamo vas, da smo prejeli pojasnilo službe za lokalno samoupravo v zvezi z zaprošeno razlago
glede pojmovanja pravočasno plane globe. Pojasnilo službe najdete tukaj.
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POVPRAŠEVANJA
ZAKLJUČENO

VPLIV SPREMENJENE STOPNJE DDV
Skupnost občin Slovenije je v mesecu avgustu že posredovala povpraševanje občine članice glede
dviga stopnje DDV vezano na določila gradbenih pogodb. Ponovno smo se obrnili na občine s
vprašanjem kako urejajo določila pogodb za vsa ostala naročila storitev.
Vprašanje občine je sledeče:
Ali občine zraven veljavnih gradbenih pogodb zaradi spremembe stopnje DDV po 1.7.2013 sklepate
anekse tudi k pogodbam za vsa ostala naročila storitev, dobave blaga in dela glede na to, da je zaradi
povišane stopnje DDV potrebno v proračun zagotoviti dodatna proračunska sredstva za že
dogovorjene (prevzete) obveznosti in na koncu poplačilo le-teh?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
16.9. / VSESLOVENSKI POSVET O NEPREMIČNINSKEM DAVKU
Vabimo vas na VSESLOVENSKI POSVET O NEPREMIČNINSKEM DAVKU, ki bo potekal v
ponedeljek, 16. septembra 2013, v Hotelu Mons v Ljubljani, s pričetkom ob 9. uri in ga soorganiziramo
tudi v SOS. Stališča Skupnosti občin Slovenije bo prisotnim predstavil podpredsednik SOS, Leo
Kremžar, vsi udeleženci pa ste srčno vabljeni k aktivnem sodelovanju. Več o posvetu najdete v vabilu
in v programu posveta.

19.09. - 20.9. / 3. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA
Kako učinkovito je zagotavljanje komunalnih storitev v Sloveniji, kaj in na kakšen način lahko na tem
področju še izboljšamo, bodo osrednje teme 3. problemske konference komunalnega gospodarstva.
Letošnji gostje bodo snovalci lokalne in komunalne politike, številni ugledni domači in tuji
strokovnjaki ter predstavniki občin in komunalnih podjetij. Predstavili bodo svoje mnenje o tem, kako
sistemsko zagotoviti učinkovito organiziranost in izvajanje komunalnih storitev. Na konferenci bosta s
svoji prispevki sodelovala tudi predsednik SOS, dr. Ivan Žagar in podpredsednik SOS, Leo Kremžar.
Problemska konferenca bo potekala 19. in 20. septembra od 9.00 ure dalje v Podčetrtku. Več o prijavah
na spletni strani konference.

25.09. – 27.9. / SEJEM NEXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
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NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
Na spletu najdete vabilo, praktične informacije in (preliminarno) prijavnico – za Sekretariat SOS. Na
podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe (prosimo,
da jo izpolnjeno pošljete na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
09.09-17.09/ REGIJSKI POSVETI ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH
NAČRTOV ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA
Direktorat za socialne zadeve MDDSZ z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih
potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira drugi posvet za pripravo regijskih
izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Program posveta najdete tukaj. Posveti bodo
potekali:
- dolenjska in posavska regija:17.9.2013 ob 10. uri, Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC),
Topliška 2, Novo mesto (Vabilo)
Na posvete se je potrebno prijaviti do 6.9.2013, tako da izpolnite obrazec na spodnji povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/1glJakgwIOcLSgJ1l-k_D5yktBlJypHv95SW-miR6GHU/viewform

16.9. / DELOVNI POSVET: "ČAS ZA ODPRTO IN SODELOVALNO
PODJETNIŠKO KULTURO"
Vljudno vas vabimo na posvet na temo Čas za odprto in sodelovalno podjetniško kulturo, ki ga
organizira SPIRIT Slovenija s finančno pomočjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Posvet bo v sklopu dogajanja na 46. MOS v Celju in sicer 16.9.2013 v Modri dvorani in bo trajal od 10h
do 13h (pričetek registracije 9.45).
Posvet je namenjen vsem, še posebej potencialnim in delujočim podjetnicam in podjetjem, ki delujejo
po načelu socialnega podjetništva ter ostalim, ki se zavedajo lastne odgovornosti in razvojnega
potenciala in s tem želijo konstruktivno prispevati k razvoju bolj družbeno odgovorne podjetniške
kulture.
Ključna trenda, ki vplivata na spremembo življenja in dela pri nas in v tujini sta naraščanje
samozaposlenosti in manjša kupna moč prebivalstva. Hitro razvijajoča co-working kultura, ki
spodbuja odprto in sodelovalno podjetniško kulturo se odziva na oba izziva. Samozaposlenim delo v
skupnem okolju omogoča profesionalno izmenjavo znanja, izkušenj, dela, idej, souporaba oz delitev
potrebne delovne infrastrukture pa vpliva tudi na zniževanje stroškov poslovanja.
Ključne teme posveta:
•

Kaj je co-working, in kakšne so konkretne koristi za razvoj podjetništva in družbe nasploh?

•

Kakšne vrste co-working skupnosti in prostorov obstajajo? So to le kreativci, ki ustvarjajo v

pisarnah ali se na ta način lahko povezujejo tudi drugi segmenti oz skupine podjetnic in podjetnikov?
•

Kakšni so že uspešni primeri domačih praks? Se lahko dobre prakse prenesejo tudi v druge

kraje Slovenije in na kakšen način?
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Posvet bosta moderirala Eva Perčič, ustanoviteljica Slovenia Coworking Iniciative in Andraž Tarman,
kolektiv RomPom, ki bo na praktičnih primerih približal utrip in uspehe podjetniških sodelavnih
skupnosti pri nas in v tujini.
Udeležba je brezplačna. Obvezna je predhodna e-prijava na: www.podjetniski-portal.si. Na podlagi
prijave boste prejeli dodatna navodila za vhod v Modro dvorano. Ob udeležbi na Posvetu prejmete
tudi karto za ogled MOS v Celju.

17.9.-18.9. / 1. MEDNARODNA KONFERENCA O INTEGRALNEM
ZELENEM GOSPODARSTVU
Konferenca bo posebno pozornost posvetila lokalni samooskrbi (prehranski, energetski) in lokalnim
ter regionalnim zelenim razvojnim modelom.
Integralna ekonomija avtorjev prof. Ronnieja Lessema in prof. Alexandra Schiefferja predstavlja
holističen model, ki gradi na številnih praktičnih in v globaliziranem svetu uspešnih trajnostnih
modelih gospodarstva, je povezovalna v smislu transdisciplinarnosti in transkulturnosti ter spodbuja
k sodelovanju in gradnji vključujoče skupnosti. Razvila sta jo v okviru Centra za integralni razvoj
Trans4m v Ženevi. Koncept integralnega zelenega gospodarstva je delno že vključen v osnutke
programskih dokumentov Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (na primer v osnutek
Partnerskega sporazuma, ki je bil julija posredovan Evropski komisiji).
Naslednji pomemben dogodek bo prva mednarodna konferenca INTEGRAL GREEN ECONOMY
FOR A BETTER WORLD, ki bo potekala v Mariboru (17.–18. 9.) in Naklem pri Kranju (19. 9.). Glavna
organizatorja sta Biotehniški center Naklo in center Trans4m, ob pomoči številnih soorganizatorjev in
podpornikov ter v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo in Skupnostjo občin Slovenije.
Vabilo s programom konference
Predstavitev vabljenih govornikov
Princip integralne ekonomije
Vabilo

in

program

se

še

dopolnjujeta!

Več

informacij

najdete

tukaj:

http://www.bc-

naklo.si/index.php?id=2525
Konferenca predstavlja tudi odlično priložnost za neposredno komunikacijo s svetovno priznanimi
avtorji integralne ekonomije in nosilci odmevnih praktičnih primerov, npr. z dr. Ibrahimom
Abouleishem (SEKEM, Egipt).

18.9. / JAVNA RAZPRAVA O PARTNERSKEM SPORAZUMU
Javna razprava na temo priprave sporazuma in operativnega programa za črpanje strukturnih
skladov kohezijske politike bo potekala 18.9.2013 s pričetkom ob 14.00 uri, bo potekala v Ljubljani, na
Dunajski 58, 9. nadstropje:
Program:
1. Kratka predstavitev osnutka partnerskega sporazuma (PS) in pripomb javne razprave ter časovnica
priprave PS
2. Kratka predstavitev osnutka OP z črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike ter časovnica
priprave OP
3. Nagovor predstavnikov EP
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4. Javna razprava
5. Odgovori in povzetek razprave s strani MGRT in EK.

20.9. / VABILO NA KONFERENCO NOTRANJIH REVIZORJEV
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
Ministrstvo za finance Urad za nadzor proračuna vabi notranje revizorje na konferenco notranjih
revizorjev proračunskih uporabnikov, ki bo v petek 20. septembra 2013 ob 10 uri v prostorih
Davčnega urada (Davčna ulica 1). Svojo udeležbo je potrebno potrditi na naslov vesna.vaupotic@mfrs.si najkasneje do srede 11. septembra. Program konference si lahko ogledate tukaj.

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.9.2013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave.
Vsebine konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam,
odgovornim za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

09.10. / 1. SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV V OKVIRU MDS ZA
IZVAJANJE CILJEV 5. MINISTRSKE KONFERENCE O OKOLJU IN
ZDRAVJU SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPO
Ministrstvo za zdravje v imenu Medresorske delovne skupine (MDS) za izvajanje ciljev 5. ministrske
konference Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o okolju in zdravju, na kateri je bila sprejeta
Parmska deklaracija o okolju in zdravju, vljudno vabi na 1. srečanje županij in županov.
Srečanje bo potekalo v sredo, 09.10.2013 ob 10.00 uri v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS), Miklošičeva 24, v Ljubljani. Vabilo Potrditev vaše udeležbe je potrebno poslati do
torka, 01.10.2013 na naslov: gp.mz@gov.si in maruska.strah@gov.si.
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15. - 16.10. / KONFERENCA »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) skupaj z ostalimi partnerji projekta Mobile2020 organizira
mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern European Cities«. Konferenca bo potekala
izključno v angleškem jeziku v Hotelu M, v Ljubljani, 15. in 16. 10. 2013. V prvi vrsti je namenjena
političnim predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za
prostorsko in prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem
cestne oz. kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Udeležba na konferenci je brezplačna,
potrebne pa so predhodne prijave. Več informacij in dostop do registracijskega obrazca na:
http://www.mobile2020.eu/home.html

23. SEJA VLADE
ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
LETI 2013 IN 2014
Na seji je bilo določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, katerega cilj je, da se omogočijo nemoteno izvrševanje
sprejetih proračunov.
Z zakonom se želijo zagotoviti pravne podlage za sklepanje in evidentiranje novih instrumentov
financiranja državnega proračuna RS, ki omogočajo večjo fleksibilnost glede na aktualne razmere na
trgih dolžniških vrednostnih papirjev ter optimizacijo stroškov zadolževanja, predvsem z vidika
doseganja čim nižje obrestne mere.
Poglavitna rešitev predloga zakona je tudi zagotovitev pravne podlage za izdajo lastnih dolžniških
vrednostnih papirjev Republike Slovenije in začasni prenos le-teh banki, v kateri se izvajajo ukrepi za
krepitev stabilnosti bank.

SKLAD ZA PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2013, 2014 IN 2015
Vir sprejetega Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2013, 2014 in 2015 so
prihodki ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov in se lahko porabijo za izvedbo potrebnih ukrepov
za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Do konca leta 2013 bo sklad razpolagal s
7,5 milijonov evrov. Večina sredstev bo namenjena izvajanju ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe
energije in za izboljšanje kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi čezmerne onesnaženosti zraka s
PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti. Del sredstev pa je namenjen tudi krepitvi javnega
prometa z manj emisijami na teh območjih in izgradnji energetske infrastrukture za izrabo obnovljivih
virov energije.

POROČILO JAMSTVENEGA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA
Vlada RS je sprejela Letno poročilo Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
za leto 2012. Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen v bilanci stanja Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije na dan 31.12.2012 v višini 2.117.424,66 EUR ostane
nerazporejen.
V letu 2012 je imel Sklad 6.416.833 EUR realiziranih prihodkov.
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Odhodki Sklada so v letu 2012 znašali 3.287.585 EUR. Izplačila upravičencem jamstvenega sklada so
znašala 2.377.198 EUR in upravičencem preživninskega sklada 910.387 EUR. Odhodki za delovanje
Sklada so v letu 2012 znašali 1.011.824 EUR.
Sklad na dan 31.12.2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.117.424,66 EUR, ki ostane
nerazporejen.

KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO V LETU 2012
Poročilo o stanju v letu 2012 prikazuje in analizira rezultate slovenskega kmetijstva, živilstva,
gozdarstva in ribištva in z njimi povezanih dejavnosti v letu 2012.
Razdeljeno je v tri vsebinske sklope:
1.

Podrobnejši prikaz in analizo dogajanj na področju kmetijstva in živilstva

2.

Je namenjen prikazu stanja v ribištvu

3.

Obravnava gospodarska gibanja v gozdarstvu in lovstvu.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Statističnega urada RS, podatkov Ministrstva za
kmetijstvo in okolje ter drugih uradnih virov. Bilance proizvodnje in porabe kmetijskih proizvodov ter
nekateri preračuni so pripravljeni na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

AKTUALNI RAZPISI
RAZPIS EK ZA PODPORO DEJAVNOSTIM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Evropska komisija je objavila razpis za podporo dejavnostim nevladnih organizacij na evropski ravni.
Prednostna področja so dejavnosti, ki prispevajo k razvoju, izvedbi in spremljanju evropskih in
nacionalnih politik ter zakonodaje na enem od naslednjih področij: nediskriminacija in integracija
romskega prebivalstva; enake pravice oseb z oviranostjo; enakost med ženskami in moškimi. Rok za
prijavo je 1.10.2013, informacije o razpisu pa so na voljo tukaj.

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNE INVESTICIJE V JAVNO KULTURNO
INFRASTRUKTURO
Ministrstvo za kulturo je dne 9.8.2013 objavilo Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo v višini 7.230.000 EUR in do 100% upravičenih stroškov. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje investicij v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo
javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Financirani bodo projekti, ki vključujejo celovito
revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.
Upravičenci do sredstev javnega razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne
infrastrukture in nastopajo kot investitorji. Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov
mora znašati najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 3.000.000 EUR; investitor mora zagotoviti svoj
soinvestitorski delež, in sicer najmanj DDV (če je neupravičen strošek) oziroma najmanj odstotek
lastne udeležbe, določen glede na razvitost občine v obsegu sofinanciranja investicij iz državnega
proračuna. Odpiranje vlog bo 4.10.2013. RAZPIS
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RAZPIS PURE 2013-2 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Energija Plus razpisuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in
podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
območju Republike Slovenije za vgradnjo toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije, obnovo in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedbo energetskih pregledov, programe informiranja in
ozaveščanja, vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, zamenjavo kotlov na vse vrste goriv
z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov ter opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri
upravljavcih. Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je
omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 223.010 EUR. Razpis je odprt do 25.10.2013 ali do porabe sredstev.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17.12.2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več
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NOVICE DRUGIH
NAGRAJENE OBČINE NA PODROČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
12. 9. 2013 je potekala konferenca za energetsko učinkovite občine z naslovom »Pot do pametnih
lokalnih skupnosti. Minister Židan je v uvodnem nagovoru poudaril, da je razvoj lokalnih skupnosti
omogočil, da lahko pokažemo veliko dobrih praks, med drugim tudi na področju dobrega
sodelovanja. Minister je povedal, da so se v zadnjih letih občine naučile dobro sodelovati, kar pomeni,
da smo začeli dobro izvajati tudi kohezijske projekte. MKO je že podpisalo za 66 % prostega denarja
namenjenega za kohezijske projekte, v naslednjih tednih pa bodo podpisali še dodatnih 300 milijonov
evrov. Minister je med drugi tudi izpostavil gozd, ki je v Sloveniji ena redkih naravnih dobrin, na
katero smo lahko ponosni. Ta je bil v Sloveniji dobro varovan, na žalost pa v zadnjih dvajsetih letih
nismo dosegli gospodarske učinkovitosti. Minister je dejal da na MKO
začenjamo z novimi razpisi, z željo, da v Sloveniji na primarni ravni
vzpostavimo 8 do 13 gozdnih centrov. Nosilci teh investicij bodo
lokalne skupnosti.
V okviru dogodka so podelili tudi nagrade energetsko najbolj
učinkovitim občinam, to so: Občina Divača, Občina Krško ter MO
Ptuj. Vsem dobitnicam nagrade v Skupnosti občin Slovenije iskreno
čestitamo!

Foto: Golea

NOVA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Izšla je nova številka Vestnika KPK. Tokrat je osrednja tema upravljanje kapitalskih naložb države in
povezanih korupcijskih tveganjih, tudi v luči zadnjega imenovanja predsednika uprave Luke Koper.
Na tveganja pri upravljanju z državnim premoženjem je sicer komisija poleg stroke že večkrat
argumentirano opozarjala, a do vsebinske razprave do sedaj še ni prišlo.
Kot navadno vas obveščajo o svojem delu, aktivnostih in sprejetih dokumentih, med drugim o zadnji
delavnici projekta EACT v Sloveniji, mednarodnem dogajanju na področju preprečevanja korupcije in
drugem.

DELOVNI POSVET: ČAS ZA ODPRTO IN SODELOVALNO PODJETNIŠKO
KULTURO
SPIRIT Slovenija s finančno pomočjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira
posvet , ki bo potekal v sklopu dogajanja na 46. MOS v Celju v ponedeljek, 16.9.2013 v Modri dvorani
ter bo predvidoma trajal od 10.-13. ure.
Razlog za organiziranje posveta sta samozaposlenost ter manjša kupna moč prebivalstva, trenda, ki
vplivata na spremembo življenja in dela pri nas in v tujini.
Posvet je namenjen vsem, še posebej potencialnim in delujočim podjetnicam in podjetjem, ki delujejo
po načelu socialnega podjetništva ter ostalim.
Posvet je za udeležence brezplačen, obvezna pa je predhodna e-prijava.
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DOKUMENTAREC O ŽIVLJENJU SKUPNOSTNEGA URBANEGA EKO
VRTA »ZELENA UTOPIJA« NA FESTIVALU SLOVENSKEGA FILMA
Januarja 2012 je začel nastajati film o novo nastajajoči družbici in skupnosti na obrobju Maribora, ki je
rasla z nastajanjem Skupnostnega urbanega eko vrta. Kako in kako ne vam v osebnih zgodbah
vrtičkarjev razgalja film Zelena utopija, ki sledi 4 zgodbam o novih prijateljstev, o ljubezni do čudeža
prekipevajoče narave, o izgonih iz skupnosti… Film se je uvrstil v program Festivala slovenskega
filma, ki trenutno poteka v Portorožu, in ga je mogoče 27. 9. 2013 ob 20:00 videti tudi v Mariboru, v
kinu Udarnik. Vabljeni. Več…

SOCIALNI PARTNERJI PODPRLI SPREMEMBE NA PODROČJU
AGENCIJSKEGA DELA
Socialni partnerji so na seji ESS, 13.9.2013, soglasno podprli predlog sprememb Zakona o urejanju trga
dela, ki se nanašajo na ureditev agencijskega dela. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je ob tem izrazila veliko veselje, saj, kot je dejala, "so
predstavniki ministrstva in socialni partnerji skupaj našli rešitev za kompleksen problem, ki je bil
dolgo prisoten v Sloveniji, in sicer glede ustanavljanja in delovanja agencij za posredovanje dela, kjer
so bile kršitve pravic delavcev najbolj očitne in grobe."
Zato zakon prinaša spremembe, ki bodo po mnenju ministrice zagotavljale, da bomo imeli v Sloveniji
agencije za posredovanje dela, ki bodo to kakovostno opravljale v interesu delodajalcev in delavcev.
Predlog sprememb zakona jasneje opredeljuje razlikovanje med pojmoma opravljanja dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku in opravljanja storitev na podlagi civilnopravne pogodbe, kjer
je bilo v preteklosti največ zlorab. Dejavnosti bodo po predlogu sprememb lahko opravljale le
agencije, ki imajo to opredeljeno kot svojo glavno dejavnost, višji bo tudi znesek potrebnega
osnovnega kapitala, pravna ali fizična oseba, ki ima sedež v drugi državi članici EU, bo morali imeti
ustanovljeno podružnico na območju Republike Slovenije, kot osnovni pogoj za vpis v register ali
evidenco, na podlagi katerega lahko prične delodajalec z opravljanjem dejavnosti, je predvideno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, dejavnost bo spremljala tudi posebna komisija, ki jo bo imenoval
minister, pristojen za delo, predlagan je večji razpon glob (prej 10.000 evrov po novem do 30.000
evrov) za kršitve določb zakona, pri čemer so globe nižje, če delodajalec in uporabnik zaposlujeta
deset ali manj delavcev. Ministrstvo bo predlogu zakona lahko na predlog inšpektorata delodajalcu
odvzel dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ga izbrisal iz registra ali evidence, če bo inšpektor pri
istem delodajalcu več kot dvakrat v zadnjih dvanajstih mesecih pravnomočno izrekel globo za kršitve
pravic delavcev iz delovnega razmerja.
Spremembe so predvidene tudi na področju koncesij pri izvajanju storitev za trg dela (vseživljenjska
karierna orientacija, posredovanje zaposlitve), tako da bodo lahko koncesijo za opravljanje storitev za
trg dela pridobile tudi konfederacije ali zveze sindikatov, reprezentativnih na območju države, in
združenja delodajalcev, reprezentativnih na območju države, ki bodo imeli tudi ustrezne kadre,
poslovne prostore ter opremo za opravljanje dejavnosti.
Glede predloga Zakona o inšpekciji dela je bilo tokrat dogovorjeno, da se nadaljuje usklajevanje v
okviru delovne skupine, saj ostaja neusklajeno vprašanje o obsegu vključenosti socialnih partnerjev v
delo inšpekcije. (Vir: MKO, bh)
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AKTUALNO: REFORMA TELEKOMUNIKACIJSKEGA TRGA V UNIJI
Evropska komisija je predstavila zakonodajne predloge za reformo telekomunikacijskega trga v Uniji.
Gre za najbolj ambiciozen načrt v zadnjih 26 letih, ki predstavlja velik korak k vzpostavitvi enotnega
telekomunikacijskega trga. Če bo zakonodajni sveženj z imenom „povezana celina“ sprejet, se bodo
zmanjšali stroški za potrošnike in poenostavili birokratski postopki za podjetja, uporabniki in
ponudniki storitev pa bodo lahko uživali številne nove pravice. Evropa bo tako spet lahko prevzela
vodilno vlogo na digitalnem področju v svetu. ZELENA

LUČ ZA ENOTEN NADZOR

BANK V EU
Poslanci so v četrtek potrdili zakonodajo o evropskem bančnem nadzoru, ki Evropski centralni banki s
septembrom leta 2014 daje pristojnost za nadzor poslovanja 150 največjih bank v Evropski uniji.
Parlament je v zakonodajo uspel vnesti določila, ki krepijo preglednost dela nadzornikov in njihovo
odgovornost. Evropskemu bančnemu organu (EBA) pa so poslanci naložili, naj oblikuje pravila za
nadzor bank, ki jih bodo nato izvajali nacionalni bančni nadzorniki. Celotno objavo lahko najdete
tukaj. (vir: EP)

PRIMER DOBRE PRAKSE IZ ANGLIJE: SOCIALNA PODJETJA
POVEZUJEJO DOMAČINE Z NJIHOVIMI MESTI
Socialna podjetja, predvsem na revnejših območjih mest, pomagajo domačinom pri ponovni
vzpostavitvi in izboljšanju odnosa do njihovega domačega mesta. Kot pojasnjuje Claire Owens,
soustanoviteljica in direktorica socialnega podjetja Squash Nutrition iz Liverpoola, je pomembno
sporočiti, da je mogoče tudi v mestu gojiti in vzgajati lastno hrano.
Podjetje Squash Nutrition zajema širok spekter dejavnosti, od kuharskih delavnic, vzreje čebel do
oblikovanja filmskega festivala- Food for Real. Prehrano vidijo kot koristno orodje, ki ljudem
omogoča, da preko vzgajanja in pripravljanja sezonske hrane, razpravljajo še o vseh drugih vprašanjih
iz življenja in skupnosti. Kot socialno podjetje iščejo vedno nove izvedljive načine za ustvarjanje
dohodka. Trenutno se ukvarjajo z oblikovanjem trgovine s trajnostnimi živili ter kavarno v
Liverpoolu. Cilj je razburljiva, dostopna in cenovno vsem dosegljiva trgovina, ki je srednji razred ne bi
dojemal kot nekaj, kar je namenjeno hipijem.
V iskanju socialnega preobrata želi podjetje Squash Nustrition oblikovati nova delovna mesta za ljudi,
ki se spopadajo z dolgotrajno brezposelnostjo ter jih izobraziti o tem, kako lahko njihovo domače
mesto postane vozlišče prehranske proizvodnje.
Steve Dixon iz Birminghama pomaga ljudem, da začnejo o svojem mestu razmišljati iz čisto drugačne
perspektive. Kot bivši odvisnik od prepovedanih substanc se zaveda težav, s katerimi se bivši
odvisniki soočajo pri reintegraciji v družbo. Ob tem se priložnost zanj pokazala, ko je od babice
podedoval hišo, ki jo je kasneje preoblikoval v center za zdravljenje odvisnosti za tiste, ki so se vrnili iz
rehabilitacijskih centrov na podeželju in se ponovno poskušajo vključiti v življenje v mestu. Pomoč ki
jo nudi, pa se ne nanaša zgolj na zdravljenje odvisnosti, temveč tudi na gospodinjska opravila, pomoč
pri iskanju službe in drugo. Devet let po ustanovitvi podjetje obsega devet zemljišč, ki jih upravljajo.
Po besedah izvršnega direktorja je njihov namen zagotoviti samostojnost in imeti nadzor nad
programi, ki se izvajajo, v čemer vidi pravi pomen socialnega podjetja. Danes se ukvarjajo z
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najrazličnejšimi dejavnostmi, od usposabljanja za avtomobilske in kolesarske mehanike ter
ponujanjem storitev lokalnim skupnostim do recikliranja pohištva, urejanje vrtov in drugo (David
Floyd, Guardian Professional). Pvezavo na spletno stran najdete tukaj.

PRIMER DOBRE PRAKSE IZ ŠKOTSKE: BOBRI POMENIJO POSEL
(BEAVER MEAN BUSINESS)-ZADRUŽNA TURISTIČNA AGENCIJA
POMAGALA PRI RAZCVETU LOKALNEGA GOSPODARSTVA
Pred približno 400 leti so bili bobri zaradi lova skoraj iztrebljeni, danes pa so jih na območje Argyll
(Škotska, Velika Britanija) ponovno pomagali naseliti. Lokalna turistična zadruga Heart of Argyll je
razvijala projekte, namenjene krepitvi naravne in kulturne območne dediščine. Kot je pojasnil Carron
Tobin, koordinator lokalne turistične kooperative, se je projekt začel z namenom zaščite naravne
dediščine, kasneje pa je imel odločilen pomen predvsem na področju turizma.
Na delavnicah z lokalnimi podjetji, na katere so povabili tudi Carron Tobin, se je več podjetij odločilo,
da bi bilo dobro sodelovati ter oblikovati tržno skupino na njihovem območju, odločili so se tudi
prevzeti zadružni model. Kot se je kasneje izkazalo, zadružni model dobro funkcionira na področju
turizma po scenariju en član en glas, ne glede na velikost podjetja.
Zadruga se je oblikovala s povezavo lokalnih podjetij, ki so tako ali drugače povezana s turizmom, kot
na primer penzioni, ribiška oprema, trgovine s spominki in dela lokalnih umetnikov,… Vsi člani
plačujejo letno članarino med 100 in 1000£, odvisno od njihove velikosti. Prednosti zadruge in
povezovanja se med drugim kažejo tudi v spoznavanju ljudi, ki so v podobnih situacijah. Ker gre za
precej ruralno okolje, kjer so podjetja in dejavnosti pogosto fizično izolirana, predstavlja model
možnost mreženja, seznanjanja z novostmi ter skupne promocije.
Ob nastanku zadruge so bili ljudje pogosto skeptični glede te oblike združevanja. Zadrugo so si
pogosto predstavljali kot supermarket, ki zagotavlja dividende in ne toliko kot različne tipe
zaposlitvenega lastništva ter najrazličnejše oblike združevanja, kar dejansko je.
Gre za zadrugo, ki ni usmerjena toliko v pridobivanje ekonomskega dobička temveč predvsem v
socialnih prednosti. Uspeh se kaže predvsem v povezovanju lokalnih podjetij in zagotavljanju
možnosti oblikovanja pozitivnega odnosa z lokalnimi agencijami javnega sektorja. Gre torej za
reševanje problema in ne toliko za lobiranje ali protestiranje (Alastair Sloan, Guardian Professionel).
Več lahko preberete tukaj.
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