Razvojno raziskovalni projekt,
konferenca in izbor razvojno najbolj
prodornih občin Slovenije
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Odkrivamo dobre zgodbe iz lokalnih skupnosti. Podpiramo procese
uspešnega, učinkovitega in razvojno naravnanega delovanja občine v skupno dobro,
v korist njenih prebivalcev in podjetij – uporabnikov storitev lokalne samouprave.
Sistematično primerjamo lokalna okolja. Promoviramo najboljše prakse za razvoj družbe.
Merimo indeks dobrega življenja v lokalnih skupnostih in dvigujemo kakovost bivanja.
Nagrajujemo najboljše

www.zlatikamen.si

ZLATI KAMEN

Dnevi občin in srečanje županov je v slovenski javnosti najbolj
odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer
si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah
izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki
gospodarstva kot tudi vladni predstavniki.

Zlati kamen
Zlati kamen je celovit sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne
samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene:
zagotavljanju pogojev za dobro življenje.

Kaj sistem Zlati kamen vključuje?
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ISSO – Informacijski sistem slovenskih občin
Visoko kakovosten in primerljiv s svetovnimi ISSO sistemi vključuje bazo
podatkov z vsemi ključnimi razvojnimi kazalniki za slovenske občine.
Medijski splet Zlati kamen
Namenjen prenosu dobrih praks in glavnih informacij, pomembnih za
razvoj na lokalni ravni. Vključuje konferenco, srečanja, spletno središče,
revijo, elektronski bilten …
Nagrada Zlati kamen
Glavno orodje za spodbujanje dobrega razvoja. Enkrat letno jo podelimo
razvojno najbolj prodornim občinam. Podelitev poteka na konferenci Zlati
kamen.
Svetovalni center
Na podlagi sistematičnih letnih ISSO meritev se razvije orodje, s katerim
občine lahko strateško načrtujejo in merijo svoj razvoj z vrsto analitičnih
orodij.
Zlati certifikat
Certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega
indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji. S tem se uradno
potrjuje, da ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih
odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja.
Srebrni certifikat
Namenjen je občinam, ki želijo razvijati in certificirati posamezno področje.
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Komu je Zlati kamen namenjen?
• Vsem predstavnikom lokalne skupnosti, javne in lokalne uprave
• Vsakemu državljanu – želi ga osveščati o dobri lokalni samoupravi in ga tako
razvijati v zahtevnega, kritičnega volivca
• Organizacijam in podjetjem, ki sodelujejo pri razvoju lokalne samouprave

Kdo ga ustvarja?
Zlati kamen je skupni projekt dveh podjetij: svetovalno in založniško podjetje SBR
skrbi za vsebinski razvoj, Planet GV, podjetje za izobraževanje, organizacijske
rešitve in razvoj, pa za organizacijski in poslovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju
in pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine sodelujemo s Strokovnim svetom
Zlatega kamna, neodvisnim telesom, v katerega so vključeni strokovnjaki s
slovenskih univerz in iz prakse.

O nagradi Zlati kamen
Nagrado Zlati kamen podeljujemo razvojno najbolj prodornim občinam: torej
tistim, ki so zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene
dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Nagrado podeljujemo
letno, prvič pa smo jo podelili leta 2012.
Leta 2015 smo Slovenijo razdelili posebej na štiri regije. V vsaki izberemo med tremi
kandidatkami iz regije zmagovalno občino v regiji. Štiri regionalne zmagovalke so
finalistke za izbor za nacionalno nagrado Zlati kamen.
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Metodologija
Metodologija ISSO je izvirna in narejena po meri slovenskih občin. Ob tem pa
sledimo svetovnemu razvoju in v naš sistem sproti vgrajujemo nova dognanja in
prijeme.
Proces analize občin poteka v več fazah:
• Pregled kvantitativnih kazalnikov, ki so vključeni v indeks isso. Podatke zajemajo
uradnih podatkovnih baz (ajpes, proračuni ...).
• Kvalitativna analiza občin od razvitosti strateškega upravljanja občine, prek
transparentnosti delovanja uprave do vključenosti občanov v sprejemanje
temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih.
• Vsebinski pregled ključnih projektov občine.

Metodologija:
najnovejši svetovni
prijemi, preneseni
na lokalno raven

Končnega zmagovalca na podlagi vseh zbranih podatkov izbere in potrdi
Strokovni svet Zlati kamen.

Bistvena novost kohezijske politike v novi finančni perspektivi bo premik
od infrastrukturnih projektov k projektom, ki bodo povečevali konkurenčnost
gospodarstva in omogočili odpiranje novih delovnih mest.
Alenka Smerkolj, ministrica, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko na konferenci Zlati kamen 2015

Sistem ISSO
Informacijski sistem slovenskih občin (ISSO) je najbolj celovito orodje za metriko
in analizo slovenskih občin. Sistem združuje vse najpomembnejše dostopne
kazalnike razvoja na ravni občine. S tem omogoča primerjalno presojo oziroma
vrednotenje (benchmarking) občin.

1. Indeks ISSO
Indeks ISSO je sestavljen indeks, v katerega je vključenih 54 kazalnikov.
Ti kazalniki so razdeljeni na osem skupin, ki merijo gibanja na področju:
1. demografije,
2. učinkovitosti delovanja občine,
3. dinamike gospodarskega razvoja,
4. stanja na trgu dela,
5. na področju izobrazbe,
6. kakovosti življenja,
7. stopnjo socialne kohezije in
8. stopnjo okoljske osveščenosti v občini.

ISSO sistem najbolj celovito orodje
za metriko in analizo
slovenskih občin
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Želim, da bi bili v občinah še naprej pogumni in dejavni ter se povezovali med
seboj, da naredimo kaj drug za drugega. Le tako bomo lahko razvili razvojno
orientirano družbo, v kateri se bo vsak dobro počutil.
Miro Cerar, predsednik vlade Republike Slovenije na konferenci Zlati kamen 2015

Za vsako od teh skupin je pripravljen poseben indeks – iz teh »podindeksov«
je na koncu sestavljen končni indeks ISSO. Namen indeksa je izmeriti razvojni
položaj občine in sicer glede na:
• razvojno stanje,
• aktivnosti,
• razvojno dinamiko.

Kako so podatki med seboj povezani?
1. Kazalniki stanja nam povedo, kje smo.
2. Kazalniki aktivnosti spremljajo, kako učinkovito deluje občina in kam usmerja sredstva.
3. Kazalniki razvojne dinamike merijo spremembe: primerjajo stanje pred nekaj
leti z novim doseženim stanjem.

2. Analize ISSO
ISSO analiza vseh
slovenskih občin –
neprecenljivi podatki
o vseh občinah na
enem mestu

ISSO analiza posameznih občin
• Na enem mestu nudi zgoščeno sliko občine s ključnimi podatki in kazalniki,
urejenimi na pregleden način.
• Je uporabno orodje za primerjavo z vsemi občinami v Sloveniji, z občinami v
regiji in s primerljivimi občinami po velikosti in tipu.
ISSO analiza Slovenije
ISSO analiza Slovenije (vseh občin) je neprecenljivo podatkovno orodje, ki
omogoča podrobno spoznavanje okolja ter strateško načrtovanje aktivnosti.
Odkriva glavne primerjalne prednosti in razvojne izzive
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Utrinki iz bazarja
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Kontakti
Saša Mrak
Vodja Zlatega kamna
M: 031 868 086
E: sasa.mrak@zlatikamen.si
www.zlatikamen.si

