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Pred dnevi smo obiskali sosednjo Avstrijo in se s pred-
stavniki Skupnosti koroških občin pogovarjali o njih, sebi, 
povezovanju, sodelovanju. Skupna ugotovitev je bila, bilo 
bi lepo, če bi nas več poslušali, če bi imeli več besede pri 
rojevanju zakonodaje, če bi politika dojela, da vse, kar do-
loča zakonodaja, zadeva državljane, občane, vse nas. Pa 
ne zato, ker bi s tem »občinarji« postali pomembnejši, ker 
želimo prevzeti vlogo, ki sodi k poslancem, ministrom. Še 
zlepa ne. Zato, ker smo bližje življenju, vsakdanjim proble-
mom in težavam, ker je problem, ki ga povzroča sedanja, 
ali ga bo povzročila bodoča zakonodaja, za ogromno ve-
čino državnih uradnikov in poslancev teoretičen problem, 
za nas pa je še kako praktičen, že preizkušen v praksi. Pa 
nas nočejo, ne želijo, ne potrebujejo. Še več. Slovenska po-
litika si je že kakšnih petnajst let prizadevala, končno tudi 
uspela, izgnati župane iz državnega zbora. Zdaj si del te 
politike zelo želi ukiniti državni svet, v katerem imamo 
občine svoje predstavnike. Demokratičen absurd je, da je 
prav predsednik državnega zbora prvopodpisani pod tem 
predlogom. Že prej, leta 2000, se je zelo intenzivno začelo 
govoriti o regionalizaciji, ki jo poznajo praktično vse de-
mokratične in ekonomsko razvite evropske države. Ki da 
je nujna, in je res, ki da jo razvojno potrebujemo, in jo res. 
Proces je naglo začel, enako naglo tudi končal. Naslednja 
vlada (2004-2008) je na tem naredila največ in tik pred 
koncem obupala. Pahorjeva (2008-2011) se je tej ambiciji 
že uvodoma odpovedala !!? Enako tudi najnovejša, seda-
nja Janševa. Ker baje niso časi za to!?Kakšni časi morajo 
biti, da vpeljemo nekaj, kar je potrebno, kar je ekonomsko 
in politično nujno in opravičljivo? Na tej naši razvojni poti 
smo že imeli ministra za lokalno samoupravo, pravzaprav 
več ministric in ministrov, združevali in razdruževali so 
oddelke, lokalno samoupravo premetavali iz samostojne 
službe v notranje ministrstvo, ob rob denimo policiji. Zdaj 
so nas skrili v dve ministrstvi in samo zelo izurjen pozna-
valec lahko ugotovi, kje se smo. Nobeno ministrstvo nima 
v imenu lokalne samouprave. »Skrili« so nas v direktorate 
znotraj dveh ministrstev. Vse to navkljub dejstvom, da so 
slovenske občine pravzaprav med najboljšimi deli te drža-
ve. V veliki večini slovenskih občin sta zadnji dve desetletji 
pomenili čas razvoja, intenzivnega urejanja komunalnih, 
predšolskih, šolskih in mnogih drugih problemov. Ogro-
mno je narejeno na ekologiji, kulturi, v športu. 

Od začetka svetovne finančno-bančne krize in naše gospo-
darsko-finančne, bančno-politično- tajkunske ter že prej 
začete moralno-etične krize so bile slovenske občine še naj-
večji investitorji (ker drugih ni bilo) in s tem ohranjale, kar 
je ostalo od denimo gradbenih in z njimi povezanih firm. 
Kako dolgo? Politika se je odločila, da bo občinam zniža-
la zakonsko določeno »poprečnino« in obljubila (finančni 
minister Šušteršič), da bo občinam znižala stroške, ki so 

nastali zadnja leta s prenosom obveznosti na občinsko ra-
ven, brez hkratnega prenosa tudi denarja (kar sicer določa 
zakonodaja). Pa od slednjega ni nič, vsaj za zdaj. In tega 
dejansko državna politika ne razume. Da so občine zadnja 
leta še kako varčevale, ko smo za nove in nove naloge, ki 
so pomenile nove obveznosti, stroške, investicije, nove za-
poslitve morali poseči v obstoječe proračune, znižati inve-
sticije, omejiti stroške. Občine so bile prisiljene varčevati, 
še preden je država udarila po upokojencih in javnih usluž-
bencih, univerzah, kulturi, športu in mladih. 

Še bomo morali poiskati kakšne rezerve. Prepričan sem, 
da jih bomo. Zato bi radi pomagali, sodelovali pri krei-
ranju zakonodaje, povedali, kaj v praksi to pomeni, pre-
nesli dosedanje izkušnje. V občinah je veliko znanja in 
izkušenj. V občinskih upravah je veliko strokovnjakov. 
Z nami bi bilo veliko lažje, rezultati neprimerno boljši. 
Videti je, da nas ne potrebujejo. Zakonodaja se sprejema 
s svetlobno hitrostjo. Poslanci nekritično in že skoraj sra-
motno pritiskajo gumbe za nedodelane predloge, polne 
napak in težkih posledic, samo zato, ker je že do poletja 
treba pokazati rezultate. Pa naj stane, kar stane. Bomo 
že potem popravljali, pravijo. A bo popravljivo?

Leo Kremžar, predsednik SOS

Uvodnik
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P roblematika odškodnine za spre-
membo namembnosti zemljišča 
pred gradnjo buri duhove in 

razburja lastnike zemljišč, predvsem 
pa investitorje, katerim odškodnina 
povečuje stroške investicije. Na dru-
gi strani pa se v Sloveniji soočamo s 
problematiko premajhnega deleža, oz. 
obsega kvalitetnih kmetijskih zemljišč, 
na katerih bi si lahko zagotovili potreb-
no potencialno samooskrbo ter s tem 
varnost in kvaliteto oskrbe s hrano, kot 
enega strateških ciljev vsake države. 
Prav zaradi tega navideznega naspro-
tja interesov je pričujoča problematika 
predmet polemike, tako v strokovnih, 
kot tudi političnih krogih in tudi v širši 
javnosti, zlasti tudi raznih nevladnih 
organizacij s področja varstva okolja, 
trajnostnega razvoja, itd….

Seveda se tudi lokalne skupnosti (v 
Sloveniji imamo za enkrat kot cen-
tralizirani državi le občine, saj druge-
ga nivoja – pokrajin kot zgleda, kljub 
temu, da so zapisane v Ustavi, še zlepa 
ne bomo dobili) pojavljamo v tej raz-
pravi kot aktivne udeleženke. Na eni 
strani kot nosilke urejanja prostora in 
prostorskega načrtovanja in na dru-
gi strani kot investitor infrastrukture, 
komunalnega opremljanja stavbnih ze-
mljišč in ne nazadnje tudi kot graditelj 
različnih objektov. 

Žal mi omejen prostor za ta članek ne 
omogoča podrobneje osvetliti vsega 
ozadja in kompleksnosti vprašanja, 
zato se bom omejil le na bistvo zade-
ve. Vsekakor pa bi za objektivno obrav-
navo in oblikovanje strokovnih rešitev 
bila potrebna celovita analiza in osve-
tlitev vseh zornih kotov ter ozadij in 
različnih interesov v prostoru. 

Naj spomnim, da je bila odškodnina 
za spremembo namembnosti dejanske 
rabe nepozidanih stavbnih zemljišč 
ukinjena leta 2003, ko se je najbolj 
intenzivno posegalo tudi na najboljša 
kmetijska zemljišča. Vsa ta leta (do 
lanskega) o kakšni potrebi po odško-
dnini ni bilo govora, niti s strani pri-
stojnega ministrstva, kot tudi ne s stra-
ni današnjih zagovornikov odškodnine. 
Odškodnina pa je bila na predlog mi-
nistrstva za kmetijstvo ponovno uve-
dena junija leta 2011, s ciljem zaščite 
kmetijskih zemljišč in kot sistemski vir 
za izvajanje ukrepov državne kmetijske 
zemljiške politike.

Tako se je s pričetkom uporabe do-
ločb Sprememb in dopolnitev zakona 
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Ur.l. 
RS 43/2011) junija lansko leto ponov-
no pričela zaračunavati odškodnina za 
spremembo namenske rabe kmetijskih 
zemljišč. Na podlagi navedene spre-

Odškodnina 
za spremembo 
namembnosti kot 
instrument zaščite 
kmetijskih zemljišč

Darko Fras,  
župan občine sveta trojica
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membe zakona se je odškodnina tako 
kot do leta 2002 zaračunavala pred 
izdajo gradbenega dovoljenja, na pod-
lagi bonitete kmetijskega zemljišča, ki 
se vodi v zemljiškem katastru. Bistvena 
razlika od sistema, ki je veljal do leta 
2003 je bila v tem, da se je odmerja-
la od celotne površine parcele in ne 
samo od t.i. funkcionalnega zemljišča 
in je zaradi tega, kot tudi nekoliko viš-
je vrednosti točke, pomenila pomemb-
no povišanje stroškov investicije. Prav 
tako je bila razlika v tem, da je postala 
odškodnina v celoti prihodek države in 
ne več deloma prihodek občin, kot je 
to veljalo do leta 2003, občine pa so 
postale celo zavezanec za plačilo od-
škodnine, sicer v višini 70% s triletnim 
prehodnim obdobjem. 

Takšna ureditev je seveda takoj po 
uvedbi sprožila številne polemike in 
nasprotovanja s strani investitorjev, 
predvsem pa pokazala na številne po-
manjkljivosti in neustreznost ureditve. 
Predvsem so se zaradi ponovne uvedbe 
plačila odškodnine nesorazmerno po-
večali investicijski stroški tako za na-
mene stanovanjske gradnje, kot tudi za 
poslovno gradnjo. Odškodnina v višini 
do 25 EUR/m2 (ob boniteti zemljišča 
od 76 do 100 točk) je ponekod pome-
nila celo do 100% vrednosti nezazida-
nega stavbnega zemljišča ali tudi do 
15.000 EUR za stanovanjsko parcelo 

površine 700m2, pri večjih površinah 
parcel (na primer v obrtno poslovnih 
conah) pa je dosegala zneske tudi več 
sto tisoč ali celo milijon Evrov. Tako 
uvedena odškodnina seveda kljub 
temu ni dosegala zastavljenih ciljev, ne 
po obsegu zbranih (dejansko vplačanih 
sredstev), kot tudi ne po namenu. Od 
načrtovanih 20 mio EUR se je v slabem 
letu dni izvajanja zbralo le nekaj mili-
jonov. Zagovorniki te ureditve sicer tr-
dijo, da upad števila izdanih gradbenih 
dovoljenj ni povezan z uvedbo plačila 
odškodnine, temveč z ekonomsko kri-
zo, čemur bi lahko le deloma pritrdili, 
v celoti pa gotovo ne, saj to potrjujejo 
številni konkretni primeri v okolju, ko 
so posamezni investitorji odstopili od 
investicije zaradi visoke odškodnine 
za spremembo namembnosti, ki jih na 
občinah prav dobro poznamo. Odško-
dnina pa ni dosegla svojega namena 
zaščite kmetijskih zemljišč predvsem iz 
dveh razlogov. Prvi je v tem, da jo je 
potrebno plačati tudi za gradnjo na ne-
zazidanem stavbnem zemljišču znotraj 
poselitvenega območja naselja in zato 
spodbuja investitorje, da raje zidajo na 
nezazidanih stavbnih zemljiščih izven 
naselja. Drug razlog ali nesmisel uve-
dene ureditve pa je bil v dejstvu, da je 
višina odškodnine odvisna zgolj od bo-
nitete zemljišča in ne od dejanske vre-
dnosti zemljišča in od stroškov gradnje. 
Zato investitor, ki mu je pomembna 

lokacija zaradi pričakovanega dobička 
iz dejavnosti ali nižjih stroškov gradnje 
na najboljših kmetijskih zemljiščih (na 
primer trgovsko podjetje neposredno 
ob izvozih iz avtoceste ali na obrobju 
mest), z veseljem in brez problema pla-
ča tudi 25EUR odškodnine (saj mu to 
ob strošku več sto EUR/m2 ne predsta-
vlja nič) in veselo še naprej gradi na 
najboljših kmetijskih zemljiščih (seve-
da po veljavnem prostorskem načrtu 
nezazidanih stavbnih zemljiščih). 

Tako je bilo že jeseni leta 2011 s strani 
skupin poslancev in poslanskih skupin 
vloženih več predlogov za spremembo 
ali ukinitev obveznosti plačila odško-
dnine za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč, ki pa predvsem 
zaradi postopkovnih razlogov niso bile 
uvrščene na obravnavo v Državnem 
Zboru pred njegovo razpustitvijo.

Ob nastopu aktualne Vlade je minister 
za kmetijstvo najavil spremembe na tem 
področju, ki bi jih naj pripravili do jeseni 
letošnjega leta. Spremembe zakona so 
bile zapisane tudi v koalicijsko pogod-
bo in naj bi bile usmerjene predvsem v 
zmanjšanja višine odškodnine za posege 
na najbolj kvalitetna kmetijska zemljišča 
in odpravile plačilo odškodnine za pose-
ge na manj kvalitetnih kmetijskih zemlji-
ščih, oz. tistih ki ne predstavljajo poten-
ciala za kmetijsko proizvodnjo. 
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Ne glede na načrtovane in najavljene 
spremembe s strani Vlade, pa je skupina 
koalicijskih poslancev v parlamentarno 
proceduro vložila predlog sprememb 
in dopolnitev zakona, ki je predvideval 
ukinitev plačila odškodnine za spre-
membo namembnosti v celoti. 

Takšni rešitvi so nasprotovali praktič-
no vsi vpleteni, razen predlagateljev in 
dela civilne družbe. Poslanci opozicije, 
kot tudi kmetijski lobi in večina nevla-
dnih organizacij s področja varovanja 
okolja in trajnostnega razvoja, so v 
glavnem zagovarjali obstoječo uredi-
tev ter poudarjali pomen in potrebo 
po ohranitvi takšne ureditve, ki bo 
primerna rešitev za zaščito kmetijskih 
zemljišč. Vlada, kot tudi Državni svet 
in obe reprezentativni združenji pa 
sta zagovarjali potrebo po izboljšanju 
in nadgradnji obstoječe ureditve. Na 
ustavno spornost popolne ukinitve pla-
čila odškodnine v smislu ponovne spre-
membe ureditve na način, kot je bila 
pred letom dni in je s tem postavila 
v neenakopraven položaj vse tiste, ki 
so v zadnjem letu odškodnino plačali, 
je opozorila tudi zakonodajno pravna 
služba v Državnem Zboru.

Kljub temu, da smo se strinjali s potrebo 
po ponovni uvedbi sistemskega vira za 
izvajanje in pripravo ukrepov zemljiške 

politike, je Skupnost občin opozarjala na 
nekatere pasti in pomanjkljivosti predla-
gane ureditve že ob uvedbi. Nadalje smo 
preko SOS že takoj po ponovni uvedbi 
plačila odškodnine začeli zbirati odzive 
in pripravljati analizo učinkov, na podla-
gi katere smo že prejšnjemu ministru za 
kmetijstvo predlagali določene spremem-
be ureditve; enka stališča in pričakovanja 
so bila predstavljena tudi aktualnemu 
ministru. Prav tako smo na iste pomanj-
kljivosti opozorili tudi ob obravnavi pre-
dlaganih sprememb in dopolnitev zako-
na s strani skupine poslancev Državnega 
Zbora v letu 2012. Podobno kot komisija 
Državnega sveta za lokalno samoupravo 
in regionalni razvoj smo v SOS predlaga-
li, da naj se plačilo odškodnine spremeni 
tako, da bi se ta plačevala ob spremembi 
namenske rabe zemljišča, ker je to tre-
nutek, ko se še lahko dejansko varujejo 
kmetijska zemljišča. Predlagali smo tudi, 
da bi morale biti občine oproščene plači-
la nadomestila za javno infrastrukturo in 
nekatere druge projekte, del odškodnine 
pa bi moral biti prihodek občin kot na-
menski vir za financiranje programov in 
ukrepov, povezanih s kmetijsko politiko. 
Zlasti smo v SOS nasprotovali sprejema-
nju sprememb po skrajšanem postopku, 
saj smo bili mnenja, da je v takšnem 
postopku zelo težko izpeljati potrebno 
strokovno razpravo in poiskati najboljše 
strokovne rešitve za dosego skupnega ci-

lja – to je ohranitev namenskega vira za 
pripravo in izvajanje ukrepov zemljiške 
politike in zaščito kmetijskih zemljišč – 
na drugi strani pa zagotoviti možnosti za 
razvoj in konkurenčnost v smislu trajno-
stnega razvoja. Žal pa navedene pripom-
be tudi tokrat niso bile upoštevane s stra-
ni zakonodajalca.

Tako je bil predlog v zakonodajnem 
postopku spremenjen z amandmaji po-
slanskih skupin poslancev koalicije na 
način, ki odpravlja plačilo odškodnine 
za gradnjo na manj kvalitetnih kmetij-
skih zemljiščih do bonitete 50 točk, za 
gradnjo na bolj kvalitetnih kmetijskih 
zemljiščih pa predvideva plačilo odško-
dnine od 1 do 5 EUR za gradnjo objek-
tov, ki so po predpisih o uvedbi in upo-
rabi enotne klasifikacije vrst objektov 
uvrščeni v skupino objektov transpor-
tne infrastrukture in drugih gradbeno 
inženirskih objektov, ter od 4 do 20 
EUR za gradnjo ostalih objektov, vse 
za m2 tlorisne površine objekta. Prav 
tako je bila z amandmajem uvedena 
pravica investitorja do vračila plačane 
odškodnine, če na podlagi tega zako-
na ne bi bil zavezan za plačilo odško-
dnine, ali vračila razlike med plačano 
odškodnino in odškodnino na podlagi 
tega zakona, če bi bil na podlagi tega 
zakona zavezan za plačilo odškodnine 
v nižjem znesku.
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Zakon o spremembah in dopolnitvi Za-
kona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D) 
je Državni zbor sprejel na svoji 5. redni 
seji, 11. 7. 2012. Državni svet Republi-
ke Slovenije je na 38. izredni seji 18. 
7. 2012, zaradi neupoštevanja predla-
ganih rešitev sprejel sklep o zahtevi za 
ponovno odločanje Državnega zbora o 
predmetnem zakonu, ki ga je nato Dr-
žavni zbor na izredni seji 20. 7. 2012 
ponovno sprejel z 49 glasovi za in 17 
glasovi proti. Tako bo zakon začel ve-
ljati 15 dan po objavi v Uradnem listu, 
kar je predvidoma v mesecu avgustu. 
Za obračunavanje odškodnin po novem 
pa je pomembno le dejstvo, da se torej 
odškodnina praktično od tega trenut-
ka obračunava po novi ureditvi, oz. so 
tisti, ki so plačali odškodnino po do 
sedaj veljavni ureditvi, upravičeni do 
povračila le-te ali do povračila razlike.

Z novo uveljavljeno ureditvijo se brez 
dvoma razbremenjuje investitorje, ki 
bodo od slej oproščeni ali primorani 
plačati bistveno nižje odškodnine za 
gradnjo na nezazidanih stavbnih ze-
mljiščih, kar bo, upam, ponovno po-
spešilo gradnjo na teh (za gradnjo že 
opredeljenih) zemljiščih. Po drugi stra-
ni pa se bo namenski vir za pripravo 
in izvajanje ukrepov kmetijske zemlji-
ške politike verjetno precej zmanjšal 
in bo torej za to potrebno zagotavljati 

dodatna sredstva v proračunu ali pa 
ukrepov aktivne zemljiške politike ne 
bo mogoče izvajati in bo zaščita kme-
tijskih zemljišč ostala samo pri velikih 
besedah in malo dejanjih.

Popolnoma odprto torej po mojem mne-
nju ostaja vprašanje učinkovite zaščite 
kmetijskih zemljišč. Prepričan sem na-
mreč, da je bila teza o plačilu odško-
dnine kot učinkovitem instrumentu za 
zaščito kmetijskih zemljišč popolnoma 
zgrešena. Prvič se ne s prejšnjo, ne s to 
ureditvijo, ne ščiti najboljših kmetijskih 
zemljišč, saj se odškodnina dejansko pla-
čuje le od že za gradnjo opredeljenih, 
se pravi nezazidanih stavbnih zemljišč. 
Če bi želeli z odškodnino ščititi kmetij-
ska zemljišča, bi to morali zahtevati od 
lastnika ali pobudnika v trenutku spre-
membe namenske rabe zemljišča. Pa še v 
tem primeru bi morala biti odvisna tudi 
od vrednosti zemljišča, če bi hoteli, da bi 
predstavljala resno oviro za pozidavo v 
primerih, ko si investitor glede na priča-
kovane koristi ali stroške gradnje lahko 
privošči več sto Evrov stroškov na m2 ze-
mljišča in mu tudi 20EUR/m2 ne pred-
stavlja nobene ovire, prej nasprotno. 
Drugič pa se mi zdi plačilo odškodnine 
za pozidavo najboljšega kmetijskega ze-
mljišča približno isto, kot če bi želeli z 
odškodnino zaščititi kakšno redko vrsto 
živali in bi jo potem proti plačilu odško-

dnine lahko uplenili. Podobnega institu-
ta, kot orodja za zaščito ne pozna skoraj 
nobena primerljiva država, s katerimi se 
vedno tako radi primerjamo.

Učinkovito zaščito kmetijskih zemljišč 
bo po moje mogoče doseči le na sistem-
ski način, ki mora temeljiti na medre-
sorskem (varstvo kmetijskih zemljišč, 
prostorsko načrtovanje, davčna politi-
ka) usklajevanju na vladnem nivoju in 
vključevanju strokovne javnosti ter lo-
kalnih skupnosti. Pri tem bo moral biti 
poudarek na opredelitvi trajno varova-
nih kmetijskih zemljišč in njihovem va-
rovanju pred morebitnimi sprememba-
mi osnovne namenske rabe. Seveda pa 
bo pri tem potrebno upoštevati načela 
trajnostnega razvoja, ki pa bi moral biti 
naš skupen cilj. 

Prepričan sem, da bo tako odškodni-
na, kot seveda tudi vprašanje zaščite 
kmetijskih zemljišč na dnevnem redu 
političnih, upam pa, da tudi strokovnih 
razprav. Občine bomo, kot nosilke ure-
janja prostora in najbližji nivo odloča-
nja tako za državljane kot tudi poslov-
ne subjekte, igrale pomembno vlogo in 
nosile tudi precejšnji del odgovornosti 
za dejansko stanje. Zato bi bilo prav, 
da nam zakonodajalec še malo bolj pri-
sluhne ob morebitnih naslednjih spre-
membah ureditve.
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V času, zaznamovanem z visoko 
stopnjo brezposelnosti med 
mladimi, vse kasnejšega osa-

mosvajanja in ustvarjanja lastne dru-
žine ter v času, ko je pojem aktivne-
ga obdobja mladosti kot mosta med 
otroštvom in odraslostjo zamegljen, 
je Mladinski svet Ajdovščina v sode-
lovanju s Skupnostjo občin Sloveni-
je in pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS dr. Danila Türka po-
delil posebna priznanja lokalnim sku-
pnostim, ki se tudi in še posebej v za 
mlade težkih časih trudijo mladim 
zagotoviti pogoje, s katerimi bi lahko 
prebrodili pereče težave. Občine, ki so 
za obdobje 2012 - 2016 prejele prve 
certifikate Mladim prijazna občina, 
so dokazale, da se zavedajo pomena 
mladih v družbi in se zato trudijo, da 
bi mladim zagotovile ustrezne pogoje 
za življenje in razvoj. 

Občina Krško se zaveda, da nosi v ra-
zvoju mladih pomembno odgovornost, 
ki je hkrati tudi odgovornost do razvoja 
lokalne skupnosti kot celote. Sodelova-
nje mladih pri soodločanju je v občini 
Krško zagotovljeno z Mladinskim sve-
tom Krško in Odborom za mladino, po-
sebno pozornost občina namenja tudi 
zaposlovanju mladih: v okviru služb 
občinske uprave zagotavlja mladim 
možnosti opravljanja pripravništva in 
študijske prakse. Tudi stanovanjska 
politika ne prezira mladih. V zadnjih 
dveh letih je občina Krško dodelila 
mladim 15 od skupno 40 neprofitnih 
najemniških stanovanj. 

Občina Radlje ob Dravi se zaveda po-
sledic bega možganov iz podeželskega 
okolja, zato izvaja ukrepe, ki mladini 
omogočajo vrnitev oz. ustalitev v lokal-
ni skupnosti. Občina mlade uvršča v vr-
sto pomembnih aktov, kot so Razvojni 
program Mladinskega centra Radlje ob 

Dravi, Strategijo dela z mladimi v obči-
ni ter Vizijo in strategijo razvoja obči-
ne. V procese odločanja o razvoju mla-
dinskih politik mlade vključuje preko 
neformalnih oblik participacije, ki so v 
letošnjem letu prerasle v Marenberški 
mladinski lokalni svet. Da je eden naj-
bolj perečih problemov mladih zapo-
slovanje, v občini dobro vedo. V sklopu 
skoraj vseh institucij javnega značaja 
omogočajo opravljanje pripravništev 
in študijskih praks ter preko Centra 
za informiranje in poklicno svetovanje 
mladim nudijo karierno orientacijo. 

Občina Sežana se intenzivno ukvarja 
z ukrepi, ki mladim omogočajo prije-
tnejše bivanje v občini in hitrejše osa-
mosvajanje. Občina skrbi za povečanje 
participacije mladih v procesih odloča-
nja ter ponuja možnosti za nastanek 
novih in vzdrževanje različnih posve-
tovalnih struktur in procesov med in z 
mladimi, kot so vsakoletne javne tribu-
ne in posveti. Kot pravijo, v občini ne 
samo skrbijo za mlade, temveč skupaj 
z njimi soustvarjajo podobo skupnosti. 
Za spodbujanje podjetništva mladih je 
občina vzpostavila podjetniški inku-
bator, katerega namen je ustvarjanje 
delovnih mest in lokalni razvoj. Med 
inovativnimi ukrepi izstopata projekt 
učne firme in sofinanciranje tretjega 
modula Podjetništvo na Šolskem cen-
tru Srečka Kosovela Sežana. 

Mestna občina Ljubljana pospešuje 
integracijo mladih v vse sfere življenja 
v mestu. Mladi so vključeni v pro-
gramske in strateške dokumente ob-
čine: od strategije na področju vzgoje 
in izobraževanja, do dokumentov na 
področjih kulture, socialnega varstva, 
prometne politike, mednarodnega so-
delovanja, športa in prostorske poli-
tike. Za neposredno delo z mladimi 
je občina ustanovila Urad za mladino 

Mladim prijazne 
občine

MlaDinski svet ajDovščina
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in se tako sistemsko lotila področja, 
ki se ukvarja z mladimi in s podporo 
nepridobitnim organizacijam na po-
dročju mladinskega dela. Na ključnih 
področjih sektorskih mladinskih politik 
velja izpostaviti spodbujanje izobraže-
vanja osipnikov, podporo raziskoval-
ni dejavnosti mladih, zagotavljanje 
obvezne študijske prakse v četrtnih 
mladinskih centrih in prednostno 
obravnavo mladih talentov na po-
dročju podjetništva pri dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem. 

Mestna občina Maribor za mlade v lo-
kalni skupnosti skrbi z zagotavljanjem 
normativnih in drugih pogojev za ra-
zvoj področja mladine in vključevanje 
mladinskih vsebin v druge politike, 
ki zadevajo mlade. Ciljno usmerje-
no in sistematično delo na področju 
mladine zagotavljata Odbor mestne-
ga sveta za mladino, šolstvo in šport 

ter Urad za kulturo in mladino MOM. 
Na področju hitrejšega osamosvajanja 
mladih izstopa vzpostavitev lokalnega 
partnerstva za spodbujanje zaposlo-
vanja mladih. MOM je aktivna tudi na 
področju izobraževanja mladih ter po-
vezovanja izobraževanja s trgom dela, 
pri čemer si s štipendiranjem nadar-
jenih dijakov in študentov prizadeva 
pospeševati izobraževalno dejavnost, 
razvoj perspektivnih kadrov, poklicno 
usmerjanje in zmanjševanje lokalnih 
poklicnih deficitarnosti. 

Mestna občina Ptuj je mlade posebej 
izpostavila v svojem Integralnem ra-
zvojnem programu, v katerem ugota-
vlja, da je mladost življenjsko obdobje, 
v katerem poteka proces integracije 
v vse bistvene družbene vloge. Da bi 
mladi lažje razvili socialne veščine in 
sposobnosti za prevzem statusa odra-
slega, so za mlade predvideli in izvedli 

vrsto ukrepov. Mlade, združene v Mla-
dinski svet MOP, občina finančno pod-
pira in jih vključuje v razprave, ki vpli-
vajo na njihovo življenje in delo. Tudi 
zaposlovanja mladih MOP ne prepušča 
naključju, saj ima vzpostavljen center 
za izvajanje karierne orientacije in 
svetovanje na področju zaposlova-
nja mladih, v programe javnih del pa 
vključuje mlade, ki bi drugače težko 
dobili prvo zaposlitveno priložnost. 

Mestna občina Velenje je ena prvih 
slovenskih občin, ki je področju mla-
dine začela posvečati večjo pozornost, 
zato predstavlja referenčni primer mla-
dim prijazne občine. To velja še zlasti 
za sistematično obravnavanje podro-
čja mladine in sodelovanja mladih v 
sprejemanju odločitev, saj se k MOV 
pogosto oziramo zaradi učinkovitih 
mehanizmov participacije mladih v lo-
kalni samoupravi ter zaradi prvih prav-
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nih aktov, ki področje mladine urejajo 
na lokalni ravni. MOV je ustanovila 
proračunski štipendijski sklad, iz ka-
terega redno financira štipendije za 
posebno nadarjene študente in za štu-
dente razvojno prednostnih poklicnih 
usmeritev v občini. V okviru stanovanj-
ske politike oddaja službena stano-
vanja v najem izbranim prednostnim 
kategorijam prebivalstva, v katerih so 
zastopani nadpovprečno aktivni mla-
di posamezniki. 

Zaradi izredno pozitivnega odziva lo-
kalnih skupnosti in splošne javnosti na 
projekt na Mladinskem svetu Ajdovšči-
na in Skupnosti občin Slovenije priča-
kujemo, da bo število Mladim prijaznih 
občin že v naslednjem letu naraslo in 
da bodo mladi s pomočjo do mladih 
prijaznejše lokalne skupnosti lažje in 
hitreje vstopali na pot odraslosti. Cilj, 
ki ga zasledujemo, je nedvomno sku-
pen vsem akterjem družbe: tako mladi 
kot odrasli populaciji in nenazadnje 
tudi lokalni skupnosti: ugodne social-
ne, kulturne, izobraževalne in druge 
razmere namreč pospešujejo osamo-
svajanje mladostnika in njegovo soci-
alno in kulturno integracijo.

Redno certificiranje lokalnih skupno-
sti, ki z izvajanjem ukrepov mladinskih 
politik oblikujejo mladim ugodno oko-
lje za življenje in razvoj, bo Mladinski 
svet Ajdovščina v tesnem sodelovanju s 
Skupnostjo občin Slovenije zagotavljal 
tudi v bodoče. Sredstva, potrebna za 
izvajanje terenske podpore (svetova-
nje, pomoč, obiski) lokalnim skupno-
stim in samo certificiranje, MSA zago-
tavlja iz različnih razpisov, letos smo 
program prijavili na razpis za progra-
me, ki bodo potekali v okviru Evropske 
prestolnice mladih – Maribor 2013. 
Prepoznavnost certifikata Mladim pri-
jazna občina in njegovo izvajanje bo že 
v letu 2013 tako popeljano na še bolj 
zavidljivo raven.

Zaradi izredno pozitivnega odziva 
lokalnih skupnosti in splošne javno-
sti na projekt na Mladinskem svetu 
Ajdovščina in Skupnosti občin Slove-
nije pričakujemo, da bo število Mla-
dim prijaznih občin že v naslednjem 
letu naraslo in da bodo mladi s po-
močjo do mladih prijaznejših lokal-
nih skupnosti lažje in hitreje vstopa-
li na pot odraslosti.
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Jeseni se bo Slovenija 
že drugič povezala 
v medgeneracijski 
solidarnosti in 
sodelovanju. Prihaja 
namreč že druga 
Simbioz@, vseslovenski 
prostovoljski projekt 
za računalniško 
opismenjevanje 
starejših, kjer se bodo 
letos udeleženci delavnic 
poleg osnove uporabe 
računalnika in interneta 
lahko naučili uporabljati 
tudi družbena omrežja 
ter mobilno telefonijo. 
Simbioz@ 2.0. se bo 
zgodila med 15. in 
19. oktobrom na 
115 lokacijah po vsej 
Sloveniji. Prijave že 
potekajo preko spletne 
strani www.simbioza.eu 
in telefonske številke  
040 940 888.

Projekt Simbioz@, prvi vseslovenski pro-
stovoljski projekt za dvig računalniške 
pismenosti starejših, se je lani odvil na 
kar 230 lokacijah, privabil 5706 ude-
ležencev in uspešno poskrbel za 93 % 
samozavestnih uporabnikov računalni-
ka. Letos bodo delavnice od 15. do 19. 
oktobra potekale po knjižnicah, šolah in 
drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Simbi-
oz@ se bo tako zgodila tudi v letu, ki ga 
je Evropska unija razglasila za evropsko 
leto aktivnega staranje in medgeneracij-
ske solidarnosti. 

Po  besedah Tanje Mozetič, vodje pro-
jekta Simbioz@ 2.0., želijo s ponovnim 
projektom zajeti tako udeležence lanske-
ga leta z nadgradnjo modulov kot tudi 
nove in jih povezati med seboj in v svet. 
»Želimo pokazati, da je medgeneracijsko 
sodelovanje in prostovoljstvo pomemb-
no vsako leto in ne le ob posebnih pri-
ložnostih. Potrebno je dati poudarek na 
kontinuiteti in s tem graditi na dolgotraj-
nejših vezeh in odnosih.«

Letošnja Simbioz@ je posebna, saj sta 
dodana dva nova modula in s tem po-
globljena vsebina izobraževanja. Tako 
se bodo lahko letošnji udeleženci poleg 
osnovnih modulov, se pravi osnove raču-
nalnika, interneta in elektronske pošte, 
spoznali tudi z družabnimi omrežji in 
mobilno tehnologijo.

Simbioz@ povezala generacije po 
Sloveniji

Trudi Černoša lanskoletno izkušnjo opi-
suje kot izredno pozitivno. »Naučila sem 
se rokovati z elektronsko pošto, ki sem 
jo tudi čez celo leto pridno uporablja-
la. Uporabljati znam brskalnik Google, 

Simbioz@ 2.0. bo 
zopet povezala 
Slovenijo

špela bric
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poiskati slike.« Na letošnji Simbioz@ se 
veseli predvsem nadgradnje znanja z no-
vimi moduli. 

Predstavnik lanskoletnih prostovoljcev 
Žiga Weissbacher pravi, da so sicer na 
začetku skoraj vsi prostovoljci imeli dile-
mo, kako in na kakšen način učiti staro-
stnika, saj učiti mlade ali starejše ni isto. 
Vendar so vsi imeli zelo pozitivne in pri-
jetne izkušnje in se veselijo tudi letošnje 
Simbioz@ 2.0. 

Evropski parlament nagradil 
projekt Simbioz@

Simbioz@ pa je svoje ime ponesla tudi 
čez meje do Evropskega parlamenta, 
ki je projektu podelil izjemno nagrado 
Državljan Evrope. Nagrada je name-
njena počastitvi posebnih dosežkov po-

sameznikov ali skupin, ki so s svojim 
delom in zgledom prispevali k spodbu-
janju boljšega medsebojnega razume-
vanja in tesnejšega povezovanja med 
državljani EU.

Veliko priznanje pa je Simbioz@ preje-
la tudi doma. UMAR Poročilo o razvoju 
2012 je projekt Simbioz@ izpostavilo 
kot primer dobre prakse, ki lahko spod-

budi uporabo interneta s širšimi ugo-
dnimi vplivi. 

Simbioz@ 2.0. korak naprej

Simbioz@ 2.0. je tudi letos pozvala mla-
de, da se projektu pridružijo s prosto-
voljskim delom, da tako obogatijo našo 
družbo in pokažejo, da razumejo starejše 
in so jim pripravljeni pomagati s svojim 
znanjem. Ob tem pa se bodo seveda tudi 
sami lahko veliko naučili od starejših. Gre 
za obojestransko učenje, ki bo doprineslo 
k boljšemu jutri in Slovenijo povezalo v 
medgeneracijskem sodelovanju. K projek-
tu so pristopile številne občine, domovi 
upokojencev, šole in druge institucije, ki 
so projektu ponudile lokacijo z razpolo-
žljivimi računalniki ter bodo lokalno sku-
pnost obveščale o projektu. Še vedno se 
lahko projektu aktivno pridružite tudi vi!

Simbioz@ bo letos potekala 
med 15. in 19. oktobrom po 
šolah, knjižnicah in drugih 
lokacijah po vsej Sloveniji. 
Več informacij najdete na 
www.simbioza.eu.
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V sredo, 6. Junija, je bila v Mestni 
občini Celje redna letna skup-
ščina Skupnosti občin Sloveni-

je. Udeležili so se je številni župani in 
županje ter drugi predstavniki občin 
članic skupnosti. Seja je bila tudi slav-
nostna, saj so prisotni nazdravili dvaj-
seti obletnici delovanja skupnosti, ob 
tem pa nekaterim s strani občin članic 
predlaganim posameznikom in posame-
znicam podelili naziv častni člani SOS. 

V uvodnem delu skupščine je prisotne 
pozdravil župan MO Celje Bojan Šrot, 
ki je izrazil zadovoljstvo, da lahko go-
sti kolege in kolegice iz občin članic 
skupnosti ter zaželel prisotnim dobro 
in uspešno delo. Predsednik SOS Leo 
Kremžar je prisotnim ob obveznem 
pozdravu predstavil aktualne zadeve 
na področjih delovanja občin ter po-
zval občine oz. županje in župane k 
večji angažiranosti, saj vsak glas šteje. 

V nadaljevanju so prisotni brez pri-
pomb sprejeli dokumente, kot so: po-
ročilo nadzornega odbora za leto 2011, 
finančno poročilo in poročilo o delu za 
preteklo leto in načrt dela ter finančni 
načrt za tekoče leto. 

V letu 2011 je Skupnost občin Sloveni-
je spremenila svoj statut in med spre-
membami uveljavila nov institut ča-
stnih članov. Z njim je želela skupnost 
izraziti zahvalo najbolj aktivnim posa-
meznikom in posameznicam za delo 
v skupnosti. Prav tako pa jih je želela 
še naprej vključevati v različne oblike 
delovanja SOS. Tako je v drugem delu 
skupščine predsednik SOS Leo Krem-
žar izbranim posameznikom in posa-
meznici podelil naziv častni člani SOS. 

Naziv so prejeli: Magdalena Tovornik, 
Mirko Brulc, Jožef Karner, Srečko Meh, 
dr. Stane Vlaj in Tone Smolnikar. 

V tretjem delu skupščine pa je potekala 
panelna diskusijo pod delovnim naslo-
vom Kakšne občine imamo in kakšne 
potrebujemo?. Ob dejstvu, da je podro-
čje lokalne samouprave v preteklih letih 
bilo potisnjeno na stranski tir in da je 
bila tudi s strani pristojnega ministrstva 
prepoznana nujnost, da se pristopi k 
pripravi dolgoročne strategije razvoja 
lokalne samouprave, je po prepričanju 
SOS nastopil čas, da se odpro številna 
vprašanja povezana z delovanjem občin. 
Ter najdejo odgovori, ki bodo pozitivno 
prispevali k nadaljnjemu razvoju podro-
čja lokalne samouprave v Sloveniji. Na 
panelni razpravi, ki jo je vodil Darko 
Fras, podpredsednik Sekcije ostalih ob-
čin ter predsednik komisije za lokalno 
samoupravo v Državnem svetu Repu-
blike Slovenije ter župan občine Sveta 
Ana, so se retrospektivi in prihodnosti 
razvoja lokalne samouprave posvetili 
priznani strokovnjaki : dr. Miro Haček, 
dr. Stane Vlaj, dr. Božo Grafenauer, 
Tone Peršak, dr. Ivan Žagar, dr. Žan 
Oplotnik in predstavnika Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo Gorazd Pe-
renič in Nevenka Vratanar. 

Dr Žan Oplotnik se je posvetil lokal-
ni samoupravi s finančne perspektive. 
Osvetlil je predvsem obseg tekoče po-
rabe občin na letni ravni v razmerju s 
prihodki po Zakonu o financiranju ob-
čin in v luči njihove samozadostnosti, 
analiziral je strukturo porabe občin 
glede na njihove naloge in pristojnosti 
po programski klasifikaciji ter izposta-
vil pomen občin in decentralizacije za 

Na skupščini tudi  
o prihodnosti  
lokalne samouprave 

jasMina viDMar, barbara Horvat 
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enakomernost razvoja Slovenije ob od-
sotnosti pokrajin ter ohranjanja makro-
ekonomskega ravnovesja. 

Izrednega pomena za produktivnost 
razprave je vsekakor bil prispevek dr. 
Ivana Žagarja, saj je zaradi svojih izku-
šenj kot nekoč predstavnik državne in 
sedaj lokalne oblasti prisotnim ponudil 
uvid v pomen lokalne samouprave od 
njihovega prvotnega oblikovanja do 
danes, kar je navezal na lokalno de-
centralizacijo in financiranje občin z 
vidika avtonomije lokalne samouprave 
ter izpostavil večnivojsko upravljanje v 
Sloveniji in vlogo občin pri tem. 

Dr. Stane Vlaj je s svojimi dolgoletnimi 
izkušnjami tudi na mednarodni ravni iz-
postavil predvsem pomen umestitve slo-
venskih lokalnih skupnosti prav v med-
narodno sfero ter tako razvijal svojo 

tezo, da pri reformah lokalnih skupno-
sti v Evropi in pri nas gre za povezanost 
teritorialnih sprememb z vsebinskimi 
vprašanji in še zlasti z dobrim upravlja-
njem, ki mora biti v korist prebivalstva. 

Dr. Miro Haček je odprl razpravo o iskanju 
optimalne velikosti in obsega pristojnosti 
lokalnih skupnosti ter začrtal možnosti 
za prihodnji razvoj lokalne samouprave v 
širšem smislu z diferenciacijo pristojnosti 
ali pa njen razvoj v smislu združevanja 
občin v večje ter kadrovsko, finančno in 
organizacijsko močnejše občine. 

Tone Peršak se je posvetil razmisleku o 
razlogih za težave v razvoju slovenske 
lokalne samouprave in razlogom za neu-
spešno regionalizacijo, iz čisto praktične-
ga vidika pa je osvetlil tudi vpliv manjših 
občin na skladen razvoj države in njihov 
prispevek za dobrobit občanov. 

Predstavnika Ministrstva za pravosod-
je in javno upravo Gorazd Perenič in 
Nevenka Vratanar sta razpravo oboga-
tila s perspektivo  države in izpostavila 
pomen sodelovanja med eno in drugo 
ravnjo ter napovedala tesnejše sode-
lovanje preko instituta »agentov« za 
odpravljanje administrativnih bremen. 

K uspešnosti panelne razprave je pri-
pomogel tudi Darko Fras, ki se mu je 
vloga povezovalca odlično podala, še 
več, s svojo analizo zaključkov prispev-
kov razpravljavcev in s svojim vidikom 
na proces in vpliv reforme lokalne sa-
mouprave je uspel izpostaviti ključne 
skupne točke sodobnejših modelov 
upravljanja, kot so krepitev vloge in 
pomena lokalnih in regionalnih obla-
sti, decentralizacija države ter pove-
zanost regionalizacije z evropskimi in 
svetovnimi procesi.
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Skupščina Skupnosti občin Slove-
nije je na predlog Predsedstva ob 
20. obletnici delovanja Skupnosti 

občin Slovenije podelila tudi nazive ča-
stni člani naslednjim dolgoletnim sode-
lavkam in sodelavcem skupnosti:  

Magdaleni Tovornik: 1992 je bila 
ključna pobudnica za ustanovitev pred-
hodnice SOS, Stalne konference lokal-
nih skupnosti Slovenije. S svojo neiz-
merno energijo je spodbudila takratne 
županje in župane k razmisleku o nuj-
nosti ustanovitve združenja občin, ki 
bo predstavljalo in uveljavljajo glas 
slovenskih občin. Magdalena Tovornik 
je bila tudi prva predsednica in kasneje 
tudi generalna sekretarka Stalne kon-
ference lokalnih skupnosti Slovenije. 
Z neizmerno voljo je gradila stalno 
konferenco, jo širila in predvsem vzpo-
stavljala nujne partnerske povezave v 
tujini, predvsem v organih Sveta Evro-
pe. Tudi po svojem odhodu iz lokalne 
politike in posledično iz neposrednega 
delovanja v asociaciji je ohranjala z 
njo trdno vez, obveščala o zadevah po-
membnih za slovenske občine in asoci-

acijo, znala svetovati in bila človek, na 
katerega se je bilo mogoče zmeraj obr-
niti, kadar so bili potrebni nasveti ali 
pomoč. Z znanjem in izkušnjami, ki si 
jih je nabrala v svojem preteklem delu, 
pa najsi bo to kot predsednica skupšči-
ne, mestna svetnica, članica številnih 
mednarodnih institucij, ambasadorka, 
svetovalka …, je bila in bo še naprej 
pomembna oseba za Skupnost občin 
Slovenije, vir navdiha, idej ter tista, ka-
tere mnenje se bo iskalo vedno takrat, 
ko bo potrebna modrost in razmislek o 
dobrih, skupnih rešitvah. 

Mirko Brulc: preden je postal župan 
Mestne občine Nova Gorica je bil rav-
natelj Osnovne šole Milojke Štrukelj. 
Župan mesta je postal 2002 in bil tudi 
izvoljen za člana Predsedstva Skupno-
sti občin Slovenije. Predsedoval je tudi 
Sekciji mestnih občin. Svojo vlogo 
predsednika sekcije je resno opravljal. 
Čeprav je bil velik zagovornik dogovo-
rov in iskanja kompromisov med vsemi 
občinami, pa je znal odgovorno zasto-
pati tudi stališča mestnih občin. Kot 
predstavnik Skupnosti občin Slovenije v 

mreži NALAS – mreži za jugozahodno 
Evropo, ki ima sedež v Skopju, je zelo 
uspešno predstavljal slovenske občine 
ter uveljavljal interese le-teh na podro-
čju Zahodnega Balkana. Tudi z njegovo 
pomočjo je skupnost med asociacijami 
držav Zahodnega Balkana uspela vzpo-
staviti odlične in zelo prijateljske vezi, v 
okviru Nalasa pa pozicijo relevantnega 
in zanesljivega partnerja. Za skupnost 
je bil zmeraj dosegljiv, odprt za pogo-
vore, za preverjanje različnih rešitev, 
pripravljen reševati težave, ki so mor-
da na prvi pogled bile videti nerešljive. 
Zanesljivost in pripadnost sta označili 
njegovo tesno sodelovanje s skupnostjo. 
Po izvolitvi v Državni zbor RS je znal 
še naprej ohranjati povezavo ter bil ve-
nomer pripravljen prisluhniti stališčem 
skupnosti, ki jih je večkrat tudi uvelja-
vljal. Ohranjanje pripadnosti je tudi za-
veza za nadaljnje sodelovanje. 

Jože Kraner: Za župana občine Cer-
kvenjak je bil izvoljen leta 1998 in 
župan občine je bil vse do odločitve v 
letu 2010, da je čas, da mesto prepu-
sti mlajšemu. Ob izvolitvi za župana 
je bil izvoljen tudi za člana Predsed-
stva Skupnosti občin Slovenije, kjer 
je aktivno sodeloval v delu skupno-
sti. Znal je umirjati situacijo, kadar 
je bila ta manj umirjena, prisluhniti 
razmišljanjem drugih, jih upoštevati 
in nikoli ne povzdigniti glasu. Bil je 
zanesljiv sodelavec in lojalen sopotnik 
delovanja skupnosti. S številnimi izku-
šnjami delovanja manjših občin je bil 
pomemben pri določanju, kako zasta-
viti usmeritve skupnosti, da bodo tudi 
manjše občine lahko skozi delova-

Častna članica in  
častni člani SOS 

jasMina viDMar
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nje asociacije uspele uveljavljati svoj 
glas in uresničevati svoje priložnosti. 
Umirjeno in zanesljivo je gradil svoje 
mesto med tistimi, ki so za skupnost 
posebnega pomena in njegove izku-
šnje bodo še naprej pomemben ele-
ment nadaljnjega razvoja skupnosti. 

Srečko Meh : leta 1992 je bil izvoljen 
za predsednika Izvršnega sveta Skup-
ščine občine Velenje, po reformi lo-
kalne samouprave 1994 pa je bil izvo-
ljen za župana Mestne občine Velenje, 
funkcijo župana je opravljal cele štiri 
mandate. Bil je eden izmed ustanovi-
teljev predhodnice Stalne konferen-
ce lokalnih skupnosti Slovenije in od 
začetka ustanovitve njen zelo aktiven 
član. Član Predsedstva Skupnosti občin 
Slovenije je bil vse od začetka njenega 
delovanja. Vsekakor je bil eden naj-
aktivnejših članov vodstva, pobudnik 
številnih akcij in projektov, zanesljiv 
in vedno pripravljen skupaj z drugimi 
iskati za občine najboljše rešitve. Nav-
kljub zavezi svoji občini je bil v sku-
pnosti tisti, ki je znal presegati interese 
svojega okolja in zagovarjati in uvelja-
vljati splošne in skupne interese občin 
članic skupnosti. Odprt za iskanje no-
vih in drugačnih rešitev, pripravljen 
pomagati, kadarkoli je bila ta pomoč 
potrebna, pa tudi resen in korekten kri-
tik dela skupnosti, kadar je bilo potreb-
no videti in povedati, da je potrebno 
narediti kaj več in bolje. Zato je njego-
va aktivna prisotnost v skupnosti lahko 
še naprej vodilo, kako jo izgrajevati, 
kako jo ohranjati in vzdrževati včasih, 
ko vladajo krhka razmerja med vsemi z 
asociajo povezanimi. 

Anton Tone Smolnikar: v občini Ka-
mnik je bil izvoljen za župana na prvih 
volitvah v letu 1994, ko se je v Sloveniji 
dogodila reforma lokalne samouprave. 
Funkcijo župana je opravljal kar štiri 
mandate, ko se je v letu 2010 odločil, 
da je treba dati možnost, da se doka-
žejo, še drugim, sam pa se bo raje po-
svetil manj javnim dejavnostim. Bil je 
član Predsedstva SOS kar tri mandate 
in občina Kamnik je bila ena izmed naj-
bolj aktivnih občin članic v asociaciji. 
Skupaj s takratnim direktorjem občine 
Ivanom Pristovnikom sta predstavljala 
stabilen temelj delovanja skupnosti. Ko 
je bilo treba iskati rešitve problemov, je 
bil Tone Smolnikar zmeraj pripravljen 
pomagati, se potruditi in skupaj in za 
druge iskati najboljše rešitve. V časi 
včlanjevanja Slovenije v Evropsko unijo 
je aktivno sooblikoval stališča skupno-
sti do položaja in umestitve Slovenije v 
novo združbo in tako postal tudi eden 
tistih, ki so bili imenovani za opazovalce 
v Odboru regij EU, katere član je kasne-
je (1994) postal še uradno. Vseskozi je 
bil aktivni član delegacije SOS v Odboru 
regij EU, zastopal slovenske občine in 
njena pričakovanja v tem za občine po-
membnem evropskem organu. Njegove 
izkušnje in znanje, ki si jih je v preteklih 
letih nabral, še posebej pri delovanju v 
Odboru Regij EU, lahko pomembno do-
prinesejo k uspešnemu zastopanju slo-
venskih občin v Evropski uniji, zato je 
njegovo nadaljnje sodelovanje pri delu 
skupnosti še naprej dobrodošlo. 

Dr. Stane Vlaj: je vse od leta 1990 ko-
ordiniral strokovne priprave zakonov s 
področja lokalne samouprave. Več let je 
vodil širšo strokovno skupino za podro-

čje lokalne samouprave pri Službi Vlade 
RS za lokalno samoupravo ter pokrival 
področje delovanja Sveta Evrope. Tesno 
je sodeloval že s predhodnico skupnosti 
Stalno konferenco lokalnih skupnosti 
Slovenije. Še tesnejše pa je postalo so-
delovanje po letu 2000, ko se je redno 
odzival na povabila skupnosti, objavljal 
svoje strokovne članke v ČaSOSpisu ter 
predvsem bil zmeraj pripravljen poma-
gati, ko je bila njegova pomoč potreb-
na. Četudi se je upokojil, se še naprej 
poglobljeno ukvarja s tem področjem, 
njegov glavni interes pa je predvsem 
razvoj slovenske in evropsko naravna-
ne lokalne samouprave. Veliko dela je 
vložil v celo vrsto dejavnosti za usposa-
bljanje kadrov za lokalno samoupravo, 
tudi s temami, ki so evropsko naravna-
ne in povezane z lokalno in regional-
no samoupravo in menedžmentom. Že 
precej časa aktivno sodeluje pri pripravi 
evropsko naravnane zakonodaje s po-
dročja lokalne samouprave. Je pobu-
dnik velikega števila priročnikov za delo 
v lokalni samoupravi (npr. priročnik o 
občinskih inšpekcijah, priročnik za delo 
župana, vodnik po slovenski samoupra-
vi itd.). Ob številnih priložnostih, ko 
je bilo potrebno v različnih mednaro-
dnih institucijah predstavljati lokalno 
samoupravo v Sloveniji, položaj občin, 
možnosti nadaljnjega razvoja lokalne 
ravni, smo izkoristili njegovo temeljito 
strokovno znanje za pripravo dokumen-
tov in različnih predstavitev. Njegova 
pomoč nam je bila zmeraj na razpolago, 
njegov čas je zmeraj dopuščal pogovor o 
zadevah, pomembnih za občine. Ohra-
njanje obojestranske pripadnosti pred-
stavlja pomemben element uspešnega 
razvoja skupnosti tudi v prihodnje. 
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V torek, 3.7.2012, je potekala 8. 
seja Predsedstva SOS, in sicer 
v prostorih Sevniškega gradu v 

občini Sevnica. 

Predsedstvo skupnosti je svojo pozornost 
v odprti diskusiji namenilo vprašanju de-
lovanja Državnega Sveta RS in podprlo 
njegovo ohranitev ter predlagalo njegovo 
reorganizacijo v smeri večje možnosti so-
odločanja in participacije lokalnih oblasti. 
Prav tako je predsedstvo predlagalo vzpo-
stavitev sistema, ki bo državnemu svetu 
omogočal neposrednejše sodelovanje v 
odločanju v zakonodajnem postopku ter 
ponovno vzpostavil nujno komunikacijo 
med državnim zborom in državnim sve-
tom, ki je nujna za ohranjanje prostorov 
prepotrebnega demokratičnega dialoga.

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi 
problematiko dodatne obdavčitve ob-
činskega premoženja iz Zakona o urav-
noteženju javnih financ (ZUJF). Členi 
od 189 do 196 ZUJF namreč v poglavju 
»obdavčitev nepremičnega premoženja 
večje vrednosti« določajo obdavčitev 
nepremičnega premoženja, ki pripada 
istemu lastniku, kadar njihova skupna 
vrednost znaša najmanj 1.000.000 EUR 
(člen. 191). V naslednjih alinejah istega 
člena pa so določene šifre nepremičnin 
in zemljišč, ki so izvzeti iz plačila novega 
nepremičninskega davka. V prvih verzi-
jah predloga zakona so bile rešitve dru-
gačne, verzije, ki je bila sprejeta, pa ne 
izvzema ne občin ne države. Seje pred-

sedstva SOS se je v imenu Ministrstva 
za finance udeležil  Slavko Tekavčič, ki 
je povedal, da na ministrstvu vztrajno 
iščejo rešitve na vprašanja Skupnosti 
občin Slovenije. Zadevši predmetne pro-
blematike je podal obrazložilo, da se bo 
v kratkem podalo uradno tolmačenje, 
da lokalne skupnosti zaradi opravljanja 
dejavnosti lokalnih skupnosti ne bodo 
zavezanke za plačilo davka na nepremič-
no premoženje v vrednosti nad 1 mili-
jon evrov. Povedal pa je tudi, da bodo 
na ministrstvu morali sicer oblikovati še 
ustrezno pravno dikcijo, trenutno pa raz-
mišljajo o sklepu vlade in podaji uradne-
ga tolmačenja.  Tekavčič je povedal še, 
da je ustrezna pravna dikcija na MF še v 
pripravi in izrazil upanje, da bodo v kraj-
šem roku lahko SOS in DURS obvestili 
po uradni poti. Predsedstvo skupnosti je 
prizadevanja ministrstva sicer pozdravi-
lo, vendar so prisotni tudi poudarili, da 
bo morala Vlada RS v Zakonu o uravno-
teženju javnih financ poiskati rešitve na 
način, da bodo vključene v samo zakono-
dajo ali pa naj Vlada RS poda uradno tol-
mačenje zakona tako, da bo obvezujoče 
za obe strani. Predsedstvo Skupnosti ob-
čin Slovenije je ministrstvo tako pozvalo, 
da na pravnoformalen način v člene 189 
do 196 ZUJF vključi zapis izjem, ki vklju-
čuje šifrante občinskega premoženja. 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je 
tudi ponovno pozvalo Ministrstvo za fi-
nance, da upošteva dogovor o znižanju 
povprečnine ob predpostavki znižanja 

stroškov občinam. V nasprotnem primeru 
Skupnost občin Slovenije ne more pristati 
na nižanje povprečnine. Na sestanku med 
ministrstvom in predstavniki občin 16. 
marca 2012 je namreč bilo dogovorjeno, 
da bomo skupaj pregledali zakonodajo, 
ki se navezuje na delovanje občin ter pre-
verili, kako bi lahko nekatere spremembe 
zakonodaje, ki finančno bremenijo občine 
in za katere občine niso prejele dodatnih 
sredstev, lahko vplivale na nižanje stroškov 
občinam, saj občine v letu 2012 prejmejo 
nižja sredstva z naslova višine povprečni-
ne. Dogovorili smo se tudi, da se po spre-
jetju Zakona o uravnoteženju javnih financ 
ponovno sestanemo in ugotovimo, kakšno 
je realno stanje oziroma ali je državi s pre-
dlaganimi rešitvami v zakonu uspelo zni-
žati občinske stroške. Vendar kljub posla-
nim urgencam na to tematiko ministrstvo 
ostaja neodzivno. Predsedstvo Skupnosti 
občin Slovenije je iz tega razloga ministr-
stvo ponovno pozvalo, da predstavnikom 
občin zagotovi v najkrajšem možnem roku 
termin za sestanek, na katerem se bomo 
posvetili iskanju konkretnih konstruktiv-
nih rešitev za nižanje stroškov in bremen 
tudi za občinske proračune. 

Nadalje je Predsedstvo Skupnosti občin 
Slovenije pozvalo Državni Zbor RS k raz-
misleku o načinu sprejemanja zakonoda-
je, ki je pomembna za lokalne skupnosti v 
Sloveniji, saj veliko število zakonov spre-
jetih po hitrem postopku reprezentativnim 
asociacijam ne omogoča poglobljene ana-
lize in oddaje pripomb prav na področjih, 
ki se v najtesnejšem smislu dotikajo prav 
njih in njihovega delovanja. Predsedstvo 
Skupnosti občin Slovenije je tako pozva-
lo Državni Zbor RS naj reprezentativnim 
združenjem v enaki meri in pod enakimi 
pogoji omogoči pravočasno oddajo pri-
pomb k zakonskim spremembam. 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 
je tudi ponovno pozvalo Ministrstvo za 
finance, da upošteva dogovor o znižanju 
povprečnine ob predpostavki znižanja 
stroškov občinam.

Osma seja  
predsedstva SOS

barbara Horvat
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Predsedstvo Skupnosti občin Slove-
nije je obravnavalo tudi pobudo 
za spremembo ustave v zvezi z or-

ganiziranjem in delovanjem Državnega 
sveta  Republike Slovenije in skozi daljšo 
razpravo izoblikoval stališče, ki je bilo 
nato posredovano v Državni zbor Repu-
blike Slovenije. 

Razprava je pokazala, da je večina priso-
tnih na seji predsedstva v Sevnici ocenje-
vala, da je državni svet še praktično edini 
institucionalni prostor, kjer lahko pred-
stavniki lokalnih interesov predstavljajo 
svoje poglede in stališča ter jih poskušajo 
tudi uveljaviti. Četudi so bili pogledi na 
učinkovitost ali uspešnost tega organa 
različni, je obveljalo mnenje, da je za de-
mokracijo v Sloveniji, za nujnost obstoja 
prostorov demokratičnih razprav, pa če-
tudi neprijetnih,  državni svet potreben 
in pomemben organ. Izločitev županj in 
županov iz državnega zbora je namreč 
samo še dodatno zožila že tako omejene 

možnosti za uveljavljanje  lokalnih  inte-
resov. Temelj vsakega demokratičnega 
sistema pa  je soodločanje tistih, na ka-
tere določene odločitve vplivajo. Ocena 
predsedstva je tako tudi bila, da občine 
prav zaradi oženja in zmanjševanja mo-
žnosti vplivanja na sprejemanje odločitev, 
ki imajo posledično vpliv na delovanje ob-
čin, vedno manj soodločajo in vedno več 
samo izvršujejo odločitve sprejete na dr-
žavni ravni. Trend, ki ga opažamo in nanj 
opozarjamo že vrsto let. In ki je v popol-
nem nasprotju z zavezami sprejetimi na 
državni in mednarodni ravni. 

V razpravi se je ocenjevalo tudi, da je 
Državni Svet Republike Slovenije tisti, 
ki omogoča participacijo in najtesnejši 
stik lokalnih oblasti z zakonodajno vejo 
oblasti.  Prav tako predstavlja državni 
svet prostor prepotrebnega dialoga , še 
posebej v časih krize, v kateri se Slovenija 
nahaja. Za mobiliziranje vseh pripadnic 
in pripadnikov družbe, da sodelujejo in 

se odpovedujejo takšnim in drugačnim v 
preteklosti pridobljenim bonitetam, pa je 
dialog nujen, saj bo drugače družba drse-
la v kaos in medsebojno nerazumevanje. 

Številni prisotni so izražali prepričanje, 
da bi v bodoče bilo potrebno dati držav-
nemu svetu večjo vlogo in težo ter ga po-
novno umestiti v sistem, ki bi omogočal, 
da se vzpostavi nujen dialog med njim in 
državnim zborom. Prav tako je bilo reče-
no, da bi bilo potrebno v bodoče državni 
svet preoblikovati tako, da bi imeli lo-
kalni interesi prevladujočo vlogo in tako 
omogočiti ustrezno subsidiarnost, ki se 
je skozi sistem v državi že skorajda po-
polnoma izgubila. Ob tem pa razmisliti 
tudi o spremembi sistema volitev držav-
nih svetnic in svetnikov. 

Predsedstvo je tako Državnemu zboru 
Republike Slovenije posredovala nasle-
dnji sklep: 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 
podpira ohranitev Državnega Sveta Re-
publike Slovenije in predlaga njegovo re-
organizacijo v smeri večje možnosti soo-
dločanja in participacije lokalnih oblasti. 
Prav tako predsedstvo predlaga vzpo-
stavitev sistema, ki bo državnemu svetu 
omogočal neposrednejše sodelovanje v 
odločanju v zakonodajnem postopku ter 
ponovno vzpostavil nujno komunikacijo 
med državnim zborom in državnim sve-
tom,, ki je nujna za ohranjanje prostorov 
prepotrebnega demokratičnega dialoga.

O (ne)potrebnosti 
državnega sveta

jasMina viDMar
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V Zrečah je 22.5.2012 potekala 7. 
redna seja Predsedstva SOS. Na 
seji predsedstva so se prisotni po-

svetili predvsem pripravam na Skupšči-
no SOS, predstavitvi možnosti financira-
nja občinskih investicijskih projektov in 
aktualnim problematikam na področju 
predšolske vzgoje.

Predstavnik podjetja Alianta Zdravko 
Kolinc je prisotne seznanil z modeli, mo-
žnostmi financiranja in izdelave ustrezne 
projektne dokumentacije, med katerimi 
je izpostavil zlasti metodo procesnega 
načrtovanja in s tem povezano poeno-
stavitev črpanja sredstev; državi in ob-
činam se tako omogoči hitrejši razvoj, 
ne nazadnje pa se lahko pritegne na tak 
način tudi zasebne investitorje. Tako se 
lahko utre pot transnacionalnim projek-
tom, ki nam jih sedaj primanjkuje. Za fi-
nanciranje projektov občin je izpostavil 
predvsem finančne instrumente ELENA, 
JEREMY in JESSICA. Miha Marinšek iz 
podjetja Actum je podrobneje predstavil 
mehanizem ELENA, ki financira tehnič-
no pomoč za učinkovito rabo energije. 
Tehnična pomoč je primarno namenjena 
občinam in regijam. Cilj tehnične pomo-
či je priprava celovitih naložbenih pro-
gramov s področij izboljšanja energetske 

učinkovitosti javnih in zasebnih stavb, 
obnovljivih virov (biomasa, fotovoltai-
ka ...), obnove ali izgradnje daljinskega 
ogrevanja, javnega prometa ipd. Name-
njena je pripravi študij upravičenosti, 
študij povpraševanja, naložbenih pro-
gramov, poslovnih načrtov, energetskih 
pregledov, pripravi javnih razpisov in 
pogodb, pomoči pri oblikovanju izvedbe-
nih organizacijskih enot ter izvedbi vseh 
drugih aktivnosti, ki so potrebne za pri-
pravo celovitih naložbenih programov. 
Iz proračuna TP je kritih do 90% upra-
vičenih stroškov. Prošnje za tehnično 
pomoč so obravnavane po kronološkem 
vrstnem redu prispelih prošenj. 

Možnosti najema ugodnega kredita je 
predstavil Stanislav Berlec, direktor SID 
banke, ki je banka drugega tira, razvoj-
na banka Slovenije. Povedal je, da so za 
financiranje občinskih projektov v jeseni 
objavili javno povabilo za občine za prido-
bitev projektnega denarja za infrastruktu-
ro in okoljske projekte. Velikost projektov 
je do 25 mio. EUR, sam program pa je 
oblikovan na 2 virih – Evropska investi-
cijska banka in Banka Sveta Evrope. Pred-
nost virov je dolgoročnost (20 let) in ce-
novna ugodnost glede na obrestno mero. 
Berlec je poudaril, da je njihov vir vsaj 

dve odstotni točki nižji kot pri poslovnih 
bankah – obrestna mera se odtehta kot 
srednja mera med komercialno ponudbo 
in ponudbo SID banke. Sekretariat SOS 
je o možnostih financiranja občinskih in-
vesticij natančneje obvestil vse občine in 
prav tako organiziral praktično delavni-
co z namenom oblikovanja konzorcija za 
pridobivanje sredstev za tehnično pomoč 
preko programa ELENA. 

Na 7. seji Predsedstva SOS so se nam pri-
družili tudi predstavnice in predstavniki 
MIZKŠ, državna sekretarka Mojca Škri-
njar, Alen Kofol (v.d. generalnega direk-
torja direktorata za predšolsko vzgojo) 
in Vida Starič Holobar, ki so s prisotnimi 
spregovorili o aktualnih problematikah 
na področju predšolske vzgoje s poseb-
nim ozirom na ukrepe, ki bi naj zagoto-
vili varčevanje tako na strani države kot 
občin. Ker v predlog Zakona o uravno-
teženju javnih financ niso bili vključeni 
vsi predlogi na tem področju, so na mi-
nistrstvu pričeli s pripravo sprememb 
zakonov in podzakonskih aktov vsled 
varčevanja za občine. Zagotovili so, da 
bo skupnost občin ponovno tesen sogo-
vornik v postopku priprave zakonodaje. 
Predstavniki predsedstva so zastopnice 
in zastopnike ministrstva seznanili tudi 
s tistimi težavami, ki jih povzročajo zdaj 
veljavni zakoni in normativi na področju 
šolstva in predšolske vzgoje. 

Predsedstvo je na svoji redni seji ime-
novalo tudi članico v delegacijo Odbora 
regij in člane in nadomestne člane v de-
legacijo Kongresa lokalnih in regional-
nih oblasti pri Svetu Evrope. V Kongres 
lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu 
Evrope je bil imenovan župan občine 
Beltinci Matej Gomboši, kot nadomestna 
člana pa sta bila imenovana župan obči-
ne Dobrovnik Marjan Kardinarj in Breda 
Pečan, podžupanja občine Izola. V Od-
bor regij je bila imenovana članica Jasna 
Gabrič, podžupanja občine Trbovlje.

Sedma seja 
predsedstva SOS  
v Zrečah

barbara Horvat
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Ob uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ so 
se nam pojavili dvomi o nekaterih sprejetih novih reši-
tvah. Tako so namreč določila v poglavju Na področju 

obdavčitev nepremičnega premoženja večje vrednosti, prinesla 
dodatno obdavčitev nepremičnega premoženja, ki pripada is-
temu lastniku, kadar njihova skupna vrednost znaša najmanj 
1.000.000 evrov (člen. 191). Naslednja alineja istega člena pa 
nadalje določa šifre nepremičnin in zemljišč, ki so izvzeti iz pla-
čila novega nepremičninskega davka. Ko smo v predlogu zako-
na pregledovali predlagane rešitve, smo bili prepričani (takšne 
so bile tudi razlage predlagatelja), da je intenca zakonodajalca 
dodatna obdavčitev premoženja velikih vrednosti v lasti ene fi-
zične osebe in ne dodatna obdavčitev premoženja oseb javnega 
prava, katerih lastnina je namenjena nudenju takšnih ali dru-
gačnih javnih storitev. Vendar pa so se v nadaljnji proceduri v 
zakon dodale še šifre iz plačila davkov  izvzetih nepremičnin, 
med njimi pa ni nekaj tistih, ki so za delovanje ter finančno 
kapaciteto  občin izjemnega pomena. 

Tako med izvzetimi nismo zasledili npr. neprofitnih stanovanj, 
oskrbovanih stanovanj, prav tako pa tudi ne nezazidanih stavb-
nih zemljišč, katerih lastnice so občine. 

Zato smo takoj na Ministrstvo za finance naslovili vprašanje, 
kako naj razumemo sprejeta določila zakona in ali je ministr-
stvo dejansko nameravalo dodatno obdavčiti občinsko premo-
ženje. In to  ob dejstvu, da je vlada občinam že tako znižala  
povprečnino, četudi jim na drugi strani ni  znižala stroškov (ti 
se ob socialni in ekonomski krizi samo še povečujejo). 

Problematiko je obravnavalo tudi Predsedstvo Skupnosti občin 
Slovenije. S strani Ministrstva za finance se je sestanka ude-
ležil Slavko Tekavčič in povedal, da ministrstvo išče rešitve 
za nastalo situacijo. Ministrstvo načrtujejo posebna navodila 
DURS-u, kako naj to izvaja 191. člen zakona v smislu izločitve 
stavb ali delov stavb, ki so javnega pomena ali namenjene in-
dustrijski rabi ter nezazidanih stavbnih zemljišč. Predsedstvo je 
sicer  pozdravilo dejstvo, da v zakonu zapisane rešitve niso bile 
načrtovane, opozorilo pa, da pričakuje zakonsko ureditev tega 
problema, saj so vse druge rešitve lahko kratkega daha. 

Delegacija Skupnosti občin Slovenije se je konec maja se-
stala z državno sekretarko Ministrstva za zdravje Brigito 
Čokl. Na sestanku je bilo s strani skupnosti izpostavljeno 

nekaj za občine problemskih zadev – problematika obstoječe 
zdravstvene mreže, neobstoj kriterijev za podeljevanje konce-
sij, pomanjkanje zdravnikov v ruralnih okoljih, sestave svetov v 
javnih zavodih, urejanje mrliško pregledne službe … Prav tako 
pa smo državno sekretarko, ko je povedala, da bo ministrstvo 
odprlo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro-
vanju ponovno opozorili, da je skrajni čas, da določila zakona, 
ki določajo, da je občina plačnik za obvezno zdravstveno zava-
rovanje  za nekatere kategorije prebivalstva, v osnovi potreb-
no spremeniti tako, da se ta obveznost prenese na zdravstveno 
zavarovalnico ali centre za socialno delo. Opozorili smo, da se 
sedaj z zadevo ukvarjajo tri institucije – občine, zavarovalnica, 
centri za socialno delo in da je omenjeni primer dokaz neraci-
onalnega urejanja zadev v državi ter primer nesmiselne biro-
kratizacije, ki vedno bolj otežuje delovanje različnih sistemov. 
Namreč, z obveznim zdravstvenih zavarovanjem nekaterih 
kategorij prebivalstva se sedaj ukvarjajo tri institucije, Zavod 
za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Center za 
socialno delo in na koncu še občina, ki ji je Zakon o uveljavlja-
nju pravic iz javnih sredstev odvzel večino odločanja, dolžna 
je samo še plačevati izstavljene račune. Ponovno smo opozo-
rili, da so po nepotrebnem v postopek vključene vsaj tri osebe, 
četudi bi bila p0ostopkovno popolnoma ustrezna relacija med 
dvema – zavodom za zdravstveno varstvo in zdravstveno zava-
rovanje ter centri za socialno delo. 

Prav tako pa smo še enkrat opozorili na to, da je popolnoma 
nesprejemljivo, da se zneski za obvezno zdravstveno zavaro-
vanje razlikujejo glede na to, kdo je plačnik, občina ali po-
sameznik. Državna sekretarka je povedala, da bo pripombe 
pregledala in preverila možnosti za predlagane spremembe. 
Zagotovila pa je tudi, da bodo na ministrstvu ohranjali par-
tnersko sodelovanje s skupnostjo in da računajo na dobro so-
delovanje med obema stranema. 

Težave pri 
uveljavljanju  
določil ZUJF

Srečanje z državno 
sekretarko 
Ministrstva za 
zdravjejasMina viDMar

jasMina viDMar
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V sredo, 23. maja, je bila na Ministr-
stvu za delo, družino in socialne 
zadeve predstavitev distribucijske-

ga modula za uporabo in izvajanje Zakona 
o uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Predstavitev je ob nekaj manjših teža-
vah potekala gladko, čeprav smo pred-
stavnice Skupnosti občin Slovenije ob 
predstavitvi opozorile, da bo za tekočo 
uporabo modula in možnost občin, da 
v skladu z zakonom izvajajo naloge iz 
zakona, potrebno zagotoviti dostop do 
nekaterih podatkov, ki jih modul zaen-
krat še ne omogoča. Na sestanek smo 
sicer prišli še z nekaterimi dilemami 
in težavami, ki jih izvajanje zakona še 
vedno povzroča, vendar nanje ni bilo 
mogoče prejeti nikakršnega odgovora, 
saj so vsi predstavniki ministrstva ra-
zen računalničarjev zapustili sestanek. 
Tako smo lahko samo med seboj iskali 
nekatere odgovore. Med drugim smo 
ponovno ugotavljali, da četudi naj bi 
po besedah Davorja Dominkuša bilo 
izdanih 51.000 odločb za vrtce, ti teh 
odločb še večinoma niso videli. Zato je 
potrebno ponovno apelirati na starše, 
da prejete odločbe le prinesejo v vrtce, 
saj bodo drugače imeli izjemno velike 
težave s plačili. 

S predstavniki ministrstva smo se na sku-
pnem sestanku seje komisij za predšol-
sko vzgojo in šolstvo ter socialo in zdra-
vstvo pri SOS predhodno dogovorili tudi 
o skupnem izvajanju praktičnih predsta-
vitev delovanja in rokovanja z distribu-
cijskim modulom za občine. Delovanje 
distribucijskega modula za občine je 
predstavil Jernej Čop  iz službe za infor-
matiko na Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve, ki je tudi ključni sno-
valec samega distribucijskega modula. 
Posvete smo za zaposlene na področju 
družbenih dejavnosti izvedli v začetku 
junija v mestnih občinah Maribor, Kranj 
in Koper. Jernej Čop je zlasti izpostavil 
pomen varnega dostopa preko omrežja 
HKOM ter uporabo varnega certifikata 
preko varnega USB ključa ali varne karti-
ce in čitalca, medtem ko je shranjevanje 
certifikata na samem računalniku zaradi 
varovanja osebnih podatkov odločno od-
svetoval. Poudaril je tudi, da je v prime-
ru kadrovskih sprememb nujno potrebno 
opraviti preklic certifikata in zahtevati 
nov certifikat. Po uspešni prijavi z ge-
slom, imenom in priimkom ter matično 
številko je uporabnikom omogočen vpo-
gled v podatke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, vrtce in varstveni dodatek. 
Na področju podatkov, do katerih je pre-

ko modula možen dostop oziroma jih za-
jema, je s strani občin bilo podanih kar 
nekaj pripomb in predvsem pobud za 
spremembe. 

Delo z distribucijskim modulom je sicer 
dokaj enostavno, vendar je zaznati nekaj 
bistvenih pomanjkljivosti, kot na primer 
dejstvo, da na področju plačila vrtčevske 
oskrbnine ni podatkov o matični številki, 
poleg tega pa so v modulu zapisani le po-
datki o staršu, ne pa o otroku, ki je vklju-
čen v vrtec. Prav tako manjka podatek o 
tipu otroka. Čop je pojasnil, da so glede 
omejevanja podatkov morali slediti na-
vodilom informacijske pooblaščenke in 
jim v danem trenutku ni bilo omogočeno 
vnašati več kot le minimalne podatke, ki 
so potrebni za izstavitev računa. Občine 
bi račun naj plačale na osnovi zaupanja 
med njimi, centri za socialno delo in 
vrtci. Podobne težave se pojavljajo tudi 
pri zaporedju imena in priimka pri zdra-
vstvenem zavarovanju, manjka pa tudi 
datum odjave iz zavarovanja- ta podatek 
morajo občine še vedno pridobiti same, 
kar nikakor ni v smislu racionalizacije 
dela. Prav tako se v primerih filtracije 
in hrambe podatkov datoteka shrani v 
Excelovi tabeli, kar pa je žal nekompati-
bilno s podatkovno obliko, ki je potrebna 
za izvoz podatkov davčnemu uradu. Ob 
soočenju s temu in nekaterimi drugimi 
pomanjkljivostmi distribucijskega modu-
la je Čop povedal, da je trenutna oblika 
in vsebina modula sicer zadnja, vendar 
ne dokončna in da se bo tudi ta sistem 
dopolnjeval in razvijal ob uporabi. 

Sekretariat SOS je pristopil k zbiranju 
pripomb in pobud za spremembe modu-
la in jih bo tudi po uradni poti naslovil 
na pristojno ministrstvo, kjer bodo, ka-
kor upamo, v najkrajšem možnem roku 
pristopili k spremembam, ki bi zaposle-
nim v občinah omogočile časovno raci-
onalnejše delovanje in manj zapletov pri 
plačilih obveznosti. 

Predstavitev 
distribucijskega 
modula

jasMina viDMar, barbara Horvat
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Komisija za prostor Skupnosti ob-
čin Slovenije se je z namenom 
preučitve predloga sprememb 

Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o  prostorskem načrtovanju in 
predloga Zakona o graditvi objektov se-
stala 13.6.2012 v Celju. Ministrstvo smo 
predhodno že opozorili na nekorektnost 
v okviru medresorskega sodelovanja ter 
na izjemno kratek rok za pripombe, uvo-
doma pa opozorili, da je predlog zakona 
nepremišljen in predlagane spremembe 
spisane v naglici in  da predlog zakona 
sistemsko ničesar ne ureja ter vsebinsko 
področje ostaja še zmeraj neurejeno. 

Največ pripomb s strani občin je bilo v 
okviru 29. člena predloga, ki ureja, da 
občina lahko do uveljavitve občinskega 
prostorskega načrta, vendar najpozneje 
do 1. januarja 2015, izjemoma dopusti 
manjšo širitev območja stavbnih zemljišč 
zaradi gradnje posamičnega objekta, ki 
predstavlja funkcionalno zaokrožitev ob-
stoječe pozidave, namenjene opravljanju 
industrijskih, proizvodnih in turističnih 
dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: da so objekti, zaradi gradnje ka-
terih se dopusti manjšo širitev območja 
stavbnih zemljišč, po predpisih o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objek-
tov uvrščeni v skupine 12510-industrijske 
stavbe, 12520-rezervoarji, silosi in skla-

dišča, 12111-hotelske in podobne stavbe 
za kratko nastanitev in 24110-športna 
igrišča; da širitev območja stavbnih ze-
mljišč  ne posega v varstvena, zavarova-
na, degradirana, ogrožena in druga ob-
močja, na katerih je na podlagi predpisov 
vzpostavljen poseben pravni režim, in na 
kmetijska zemljišča bonitete, višje od 40; 
da površina območja širitve obstoječe po-
zidave ne presega 30%  obstoječe pozida-
ve oziroma največ 5000 m2 površin in da 
širitev območja stavbnih zemljišč ni v na-
sprotju s strateškimi usmeritvami občine. 

Sklep o dopustnosti širitve območja 
stavbnih zemljišč  naj bi sprejel občinski 
svet na pobudo zainteresiranega investi-
torja gradnje po predhodni preveritvi, ali 
so izpolnjeni pogoji. 

Načeloma so občine bile proti omogo-
čanju spremembe namenske rabe brez 
predhodne spremembe občinskega pro-
storskega načrta, če pa bo ta določba 
vendarle uveljavljena, se   zdi nedopu-
stno, da to predlaga investitor. Predlaga-
telj je lahko le župan oziroma občinska 
strokovna služba ob predhodni preveri-
tvi investitorjeve pobude. V nasprotnem 
primeru se lahko zgodi, da bo občinski 
svet dopuščal širitve mimo občinskih 
strokovnih služb, to pomeni razpad sis-
tema. Poleg tega je treba omejiti širitve 

tudi v številu za posameznega investitor-
ja in  ne samo v kvadraturi.

Splošna ugotovitev Komisije za prostor SOS 
k predlaganemu členu je bila, da je vsebina 
nedomišljena in nepreverjena na podlagi 
različnih situacij (npr. nepreverjena komu-
nalna infrastruktura, način urejanja izved-
benega akta, nepreglednost sistema).

Ureditev, ki jo predvideva predlagani 29. 
Člen, je stvar politične odločitve in ne stro-
kovne (strokovna odločitev je npr. OPN). 
Komisija je tako bila proti načinu ureditve 
predlagane vsebine 29. člena in ne proti 
namenu. V primeru uveljavitve vsebine iz 
29. člena je komisija predlagala, da pobu-
dnik/investitor poda vsaj študijo, s katero 
dokazuje, da izpolnjuje vse pogoje. 

Prav tako smo ministrstvo opozorili, da se 
s predlaganim členom prenaša prevelika 
odgovornost in breme na občinski (oz. 
mestni) svet občine, predlagana ureditev 
pa je tudi neenakopravna v duhu Ustave 
RS do drugih državljank in državljanov. 

Tudi v okviru predloga Zakona o gradi-
tvi objektov je Komisija za prostor  SOS 
ugotovila, da je predlog zakona nepremi-
šljen in predlagane spremembe spisane v 
naglici, kar pa je za delovanje v praksi in 
za izvajanje zakona nesprejemljivo. 

Legalizaciji nelegalne gradnje, ki jo je pred-
videval predlog zakona, je Komisija za pro-
stor odločno nasprotovala. Predlagana ure-
ditev ni sledila načelu pravne države ter je 
v pravni red vnašala nepravičnost in diskri-
minacijo v smislu enakosti med državljani 
ter je predstavljala izrazito dejanje nespo-
štovanja tako Ustave RS kot pravnega reda.  

Predlagatelj zakona je predlog legaliza-
cije nelegalne gradnje kasneje v zako-
nodajni proceduri umaknil iz predloga 
zakona. Vsebina slednjega naj bi bila 
predmet posebnega zakona, v medresor-
ski obravnavi pa naj bi zaokrožil predvi-
doma v jeseni. 

V naglici spisane 
spremembe na 
področju prostora

jasMina tkalčič



M i  M e D  s e b o j

23j u n i j , j u l i j  2 0 1 2

Skupnost občin Slovenije je v juni-
ju v okviru medresorske obravna-
ve obravnavala Predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona za-
ščiti živali. Predlog zakona so obravna-
vale občine članice, dne 31.5.2012 pa je 
bil obravnavan tudi na Komisiji za kme-
tijstvo in razvoj podeželja SOS. 

Pripombe, ki smo jih posredovali na Ve-
terinarsko upravo RS, smo posredovali 
z namenom vzpostavitve učinkovitega 
sistema varstva živali v občinah in ne 
takšnega, ki ne bo služil svojemu name-
nu. Občine so bile namreč že z do sedaj 
veljavnim zakonom močno finančno in 
kadrovsko obremenjene, pri tem pa niso 
imele nobene možnosti vplivanja na iz-
vajanje storitev, ki so jih financirale. 
Tako smo med drugim tudi predlagali, 
da se v strokovni svet za zaščito živa-
li imenujejo tudi predstavniki lokalnih 
skupnosti. Nadzorni organi nekaterih za-
vetišč - sveti zavetišč namreč doslej niso 
opravljali svoje osnovne funkcije, to je 
nadzora nad delom zavetišč. 

Že osnovni, veljavni zakon nalaga obči-
nam, da poskrbijo za zapuščene živali in 
da pokrivajo vse stroške, ki nastanejo v 
zvezi z zapuščeno živaljo. Ti stroški se po-
krivajo iz občinskega proračuna, torej jav-
nih sredstev, zato bi se morala dejavnost 
zavetišča, ki se financira iz javnih sred-
stev, ločiti od dejavnosti, ki jo zavetišča 
opravljajo kot svojo tržno dejavnost (npr. 
hoteli za živali). Posledično bi se morale 
tudi cene storitev zavetišč oblikovati na ta 
način, da bi se razmejil tržni del od tiste-
ga, ki se opravlja kot javna služba. 

Novost, ki jo je predlagal zakonodaja-
lec, je bila, da občina lahko z odlokom 
predpiše občinsko takso za zagotavlja-
nje izvajanja skrbi za zapuščene živali, 
promocijo odgovornega lastništva živali, 
druge dejavnosti v zvezi z dobrobitjo hi-

šnih in zapuščenih živali, izvajanje nalog 
občinskega redarstva po tem zakonu ter 
sofinanciranje kastracij in sterilizacij hi-
šnih živali. Za potrebe odmere občinske 
takse pa predlagatelj ni opredelil pravice 
občine do vpogleda v register oz. v vse 
javne evidence ter do uporabe osebnih 
podatkov lastnika in podatkov o lastni-
štvu živali. Vpogled v centralni register 
psov je predlog zakona predvideval 
samo za vetrinarske organizacije ter v 
določenem obsegu oziroma za točno do-
ločen namen zavetiščem. V kolikor bodo 
občine z občinskim odlokom predpisale 
občinsko takso in se ne bo z zakonom 
določila pravica do vpogleda v central-
ni register, bo slednje brezpredmetno. 
Pravna podlaga za pravico do vpogleda 
v centralni register je pootrebna na eni 
strani zaradi splošnega zakona o varova-
nju osebnih podatkov, na drugi strani pa 
zaradi dejstva, da v nasprotnem primeru 
ne bo mogla dostopati do podatkov, za 
katere bi lahko predpisala takso. 

Občina lahko prihodke z naslova občin-
ske takse namenja za različne namene, 
predvsem pa so to naslednja področja: 
sofinanciranje tečajev o socializaciji 
psov, urejanje nadstandardnih urbanih 
ureditev za potrebe živali: privezi za pse, 
kotički za pitno vodo, koši za iztrebke, 
steze za rekreacijo psov ..., ureditev jav-
nih prostorov za družabne prireditve z 
udeležbo živali, ograjeni prostori za pse 
z raznimi rekviziti, ki prispevajo k boljše-
mu sobivanju človeka, živali in nelastni-
kov psov. Potreba po tem je s kinološke-
ga vidika nujna, saj se pes, ki je stalno 
na povodcu, v urbanem okolju nikoli ne 
more primerno socializirati. 

Trenutno je na področju pravnoorgani-
zacijskih oblik zavetišč popolna zmeda, 
ker so nekatera zavetišča ustanovljena 
in delujejo po Zakonu o gospodarskih 
družbah kot d.o.o., druga po Zako-

Bo nov zakon  
res ščitil živali?

jasMina tkalčič
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nu o gospodarskih javnih službah kot 
koncesionarji. Pravnoorganizacijski 
status zavetišč bi bilo nujno poenotiti. 
Predlagatelju sprememb zakona smo 
dopustili možnost, da presodi primer-
nejšo obliko javne službe, bodisi kot 
gospodarsko javno službo ali kot ne-
gospodarsko javno službo. V primeru 
določitve, da se storitve opravljajo kot 
gospodarska javna služba, bi se za obli-
ko izvajanja uporabljal Zakon o gospo-
darskih javnih službah, ki določa štiri 
oblike: izvajanje v javnem podjetju, 
javnem zavodu, koncesiji ali režijskem 
obratu. V primeru določitve službe kot 
negospodarske javne službe pa bi se za 
izvajanje zavetišč uporabljal Zakon o 
zavodih, ki določa, da se lahko izvaja-
nje javne službe odda javnemu zavodu 
neposredno, ostalim zavodom, dru-
štvom, podjetjem ali drugim osebam 
pa bi se lahko izvajanje javne službe 
podelilo samo s podelitvijo koncesije. 

Cene za storitve slovenskih zavetišč, ki 
jih plačujejo občine, se razlikujejo od 
30 do 40 %. V vseh primerih gre za iste 
zakonske obveznosti občin in za stroške 

oskrbe živali, ki ne se ne bi smeli razli-
kovati, saj za to ni nobenih objektivnih 

razlogov. Zaradi tega smo predlagatelju 
zakona predlagali poenotenje cen za te 
storitve na nivoju države.

Že dalj časa tudi opozarjamo, da je z 
zakonom potrebno definirati »prostoži-
veče mačke«. Mnenja strokovnjakov k 
definiciji so bila v preteklosti v praksi 
že večkrat deljena, kar pa je v praksi 
povzročilo nemalo težav. Veterinarsko 
upravo smo opozorili tudi na potreb-
nost jasnega definiranja skrbnika živa-
li, saj je slednje v občinah eden izmed 
ključnih problemov. Iz razloga, da se 
predvsem v večjih in mestnih občinah 
pojavljajo kolonije mačk, smo dali po-
budo, da se zakon dopolni v delu, ki bo 
določil, da se bo podrobnejši postopek 
za ugotavljanje skrbnika živali določil s 
posebnim pravilnikom. Že večkrat smo 
opozorili na težavo, ko ljudje prostoži-
veče mačke hranijo, s tem pa v občinah 
nastajajo cele kolonije mačk, za katere 
v primeru bolezni, cepljenja in drugih 
obveznosti ne prevzamejo nobene od-
govornosti. Odgovornost, predvsem fi-
nančna, v tem delu pa ponovno pade na 
občinske proračune. 

Novost, ki jo je predlagal 
zakonodajalec, je bila, da 
občina lahko z odlokom 
predpiše občinsko takso 
za zagotavljanje izvajanja 
skrbi za zapuščene živali, 
promocijo odgovornega 
lastništva živali, druge 
dejavnosti v zvezi z 
dobrobitjo hišnih in 
zapuščenih živali, izvajanje 
nalog občinskega redarstva 
po tem zakonu ter 
sofinanciranje kastracij in 
sterilizacij hišnih živali.
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Odgovoren odnos do okolja je v 
zadnjih letih postal pomembna 
vrednota, saj se vedno bolj zave-

damo, da je od njega odvisna prihodnost 
našega planeta. Čeprav sodoben način 
življenja vpliva na povečano potrošnjo, 
ne obravnavamo smeti več kot le  nekaj 
odvečnega, temveč končno tudi kot po-
tencialne surovine. Cilj držav Evropske 
unije in seveda Slovenije je, da se pri-
bližamo družbi recikliranja, ki uporablja 
odpadke kot snovni in energetski vir. V 
skladu s tem ciljem je potrebno odpadke 
zbrati ločeno, preostanek pa mora biti 
predelan do te mere, da ga je mogoče v 
skladu s predpisi varno odložiti.

Najuspešnejše države članice reciklirajo 
tudi do 70 % odpadkov in ne zavržejo 
praktično ničesar, medtem ko v drugih 
več kot tri četrtine odpadkov še vedno 
konča na odlagališčih. Najuspešnejšim 
državam je uspelo odpadke iz problema 
spremeniti v vir s kombinacijo različnih 
gospodarskih instrumentov. Mešanica 
obdavčitev in prepovedi odlaganja in 
sežiganja, programov za spodbujanje 
odgovornosti proizvajalcev ter sistemov 
„plačaj, ko odvržeš“ se je izkazala za 
najučinkovitejše orodje za preusmeri-
tev tokov odpadkov v smer trajnosti. EU 
bo morala za uresničitev cilja, ki je čim 
manjše odlaganje odpadkov na odlagali-
ščih, karseda povečati obseg recikliranja 
in ponovne uporabe ter omejiti pridobi-
vanje energije iz odpadkov v materiale, 
ki jih ni mogoče reciklirati. V ta namen 
bo potrebno gospodarske instrumente 
obširneje uvesti v vseh državah članicah. 

Evropski komisar za okolje Janez Potoč-
nik je povedal, da šest držav članic že 
združuje skoraj nično stopnjo odlaganja z 
velikim obsegom recikliranja. S tem ne le 
izkoriščajo vrednost odpadkov, temveč so 
tudi ustvarile cvetočo industrijsko panogo 
in številna delovna mesta. Uspelo jim je s 
preprečevanjem nastajanja smeti, njihovo 
ponovno uporabo in predvsem tako, da 
so recikliranje odpadkov s pomočjo izbra-
nih gospodarskih instrumentov naredile 
ekonomsko privlačnejše. 

Izkušnje v državah članicah kažejo, da je 
za izboljšanje ravnanja z odpadki najbolj-
ša kombinacija naslednjih instrumentov: 
•   Obdavčitve in/ali prepovedi odlaga-

nja in sežiganja – izsledki raziskave so 
nedvoumni: v državah članicah, kjer 
so se zaradi prepovedi ali obdavčitev 
povišali stroški odlaganja ali sežiganja, 
se je obseg odlaganja in sežiganja od-
padkov zmanjšal. 

•   Sistemi „plačaj, ko odvržeš“ so se 
izkazali za zelo učinkovit način pre-
prečevanja nastajanja odpadkov in 
spodbujanja državljanov k ločenemu 
zbiranju odpadkov.

•   Programi za spodbujanje odgovorno-
sti proizvajalcev so številnim državam 
članicam omogočili, da so zbrale in 
prerazporedile finančna sredstva, po-
trebna za izboljšanje ločenega zbiranja 
in recikliranja odpadkov. Ravni stro-
škovne učinkovitosti in preglednosti 
pa se med državami članicami ter po-
sameznimi tokovi odpadkov zelo raz-
likujejo, zato je te sisteme treba zelo 
skrbno načrtovati in spremljati.

Te instrumente bo potrebno uvesti v 
vseh državah članicah, če EU želi izpol-
niti cilje iz svoje zakonodaje s področja 
odpadkov in cilje za učinkovitost virov. 
Zato se bo leta 2014 ob reviziji ciljev EU 
glede odpadkov ocenila tudi možnosti, 
da bi uporaba teh instrumentov postala 
pravno zavezujoča. Komisija ustrezno 
ravnanje z odpadki vključuje tudi med 
pogoje za prejemanje sredstev iz določe-
nih evropskih skladov.

Na področju ravnanja z odpadki so med 
državami članicami velike razlike. Podat-
ki marca letos izdane analize Eurostata 
za leto 2010 kažejo, da je najuspešnejših 
šest držav članic (to so Belgija, Danska, 
Nemčija, Avstrija, Švedska in Nizozem-
ska) na odlagališča odvrglo manj kot 3 % 
svojih komunalnih odpadkov. Na drugi 
strani pa v devetih državah članicah več 
kot 75 % odpadkov še vedno konča na 
odlagališčih. Države z največjim odstot-
kom odloženih odpadkov so leta 2010 
bile Bolgarija (100%), Romunija (99%), 
Litva (94 %) in Latvija (91%). Države, 
ki odpadke v veliki meri reciklirajo, so 
Nemčija (45%), Belgija (40%), Slovenija 
(39%) in Irska (33%). 

Komisija spodbuja države članice k 
učinkovitejšemu izvajanju obstoje-
če zakonodaje s področja odpadkov. 
Sektor za ravnanje z odpadki in nji-
hovo recikliranje v EU je leta 2008 
ustvaril 145 milijard EUR prihodkov 
in zaposloval približno 2 milijona lju-
di. Ob doslednem izvajanju politike 
EU o odpadkih bi lahko v EU ustva-
rili še dodatnih 400 000 delovnih 
mest in nadaljnjih 42 milijard EUR 
prihodkov. Boljše ravnanje z odpadki 
bi olajšalo tudi uresničevanje števil-
nih ciljev strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo 
rast, nezanemarljivo pa je dejstvo, da 
so odpadki dobra poslovna priložnost 
tudi v Sloveniji.

Dragocene smeti
barbara Horvat
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Komunalna gospodarska zborni-
ca in Skupnost občin Slovenije 
sta s ciljem krepitve in razvoja 

področja gospodarskih javnih služb 
varstva okolja že pred časom podpisali 
sporazum o skupnem sodelovanju. Obe 
organizaciji sta se medsebojno zavezali 
k medsebojnemu izmenjavanju infor-
macij o stanju, novostih in težavah na 
področju izvajanja  javnih gospodar-
skih služb, k medsebojnemu izmenja-
vanju pripomb in mnenj k zakonskim 
in podzakonskim predlogom predpisov 
ter k enotnemu zastopanju stališč do 
problematik  povezanih  z delovanjem 
gospodarskih javnih služb pred držav-
nimi in drugimi organi. 

V mesecu juniju smo tako imeli priložnost 
udejaniti zastavljene cilje ob obravnavi  
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja ter predloga 
Uredbe o oskrbi s pitno vodo.  Vsebina pre-
dloga prve uredbe je bila usklajena že pred 
meseci. Kljub dejstvu, da je Skupnost občin 
Slovenije  s strani občin članic prejela še 
nekaj pripomb oziroma opomb k predlogu 
uredbe, ki jih je tudi naslovila na ministr-
stvo, smo pripombe in predloge s skupnim, 
tvornim sodelovanjem medsebojno uskla-
dili ter tako na ministrstvo posredovali 
usklajeno, skupno verzijo predloga uredbe. 
V mesecu avgustu pričakujemo skupni se-
stanek ministrstva, komunalne gospodar-

ske zbornice ter skupnosti in združenja. V 
kolikor bo uredba v zakonodajni proceduri 
sprejeta v septembru, se predvidevajo tudi 
sprostitve cen. V nasprotnem primeru bo 
zamrznitev cen podaljšana. 

Več težav z usklajevanjem smo imeli v 
okviru Uredbe o oskrbi s pitno vodo.  Te-
žave so bile predvsem posledica kratkih 
rokov za oddajo pripomb, ki enostavno 
niso omogočili medsebojne uskladitve.  
Tako ni bilo možnosti sklica skupnega 
srečanja komisij komunalne gospodar-
ske zbornice in Skupnosti občin Sloveni-
je, vsled česar so na ministrstvo bila po-
sredovana neusklajena stališča. Predlog 
uredbe določa vrste nalog, ki se izvajajo 
v okviru opravljanja storitev obvezne ob-
činske  gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo, določa pa tudi standarde 
komunalne opremljenosti, ki morajo biti 
izpolnjeni za izvajanje javne službe. 

Skupnost občin Slovenije in Komunalna 
gospodarska zbornica si bosta še naprej 
prizadevali za skupno sodelovanje ter 
tako na področju gospodarsko javnih 
služb v občinah težili k takemu sodelova-
nju, ki bo prinašal zadovoljive rezultate 
tako občinam kot tudi gospodarsko jav-
nim službam. Zavedamo se, da je pot še 
dolga, vendar brez majhnih korakov ni 
poti do cilja, na skupno pot sodelovanja 
pa smo tako eni kot drugi že stopili.  

Z združenimi 
močmi do 
predlaganih rešitev

stojan Franetič, v.D. Direktor kgz 
jasMina tkalčič, sekretariat sos
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V Ljubljani je 8. junija 2012 poteka-
la 6. seja nadzornega odbora za 
Operativni program krepitve regi-

onalnih razvojnih potencialov in Operativ-
ni program razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013. 
Seje sta se v imenu Skupnosti občin Slove-
nije udeležila pooblaščenka Andreje Katič 
(predstavnica SOS in direktorica občinske 
uprave Velenje), Špela Šeliga iz Mestne 
občine Velenje in Aljoša Krivec iz Mestne 
občine Slovenj Gradec. 

Namen seje nadzornega odbora je v prvi 
meri bila preverba uresničevanja, napred-
ka ter pregled kvalitete črpanja v okviru 
evropskega sklada za regionalni razvoj 
in kohezijskega sklada. Bistvene, izposta-
vljene teme 6. seje nadzornega odbora 
so bile pregled letnega poročila in tekoče 
izvajanje operativnih programov, vpraša-
nje kako izboljšati črpanje sredstev, kako 
izboljšati poročanje in delovanje pristoj-
nih organov ter kako izboljšati črpanje v 
okviru naslednje finančne strukture in ali 
so lanske spremembe prinesle izboljšave. 
V letu 2011 se je za okvirno 4% izboljšalo 
črpanja sredstev v primerjavi z letom 2010 
v operativnem programu razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture , povečanje je 
zaznati z naslova krepitve gospodarstva in 
konkurenčnosti, in sicer za 44%. Pri izvaja-
nju operativnega programa razvoja okolj-
ske in prometne infrastrukture v letu 2012 
se je do aprila podpisalo za 6% več pogodb 
kot v letu 2011. V letu 2012 se predvide-
va potrditev novih instrumentov/operacij, 
in sicer s področja  e-vsebin ter storitev, 
razvojnih centrov, turizma in kulture ter 
športne infrastrukture. Pri predstavitvi po-

ročila za operativni program razvoja okolj-
ske in prometne infrastrukture (2011 in 
prva polovica leta 2012) je odbor izposta-
vil problem izvajanja projektov, kot vzrok 
je navedel krizo v gradbeništvu. V letu 
2012 so potrjene štiri odločbe za področje 
»okolje« ter dve odločbi za področje »pro-
met«. V sklopu Trajnostne rabe energije 
niso uspeli uskladiti nobenega razpisa. Že-
lijo si pospešiti realizacijo odobrenih pro-
jektov ter potrditi projekte do porabe sred-
stev. Obenem so povedali, da načrtujejo 
javni razpis za energetsko sanacijo stavb v 
lasti lokalnih skupnosti. Septembra bo sle-
dilo odpiranje vlog. V sklopu operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov je bilo poslanih več zahtevkov 
v višini 146 mio EUR, kar pomeni 48,4% 
realizacije. V sklopu operativnega progra-
ma krepitve regionalnih razvojnih poten-
cialov je tako na voljo še 168 mio EUR. V 
sklopu OP ROPI je bilo v l. 2011 9.7 mio 
EUR certificiranih izdatkov ter v letih 2011 
in 2012 skupno 29 mio EUR certificiranih 
izdatkov. To pomeni, da je finančna rea-
lizacija zelo slaba, saj je potrebno poslati 
še za 118 mio EUR zahtevkov (Kohezij-
ski sklad kot Sklad za regionalni razvoj 
skupaj). Predstavnica SOS in direktorica 
občinske uprave Velenje Špela Šeliga je 
pozdravila razpis za energetsko sanacijo 
javnih zgradb in dodala, da z zanimanjem 
spremljamo, kako bo s sredstvi, ki so na-
menjeni železniški infrastrukturi, in kam 
bodo sredstva namenjena v primeru, da 
ni konkretnih planov za črpanje le-teh, ter 
povprašala, ali se predvideva kakšen raz-
pis za turistično in športno infrastrukturo 
(operativnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov).

Krepitev razvojnih 
potencialov 
in prometne 
infrastrukture

barbara Horvat
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Občine članice in Komisija za za-
konodajna in pravna vprašanja 
so načeloma  pozdravile predlo-

ge sprememb Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2011, 
v nadaljevanju: ZSPDSLS), vsebina ka-
terega je bila v juliju obravnavana v dr-
žavnem zboru, zlasti v delu, ki se nanaša 
na izenačevanje občin z državo v prime-
ru izjeme od obvezne vključitve v načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
ter črtanje določb zakona, ki ureja načrt 
oddaje v najem in načrt najema nepre-
mičnega premoženja. Kljub temu smo 
podali še nekaj pomislekov in pripomb, 
za katere smo apelirali, da jih bo zako-
nodajni organ upošteval ter v predlog 
zakona vnesel ustrezne rešitve. 

Zakonodajni organ smo opozorili na 
nemožnost izvršitve drugega odstavka 
24. člena trenutno veljavnega zakona, 

in sicer v delu, ki se nanaša na vpis v 
zemljiško knjigo prepovedi odtujitve in 
obremenitve neodplačno prenesene ne-
premičnine v obliki zaznambe.  Zakon 
o zemljiški knjigi (UL RS, št. 37/2008-
ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 
Odl.US: U-I-85/09-8, 25/2011) v 98. 
členu določa, da zaznambo prepovedi 
odtujitve in obremenitve nepremičnine 
v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti 
vpiše zemljiškoknjižno sodišče, in sicer 
na podlagi začasne odredbe ali odločbe, 
ki jo v okviru svojih pristojnosti izda so-
dišče oziroma drug državni organ. Glede 
na navedeno vpis zaznambe prepovedi 
odtujitve in obremenitve na podlagi za-
sebne listine (pravni posel) ni mogoč. 

Predlagali smo tudi dopolnitev 2. člena 
predloga zakona/11. člen obstoječega 
zakona (ali pa ustrezni člen uredbe) z 
možnostjo dopolnjevanja letnih načr-
tov, kot je bilo to predvideno v 15. členu 

stare uredbe in kar v veljavnem zakonu 
in uredbi ni več predvideno. Gre za pri-
mere, ki ob sprejemanju proračuna in s 
tem tudi letnih programov še niso bili 
znani, niso pa tako nujni, da o njih ne bi 
mogel ali ne bi imel časa odločati svet 
občine v obliki sprememb in dopolnitev 
letnega programa. 

Glede na predvidene spremembe in do-
polnitve zakona smo predlagali tudi 
ustrezne spremembe in dopolnitve Ured-
be o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 34/2011; v nadaljevanju: 
USPDSLS), med drugim tudi:

zaradi doslednega spoštovanja načela 
gospodarnosti so občine in komisija bili 
mnenja, da je nujno potrebno zvišati 
spodnji limit, ki je določen v 2. odstavku 
18. člena USPDSLS (kadar višina naje-
mnine v enem letu izkustveno preseže 
10.000 EUR), za naročanje cenitve na-
jemnih pravic. Z zvišanjem tega limita bi 
se občinam prihranili stroški, saj stroški 
posamezne cenitve dosežejo tudi 250 
do 500 EUR. Hkrati se z obveznim na-
ročanjem cenitve do navedene mejne 
vrednosti podaljšuje postopek oddaje v 
najem. Cenitev najemne pravice pa se pri 
tako nizko postavljenem limitu kaj hitro 
doseže, saj že velika kvadratura oddane 
nepremičnine, kljub realno postavljeni 
izkustveni tržni ceni najema na m2, na-
rekuje naročilo cenitve.

Stvarno premoženje 
občin (in države) 

jasMina tkalčič
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Skupnost občin Slovenije je v sredo, 
27. 6. 2012, v Avstrija trend Ho-
telu v Ljubljani v okviru projekta 

Covenant CapaCITY in v sodelovanju 
s podjetjema Actum, d.o.o. in Alianta, 
d.o.o. organizirala in izvedla informativ-
ni dogodek z delavnico z naslovom SOS 
za energetske projekte občin.

Boj proti klimatskim spremembam je 
eden ključnih izzivov držav članic Evrop-
ske unije, ki to področje uvršča v vrh svo-
jih prednostih nalog. Lokalne skupno-
sti imajo pri teh prizadevanjih ključno 
vlogo, saj prav s konkretnimi ukrepi in 
investicijami na lokalni ravni prispevajo 
k doseganju zastavljenih ciljev na podro-
čju OVE in URE (podnebno-energetski 
sveženj ciljev EU 20-20-20 do leta 2020). 

V ta namen so občine izdelale tudi lokal-
ne energetske koncepte, ki predvidevajo 
konkretne ukrepe in investicije. V želji, 
da bi lahko občinam pomagali tako pri 
pripravi LEK kot pri njihovi izvedbi, se 
je Skupnost občin Slovenije vključila v 
projekt Covenant CapaCITY kot edini 
slovenski partner. Hkrati želi Skupnost 
občin Slovenije občine povezati z na-
menom skupnega in usklajenega pri-
stopa k načrtovanju in uresničevanju 
razvojnih projektov na področju OVE 
in URE.

Namen dogodka je bil narediti prvi korak 
k temu, da povežemo slovenske občine z 
namenom izboljšanja prenosa znanja za 
urejanje tega področja ter hkrati skupaj 
pripravimo dobre, izvedljive in realne 
energetske projekte ter jim tudi pomaga-
mo pri iskanju sredstev za njihovo izved-

bo. Eden od s strani Slovenije zaenkrat 
že neizkoriščenih virov za sofinanciranje 
energetskih projektov je program tehnič-
ne pomoči ELENA, ki sta ga z namenom 
podpore pri zagotavljanju sredstev za iz-
vedbo investicij v OVE in URE na lokalni 
ravni vzpostavili Evropska komisija in 
Evropska investicijska banka (EIB). 

Program sofinancira tehnično doku-
mentacijo za pripravo investicij, ki 
presegajo 50 mio EUR. Ker so glede na 
majhnost slovenskih občin zmožnosti 
za velike investicije omejene, je prilo-
žnost za slovenske občine predvsem 
skupna kandidatura več občin. Namen 
dogodka je bil zato tudi predstaviti 
program ELENA ter preveriti interes 
občin in potencialne projektne pre-
dloge za oblikovanje konzorcija slo-
venskih občin, ki bi skupaj kandidi-
rale za sredstva programa.

Dogodek je bil izveden v dveh delih, prvi 
del je ponudil predstavitve, informacije 
in dobre prakse, drugi del pa je potekal 
v obliki delavnice. V prvem delu je Ma-
teja Softić iz podjetja Alianta udeleženke 
in udeležence seznanila s priložnostmi za 
razvoj in izvedbo energetskih projektov v 
občinah. Saša Kek iz Sekretariata SOS je 
predstavila triletni projekt Covenant Ca-
paCITY, v katerem je SOS partner. Priso-
tnim je predstavila idejo, da bi se občine z 
medsebojnim sodelovanjem in s pomočjo 
SOS lotile priprave regijskih SEAP (Su-
sainable energy action plan – Trajnostni 
energetski akcijski načrt), kot nadgradnje 
LEK. Bojan Vogrinčič iz lokalne energet-
ske agencije Pomurje je predstavil pomen 
in praktične primere regionalnega sode-

SOS za energetske 
projekte občin

saša kek, sos 
Mateja soFtić, alianta D.o.o.
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lovanja pri pripravi lokalnih energetskih 
konceptov ter raznih energetskih projek-
tov. Gregor Tepež iz lokalne energetske 
agencije Kssena pa je predstavil razlike 
med lokalnimi energetskimi koncepti in 
trajnostnimi energetskimi akcijskimi na-
črti (ang. kratica je SEAP). Mestna obči-
na Velenje je trenutno edina občina, ki 
je izdelala SEAP v sodelovanju s Ksseno. 
Na koncu teoretičnega, prvega, sklopa 
dogodka sta Urška Zelič iz podjetja Ali-
anta in Miha Marinšek iz podjetja Actum 
predstavila še razpis ELENA in možnosti 
sofinanciranja izvedbe investicijskih pro-
jektov za izboljšanje energetske učinkovi-
tosti in rabe obnovljivih virov energije v 
okviru tega programa.

Po razpravi in številnih vprašanjih so 
se udeleženke in udeleženci okrepčali 
in nadaljevali razpravo ter mreženje na 
aktivnem premoru za kavo. Predstavniki 
lokalnih energetskih agencij so opozorili 
na njihov skupni, neuspeli poskus prijave 
na razpis ELENA in pojasnili, kje in zakaj 
so se njihovi poizkusi zataknili.

Po odmoru se je dogodek nadaljeval v 
obliki delavnice. Z dobro usposobljeno 
ekipo za usmerjanje poteka delavnice 
in z vsemi potrebnimi pripomočki, od 
barvnih nalepk do živega časovnega se-
maforja, so prisotni nanizali vrsto ener-
getskih projektov, za katere menijo, da 
so primerni za skupno prijavo na razpis 
ELENA. Največje število projektov je bilo 
s področja energetske sanacije stavb. 

V kolikor je bilo mogoče, so udeležen-
ci načrtovane investicije tudi finančno 

ovrednotili. Na podlagi ocen vrednosti 
nekaterih projektov smo ugotovili, da 
smo samo z deležem projektov sode-
lujočih občin dosegli skupno vrednost 
cca. 25 milijonov evrov investicij, torej 
polovico minimalne vrednosti za kandi-
diranje za sredstva ELENE. Ob vključitvi 
dodatnih projektov in občin bi torej z 
aktivnim pristopom lahko nabrali dovolj 
projektov za sestavo prijave za sredstva. 
Zato bomo vse udeležence zaprosili za 
dodatne podatke o potencialnih inve-
sticijah, hkrati pa bomo k sodelovanju 
povabili tudi ostale občine, ki so že iz-
kazale interes za sodelovanje.

V okviru delavnice se je pojavilo tudi 
več vprašanj s strani udeležencev. Naj-
več vprašanj je bilo namenjenih finan-
ciranju investicij, predvsem tudi glede 
na to, da so dosedanje izkušnje s pri-
javo ELENE pokazale, da je ravno pri 
opredeljevanju načinov financiranja 
predvidenih investicij največ zapletov, 
ki so tudi glavni razlog za to, da prijava 
ELENE do sedaj še ni uspela.

Kot smo pojasnili na delavnici pa tudi 
na podlagi informacij zbranih po de-
lavnici v tej fazi še ne moremo zagoto-
vo opredeliti virov financiranja za vse 
investicije, za katere bi v okviru pro-
jekta ELENA izdelali dokumentacijo. V 
fazi prijave, ki traja približno eno leto, 
bomo preverili različne možnosti. Med-
nje sodijo:
•   zadolževanje občin, pridobivanje kre-

ditiranja preko EIB ali drugih institucij;
•   zasebne investicije (ESCO podjetja);
•   umestitev projektov v strateške pro-

grame na ravni države in sofinancira-
nje preko namenskih razpisov – v ta 
namen je namera SOS, da vzpostavi 
aktiven dialog z državo, da se že vna-
prej načrtno predvidi sredstva za sofi-
nanciranje investicij, ki bi bile pripra-
vljene v okviru programa ELENA;

•   druge možnosti financiranja, ki jih 
bomo aktivno iskali tako v fazi prijave 
kot v času izvajanja projekta.

Poudarjamo, da je trenutno nemogoče 
podati natančen odgovor, za katere in-
vesticije bomo dobili sredstva iz katerih 
virov. Ravno zato smo v SOS na podlagi 
vseh zbranih informacij predlagali, da k 
prijavi pristopimo na način, na podla-
gi katerih bomo pripravo energetskih 
projektov za sofinanciranje iz programa 
ELENA načrtovali po korakih. Predpogoj 
za nadaljnje akcije je tako zbrati dovolj 
investicij, da lahko oblikujemo konzorcij 
občin z zadostno vrednostjo načrtovanih 
investicij, nato pa bomo v drugem koraku 
za vsako od teh investicij preverili, kakšne 
bi bile možnosti financiranja izvedbe.

Na dogodku je bila tudi večkrat ome-
njena namera Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, da bo v 
kratkem objavljen razpis za energetsko 
sanacijo javnih zgradb. Kot smo pou-
darili že na dogodku, je vsekakor pri-
poročljivo, da občine tiste investicije, 
ki imajo na tem področju že v načrtu 
in tudi že pripravljene za izvedbo, pri-
javijo v okviru tega razpisa, ki se na-
poveduje za letošnje leto. Sredstva za 
tehnično pomoč iz programa ELENA 
bodo namreč v najboljšem primeru na 
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voljo čez dobro leto ali dve. Poudar-
jamo, da gre pri prijavi na ELENO za 
dolgoročen projekt, pri katerem bodo 
investicije pripravljene za izvedbo v 
obdobju naslednjih 2-4 let. Zato naj 
občine medtem aktivno izkoriščajo vse 
sprotne možne vire financiranja.

Zaključki in naslednji koraki

Na podlagi odzivov udeležencev z delavni-
ce ter dodatnih zbranih informacij s strani 
SOS po delavnici smo sklenili, da SOS na-
daljuje z aktivnostmi oblikovanja konzor-
cija in priprave skupne prijave občinskih 
energetskih projektov na razpis ELENA. 

Ker gre pri prijavi na razpis ELENA za 
kompleksen projekt, ki zahteva povezova-
nje različnih znanj ter informacij, želi SOS 
v procesu prijave povezati organizacije in 
posameznike, ki imajo znanje in izkušnje, 
ki bodo pripomogli k uspešni prijavi za 
razpisana sredstva, hkrati pa v sam pro-
ces razvoja vključiti tudi državo z name-
nom dolgoročne podpore pri zagotavlja-
nju sredstev za kasnejšo izvedbo investicij. 
Izhodišče za nadaljnje korake pa je kljub 
temu nabor zadostnega števila investicij, 
zato želimo v prvi fazi k sodelovanju prite-
gniti dodatne občine oz. s strani zaintere-
siranih pridobiti dodaten nabor projektov.

Naslednji koraki so tako:
•   SOS v sodelovanju z Alianto in Actu-

mom, ki nudita SOS strokovno pomoč 
kot zunanja izvajalca, pripravi poroči-
lo z delavnice in ga pošlje vsem člani-
cam v dopolnitev in kot vabilo za sode-
lovanje pri nadaljnjih korakih.

•   Hkrati s poročilom SOS vsem občinam 
pošlje tudi obrazec za dopolnitev inve-
sticijskih projektov, za katere bi želeli 
v okviru razpisa ELENA pripraviti teh-
nično dokumentacijo.

•   Do 15. 8. vse občine na sekretariat 
SOS pošljejo izpolnjene obrazce.

•   Do 31. 8. SOS tudi nadaljuje z zbiranjem 
dodatnih informacij glede možnosti fi-
nanciranja investicij ter nadaljuje aktiv-
nosti glede sodelovanja z relevantnimi 
institucijami na državni in regionalni/
lokalni ravni z namenom zagotovitve 
najboljših možnih pogojev za uspešno 
kandidiranje za sredstva ELENA; SOS 
organizira sestanek s pristojnimi na 
MGRT, da predstavi potencialni konzor-
cij občin in nabor projektov za prijavo na 
razpis ELENA in pridobi informacije gle-
de razpisa za energetsko sanacijo stavb.

•   Župan Občine Radovljica Ciril Globoč-
nik je izrazil pripravljenost za prevzem 
obveznosti nosilne občine konzorcija 
in aktivne vloge pri nadaljevanju pro-
jekta skupne prijave.

•   Župana Občine Sveta Ana Silvo Slaček 
in Občine Mokronog Trebelno Anton 
Maver sta tudi izrazila pripravljenost 
aktivnega sodelovanja pri pripravi 
skupne prijave.

•   Do 15. 9. bo SOS uredil zbrane predlo-
ge investicijskih projektov in naredil 
pregled, ali so zbrani projekti ustrezni 
za prijavo na razpis. 

•   V kolikor bomo nabrali zadostno šte-
vilo primernih investicij, bo SOS do 
konca septembra 2012 pristopil k obli-
kovanju konzorcija občin za skupen 
nastop na razpisu.

•   Z namenom strokovne podpore pri pri-
javi na razpis ELENA bo SOS v sode-
lovanju s konzorcijem občin do konca 
oktobra 2012 pripravil javni razpis za 
izbor izvajalca ali skupine izvajalcev 
za strokovno pomoč pri  pripravi pri-
jave na ELENO. 

•   Stroške zunanjega izvajalca bi si de-
lile vse občine v konzorciju, delež 
stroška posamezne občine pa bo od-
visen od deleža sredstev, ki jih bo po-
samezna občina pridobila na razpisu. 
Skupen strošek prijave bo odvisen od 
števila občin in vključenih projektov. 
Glede na ocene SOS predvideva, da 
bo strošek na občino od 2.000 do 
4.000 EUR.

•   Po izboru zunanjega izvajalca se bo 
začela aktivna priprava prijave. Cilj je, 
da se prijava na ELENO odda v 1. po-
lovici leta 2013. 

Kratice v tem članku: 
OVE – obnovljivi viri energije 
URE – učinkovita raba energije 
LEK – lokalni energetski koncept 
SEAP – Sustainable energy action plan 
(trajnostni energetski akcijski načrt) 
ESCO podjetja - (energy service company)  
MGRT – Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo

Skupnost občin Slovenije želi 
občine povezati z namenom 
skupnega in usklajenega pristopa 
k načrtovanju in uresničevanju 
razvojnih projektov na področju 
OVE in URE.
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Nadzorni odbor operativnega pro-
grama za razvoj ribištva (NO OP 
RR) se je sestal 19.6.2012 v veli-

ki sejni dvorani Vlade RS na svoji 8. seji. 
Namen seje je bil omogočiti članom in 
namestnikom NO, da se seznanijo z no-
vimi informacijami glede izvajanja ope-
rativnega programa 2007-2013 in jim 
s tem omogočiti spremljanje izvajanja 
operativnega programa, kar je ključna 
naloga nadzornega odbora. ključna toč-
ka seje je bila potrditev Letnega poro-
čila o izvajanju operativnega programa 
2007-2013 za razvoj ribištva v Republiki 
Sloveniji za leto 2011.

Zaradi spremembe sklepa Vlade RS o 
ustanovitvi, organizaciji, nalogah in 
imenovanju članov in namestnikov NO 
OP 2007-2013 je prišlo tudi do spre-
memb pri imenovanju članov s strani 

SOS - tako Skupnost občin Slovenije 
predstavlja Simon Potrč iz Mestne obči-
ne Maribor. Prav tako je v nadzorni od-
bor kot njegov predsednik bil imenovan 
nov državni sekretar na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje, pristojen za kme-
tijstvo, Branko Ravnik. V nadaljevanju 
se je nadzorni odbor seznanil s spreje-
tjem sprememb in dopolnitev k Uredbi 
o izvajanju OP za razvoj ribištva v le-
tih 2007-2013. Ga. Anica Zavrl Bogataj 
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je 
podala tudi informacijo o indikativni ta-
beli finančnih vrednosti po ukrepih OP 
za razvoj ribištva 2007-2013, nastale 
so namreč spremembe na 1. predno-
stni osi. Pri ukrepu Naložbe v plovila 
na krovu in selektivnost se je skupna 
vrednost zmanjšala s 300.000,00 EUR 
na 200.000,00 EUR. Pri ukrepu Mali 
priobalni ribolov pa s 350.000,00 EUR 

na 250.000,00 EUR. Iz vsakega predme-
tnega ukrepa se je tako razporedilo po 
100.000,00 EUR na ukrep Začasna uki-
nitev ribolovnih dejavnosti. Nekoliko 
več pozornosti je nadzorni odbor posve-
til izvajanju ukrepov na 1. prednostni 
osi OP za razvoj ribištva 2007-2013. 
Nadzorni odbor je potrdil tudi Letno po-
ročilo o izvajanju OP za razvoj ribištva 
v RS 2007-2013 za leto 2011, seznanil 
pa se je tudi z informacijo o trenutnem 
stanju izvajanja OP za razvoj ribištva v 
RS 2007-2013.

V okviru desete točke je predstavnik Ko-
misije podal informacijo glede trenutne-
ga stanja reforme skupne ribiške politi-
ke in novega finančnega instrumenta v 
obdobju 2014-2020 (Evropski pomorski 
in ribiški sklad) ter predvidene časovni-
ce za pripravo ključnih dokumentov za 
prihodnjo perspektivo (skupni strateški 
okvir, partnerski sporazum). Vlada  je s 
tem v zvezi sprejela sklep o imenovanju 
delovnih skupin, ki bodo odgovorne za 
pripravo strateških usmeritev. Naloga 
teh delovnih skupin je, da na posame-
znih področjih pripravijo prednostne 
usmeritve. Dodal je še, da je RS glaso-
vala proti sprejetju splošnega pristopa za 
zakonodajni predlog o reformi skupne ri-
biške politike. Razlog za to je bil, da niso 
bile upoštevane vse slovenske pripombe, 
predvsem glede upravljanja z zavržki. 
Predlog uredbe, ki opredeljuje tržne me-
hanizme, pa je RS podprla, saj ustrezno 
vključuje predloge RS, vezane na organi-
zacije proizvajalcev. O predlogu Uredbe 
o EPRS pa trenutno še poteka razprava 
na delovni skupini Sveta. RS ima še kar 
nekaj odprtih vprašanj, predvsem glede 
obsega in načina določanja finančnih 
sredstev za naslednje obdobje kot tudi 
stopnje vključenosti malega priobalnega 
ribolova in ukrepov za konkretne nalož-
be v ribogojstvu.

8. Seja nadzornega 
odbora za izvajanje 
operativnega 
programa za  
razvoj ribištva 

barbara Horvat
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V četrtek, 7. junija 2012, se je v 
prostorih Direktorata za informa-
cijsko družbo sestala Komisija za 

e-poslovanje na svoji 4. seji. Komisija se 
je seznanila z medijsko platformo Local 
Press podjetja PriMS d.o.o. in sistemom 
za evidenco prisotnosti Prijavko.si podje-
tja Poveron.

Informacijska medijska platforma Local 
PRESS je bila razvita posebej za potre-
be lokalnih in občinskih založnikov z 
namenom, da bi slovenskim občinskim 
upravam in uredništvom občinskih in lo-
kalnih medijev omogočala cenovno ugo-
dno, enostavno in kvalitetno upravljanje 
in objavljanje vseh medijskih vsebin tako 
na spletu, v tisku ter tudi prek drugih 
medijskih kanalov. Številne prednosti 
pri uporabi platforme za občine oziroma 
za občinske uprave so bile priznane in 
nagrajene tudi s strani Slovenskega pod-
jetniškega sklada, ki je zaradi tega tudi 
sofinanciral razvoj te platforme.

Poleg lažjega in ažurnejšega dela z vsebi-
nami za vse vrste medijskih objav v obči-
nah, npr. v občinskem tiskanem glasilu, 
e-novicah, občinski spletni strani, druž-
benih omrežjih, mobilnih vsebinah, v TV 
kabelskih programih, posredovanih RSS 
vsebinah idr., pa vzpostavitev medijske 
platforme Local PRESS v posameznih 

občinah omogoča hkrati tudi enostavno 
vzpostavitev kvalitetnega in ažurnega 
občinskega spletnega medija brez do-
datnega dela in stroškov. Pomembno 
pa je tudi, da imajo občine poleg veliko 
večjega kroga bralcev lokalnih medij-
skih objav in hkrati boljše informiranosti 
občank in občanov z delom županov in 
celotnih občinskih uprav, z uvedbo nove 
medijske platforme tudi številne druge 
prednosti in prihranke. 

Sistem Prijavko je rešitev za občine, ki 
si želijo hiter in enostaven pregled nad 
delovnim časom svojih zaposlenih. Po-
dročja, ki jih sistem Prijavko zajema, so 
seznam uporabnikov, urniki posameznih 
uporabnikov (dopoldanski, popoldanski 
delavnik), ločevanje uporabnikov glede 
na oddelke, odsotnosti uporabnikov (do-
pust, bolniška, porodniška ,...), obvešče-
valni sistem za uporabnike, prazniki (se 
upoštevajo pri mesečnem izračunu), me-
sečni pregled nad delovnim časom, mo-
žnost izvoza mesečnih ur v obliki XML. 

Sistem Prijavko je razvit s sodobno sple-
tno tehnologijo. Uporaba samega sistema 
je enostavna in od uporabnikov zahteva 
minimalno računalniško znanje, kar je 
predstavil predstavnik podjetja Poveron. 
Pri razvoju projekta so za mnenja vklju-
čili različna podjetja in ustanove, med 

njimi tudi občine, s katerimi so ustvarili 
enostaven in primeren sistem za kontrolo 
delovnega časa. Prijavko se sestoji iz pro-
gramske in strojne opreme. Programska 
oprema je paket za zajem, kontrolo, ad-
ministracijo in obdelavo podatkov. Celo-
ten sistem deluje v Linux okolju, spletni 
dostop do administracije pa je možen iz 
kateregakoli operacijskega sistema. 

Komisija je obravnavala tudi analizo, 
ki smo jo na sekretariatu SOS pripravili 
o programskih opremah, vrstah, zado-
voljstvu nad uporabo, nad odzivnostjo 
ponudnikov na 25 različnih področjih 
dela v občinah:
•  pisarniško poslovanje in arhiviranje
•  pisarniška zbirka
•  finančno poslovanje
•  prekrškovni organ
•  obračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča
•  obračun komunalnega prispevka
•  obračun turistične takse
•  geoinformacijski sistemi
•  banka cestnih podatkov
•  ceste (obračun vzdrževanja, upravlja-
nje s cestami)
•  evidenca prisotnosti
•  projektno vodenje
•  energetski menedžment
•  Jnmv
•  najemnine poslovnih prostorov
•  subvencije najemnin stanovanje
•  mestna blagajna
•  evidenca prejetih računov
•  telefonija
•  internet
•  spletne strani
•  inventura osnovnih sredstev
•  ponudniki e-pošte
•  spletna digitalna potrdila
•  pravni portali.

Analiza je občinam članicam SOS na vo-
ljo v sekretariatu.

Komisija za 
e-poslovanje

saša kek
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Na julijskem plenarnem zasedanju, 
ki je bilo 18. in 19. julija v Bru-
slju, so bile v ospredju volitve za 

predsednika in prvega podpredsednika. V 
skladu z dogovorom političnih strank na 
začetku mandata sta predsednica Merce-
des Bresso ter prvi podpredsednik Ramón 
Luis Valcárcel Siso na polovici mandata 
zamenjala mesti. V govoru je novoizvo-
ljeni predsednik poudaril, da bo njegova 
prioriteta, da lokalne in regionalne obla-
sti dobijo podporo pri soočanju s finanč-
no krizo, promociji ekonomske rasti in pri 
ustvarjanju delovnih mest.  

V nadaljevanju zasedanja so članice in 
člani razpravljali s komisarko pristojno 
za notranje zadeve Cecilie Malmström. 
Predstavniki lokalnih in regionalnih 
oblasti so izpostavljali predvsem težave 
s priseljenci in prosilci za azil. Navedene 
težave so izpostavili predvsem italijan-
ski, malteški in grški predstavniki, ki se 
srečujejo z velikim številom priseljencev 
iz Turčije oziroma Afrike. Predstavnico 
Evropske komisije so pozvali, da ukrepa-
jo in nudijo pomoč regijam in lokalnim 
skupnostim, ki so najbolj izpostavljene. 

V nadaljevanju so članice in člani razpra-
vljali s predsednikom Evropske investi-
cijske banka (EIB) Werner Hoyerjem, ki 
je v svojem govoru izpostavil, da je EIB 
posodila 20 milijard evrov 74. manj raz-
vitim regijam ter je investirala 15 mili-
jard evrov v urbani razvoj v letu 2011. 
Poudaril je, da je Evropska investicijska 
banka ključen partner lokalnim in regi-
onalnim oblastem pri soočanju s krizo.

V drugem dnevu zasedanja so članice in 
člani Odbora regij obravnavali mnenja, 
med katerimi je bilo mnenje o instru-
mentu za povezovanje Evrope, ki ga je 
pripravil vodja slovenske delegacije in 
župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar. 
Evropska komisija je predlagala obliko-
vanje novega celostnega instrumenta 
za vlaganje v prednostne naloge glede 
infrastrukture EU na področju prometa, 
energetike in telekomunikacij, tj. „instru-
menta za povezovanje Evrope“. Evrop-
ska komisija je predlagala, da bi v instru-
mentu bilo na voljo 50 milijard evrov, od 
katerih bi 10 milijard zagotavljal kohe-
zijski  sklad in  namenjenih za prome-
tno infrastrukturo. Navedena sredstva 

kohezijskega sklada so povzročila največ 
pomislekov nekaterih članov, saj obstaja 
možnost, da bi nekatere države izgubi-
le dodeljena kohezijska sredstva. Iz na-
vedenega je v mnenju navedeno, da bi 
se pri sredstvih iz kohezijskega sklada 
upoštevale nacionalne kvote. Prav tako 
je veliko pozornost imela priloga pred-
hodno določenih projektov v osrednjem 
omrežju na področju prometa. Vsaka 
članica ali član je v seznam hotel/a vne-
sti lastne oziroma državne interese. Po-
ročevalec je na podlagi svojih izkušenj 
suvereno vodil debato, v kateri je pozval 
predlagatelje amandmajev, da predloge 
za spremembe, ki niso v skladu s pre-
dlogom uredbe, umaknejo, saj je Odbor 
regij na zadnji seji že sprejel mnenje na 
temo TEN-T. V kolikor bi članice in člani 
pri svojih amandmajih vztrajali, bi spre-
jeto mnenje nasprotovalo že sprejetemu 
mnenju, kar bi škodovalo ogledu Odbora 
regij. Tako je večina članov amandmaje 
umaknila,  amandmaji, ki so ostali, pa so 
bili z večino zavrnjeni. Tako je poročeva-
lec uspel uskladiti nacionalne in lokalne 
interese ter si je tako zagotovil večinsko 
podporo končnemu mnenju. 

Dr. Žagar o 
instrumentu za 
povezovanje Evrope 

MiHa MoHor
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Članice in člani komisije Odbora 
regij za ekonomsko in socialno 
politiko so se sestali 25. in 26. 

junija v Anconi v Italiji. V sklopu seje 
komisije je bil organiziran tudi seminar 
na temo Avtomatizacija doma v službi 
aktivnega staranja. Izhodišča seminarja 
so bila, da v  številnih primerih lahko sis-
temi avtomatizacije doma zagotavljajo 
neprecenljivo pomoč starejšim osebam 
na področju samostojnega življenja. Če-
prav včasih morda veljajo za razkošje, 
je lahko njihova pomoč zelo kakovostna 
in pomembna, zato se bo njihov nakup 
obrestoval. Poleg tega je mogoče v času 
zniževanja proračunov sisteme avtoma-
tizacije doma, ki pomagajo starejšim dr-
žavljanom, da ostanejo doma čim dlje, 
obravnavati tudi kot varčevalne ukrepe 
na področju plačljivih storitev oskrbe. 
Avtomatizacija doma je tudi specializi-
rana gospodarska panoga, v kateri delu-

jejo inovativna in konkurenčna mala in 
srednja podjetja, ki so pogosto del istih 
gospodarskih grozdov, ki proizvajajo vo-
dilno tehnologijo.  Prav tako so prisotni 
izpostavili, da je spodbujanje aktivnega 
staranja v vseh vidikih eno najbolj ve-
črazsežnostnih in sektorsko razširjenih 
političnih področij. Na koncu so orga-
nizatorji izpostavili, da je bil namen te 
seje razpravljati in seznanjati o dodani 
vrednosti, ki jo lahko imajo ukrepi EU na 
področju aktivnega staranja, ter obrav-
navati, kako lahko sodelovanje med za-
interesiranimi stranmi prispeva k dose-
ganju boljših rezultatov.

V nadaljevanju seje so članice in člani 
obravnavali mnenje o ustreznih, var-
nih in vzdržnih pokojninah. Evropska 
komisija je februarja izdala belo knji-
go o pokojninah, ki povzema stanje na 
področju pokojninskega zavarovanja v 

vseh državah članicah EU, iz katerega 
so razvidni demografski učinki staranja 
prebivalstva tako na finančno vzdržnost 
pokojninskih sistemov kot tudi na samo 
višino pokojnin. Nadalje bela knjiga 
povzema tudi nekatere najučinkovitej-
še rešitve, ki so že bile implementirane 
po posameznih državah članicah, ki so 
najprimernejše za reševanje omenjene-
ga problema staranja prebivalstva, na-
tančneje negativnih učinkov na finanč-
no vzdržnost in primernost pokojnin. V 
zaključku bela knjiga podaja nekatere 
ukrepe tako na področju promocije kot 
tudi na zakonodajnem področju, ki jih 
bo v prihodnosti izvajala Evropska ko-
misija. Med slednjimi so zagotovo naj-
pomembnejši:
•   evropsko leto aktivnega staranja in so-

lidarnosti med generacijami,
•   spodbujanje držav članic k pripravi re-

form na področju pokojninskega zava-
rovanja in trga dela,

•   revizija IORP direktive, ki ureja no-
tranji trg dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in možnost čezmejnega 
delovanja institucij za poklicno pokoj-
ninsko zavarovanje,

•   nadaljevanje dela na direktivi o preno-
sljivosti pravic iz dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja ter

•   primerjalno pravni pregled davčnih in 
ostalih spodbud za dodatno pokojnin-
sko zavarovanje in nadaljnje možne 
rešitve na tem področju.

Poročevalec Odbora regij je v mnenju 
poudaril, da so se pokojninski sistemi 
dolga leta razvijali v skladu z razmerami 
v posameznih državah članicah. Zato je 
oblikovanje zakonsko določenega pokoj-
ninskega zavarovanja naloga posame-
znih držav članic.

Sestanek komisije 
za ekonomsko in 
socialno politiko 
(ECOS)

MiHa MoHor
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V Dubrovniku se je 21. in 22. junija v sestala komisija Od-
bora regij za državljanstvo, upravljanje ter institucional-
ne in zunanje zadeve. Na sestanku komisije so članice 

in člani razpravljali o novem pristopu financiranja zunanjega 
delovanja EU, o zaščiti zakonitega gospodarstva ter o poročilo 
o skupni sosedski politiki. 

V mnenju o novem pristopu financiranja zunanje dejavnosti EU je 
poudarjeno, da so se z Lizbonsko pogodbo odprle nove možnosti 
za spodbujanje celovitega in skladnega pristopa na ravni EU. V na-
vedeni pogodbi so določeni krovna načela, cilji in splošni okvir za 
zunanje ukrepanje EU, prav tako pa je v pogodbi predvidena usta-
novitev Evropske službe za zunanje delovanje pod vodstvom viso-
kega predstavnika EU. Določbe nove pogodbe glede odnosov EU z 
državami v procesu širitve in sosednjimi državami, razvojnega so-
delovanja, humanitarne pomoči in civilne zaščite bi bilo treba do-
polniti z ustreznimi pravnimi in finančnimi instrumenti. Na voljo 
mora imeti ustrezna sredstva za spoprijemanje s svetovnimi izzivi, 
ki jih predstavljajo podnebne spremembe, izguba biotske raznovr-
stnosti, terorizem, organizirani kriminal in kibernetska varnost ter 
trgovinska neravnovesja. Le tako lahko ukrepa ob dogodkih, ki bi 
lahko negativno vplivali na evropske državljane. 

Evropska unija bo z novo finančno perspektivo imela za finan-
ciranje zunanje dejavnosti na voljo štiri možne vire: instrument 
za predpristopno pomoč (IPA), evropski sosedski inštrument 
(ENI), instrument za razvojno sodelovanje (DCI) ter nov in-
strument za partnerstvo (PI). V predlaganih instrumentih bo v 
naslednji finančni perspektivi na voljo predvidoma 70 milijard 
evrov, kar predstavlja 7% proračuna EU. 

Odbor regij v mnenju poudarja vlogo združenj občin in regij, na-
cionalnih združenj, ki zastopajo mesta, občine in regije, katerih 
značilnost je politična reprezentativnost. Imajo lahko odločilno in 
podporno vlogo pri obsežnih družbenih reformah, zlasti pri decen-
tralizaciji in krepitvi demokracije. Lokalne in regionalne ozemeljske 
skupnosti imajo na večini področij strokovno znanje, ki je odločil-
no za gospodarski, socialni in okoljsko trajnosten razvoj. Omeniti 
je treba njihove izkušnje s praktičnim delom in političnim upra-
vljanjem npr. na področjih, kot so javno zdravje, izobraževanje, 
ravnanje z odpadki, vodno gospodarstvo, lokalno podjetništvo in 
pogoji za naseljevanje malih in srednje velikih podjetij, promet in 
infrastruktura, okoljski in naravni viri, vključno s kmetijstvom, pa 
tudi na področjih, ki zahtevajo obsežnejšo odgovornost, npr. za-
gotavljanje resnične demokracije in spoštovanje človekovih pravic.

V nadaljevanju Odbor regij poudarja, da bo EU z upravljanjem 
na več ravneh in partnerskim pristopom zagotovila učinkovitej-
šo predpristopno pomoč, ki ima tudi večji učinek. Odbor regij 
želi, da bi Evropska komisija omogočala in spodbujala večjo iz-
menjavo izkušenj med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter 
ne bi dopustila, da bi pri tej izmenjavi prevladovala centralna 
raven držav članic in držav širitve.

V Litvi so se 5. in 6. julija sestali članice in člani ko-
misije EDUC, ki so se ob sestanku komisije udeležili 
konference Šport za vse - medregionalno sodelovanje. 

Namen konference je prispevati k politični razpravi o Športu 
za vse – medregionalnem sodelovanju z izmenjavo politič-
nih stališč in praktičnih izkušenj. Generalni direktor Oddel-
ka za telesno vzgojo in šport, član Evropskega parlamenta, 
generalni sekretar Združenja za mednarodni šport za vse, 
poročevalka Odbora regij o "Erasmusu za vse", predstavnik 
Inštituta znanosti o športu, litovske Univerze o izobraževal-
nih študijah ter članica komisije EDUC so najprej razpravljali 
o športu za vse, nato pa so se udeležili tudi razprave o športu 
v mestih in regijah. 

Na seji komisije so članice in člani razpravljali o svežnju za 
varstvo podatkov. Spremembo zakonodaje narekuje hiter 
tehnološki razvoj, ki je povečal obseg  izmenjave in zbira-
nja podatkov. Tehnologija zasebnim podjetjem in javnim or-
ganom namreč omogoča, da osebne podatke uporabljajo za 
svoje dejavnosti v obsegu, kakršnega še ni bilo. Glede na to, 
da je gospodarski razvoj odvisen tudi od zaupanja v spletno 
okolje, je potrebno zagotoviti pogoje, da se bodo potrošniki z 
zaupanjem posluževali spletnih nakupov in sprejemanju no-
vih storitev. Od zaupanja je odvisen tudi razvoj inovativnih 
uporab novih tehnologij.

Zato je obstoječi pravni okvir zaradi navedenega napred-
ka postal nezadosten, saj ne preprečuje tveganj povezanih 
zlasti s spletno dejavnostjo. Zato Evropska komisija meni, 
da je treba pravni okvir prenoviti tako, da bo digitalnemu 
gospodarstvu omogočil, da se razvije na notranjem trgu, 
da bo dal posameznikom nadzor nad lastnimi podatki ter 
okrepil pravno in praktično varnost gospodarskih subjektov 
in javnih organov.

Navedena direktiva določa tudi kazni za prekrške v višini do 
1 milijona evrov, pol milijona evrov, odstotki od letnega pro-
meta – kar je na velikost gospodarstva v Sloveniji, višino BDP 
ipd. popolnoma neprimerno. Slovenija si ne more privoščiti 
stečaja gospodarstva iz razloga glob za prekrške na področju 
kršitev varstva osebnih podatkov. Navedena direktiva prav 
tako določa nov poklicni profil – internega pooblaščenca za 
varstvo osebnih podatkov in je njegova uvedba za javni sek-
tor ter za del zasebnega sektorja celo obvezujoča ter mora 
biti neodvisen. 

CIVEX Sestanek komisije  
za mladino, kulturo  
in izobraževanje

MiHa MoHor

MiHa MoHor
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V Bruslju so se 28. junija sestali članice in člani komisije 
za okolje, podnebne spremembe in energijo, ki so na 
svoji redni seji analizirali rezultate s konference Zdru-

ženih narodov o trajnostnem razvoju Rio+20, razpravljali so 
o energetskem načrtu za leto 2050 ter mnenje o regionalnem 
pristopu podnebnim spremembam.

Posebej bi izpostavil mnenje o energetskem načrtu za leto 2050, 
saj Evropa želi do leta 2050 za 80-95% znižati emisije toplogre-
dnih plinov (TPG), o čemer govori že Evropski kažipot do niz-
koogljičnega gospodarstva. Energetski kažipot ugotavlja, kako 
doseči cilj -85% do leta 2050 v energetskem sektorju, s hkratnim 
zagotavljanjem zanesljive oskrbe z energijo in konkurenčnosti. 
Z obstoječimi politikami (cilji 2020) bi do leta 2050 v energeti-
ki dosegli manj kot polovico potrebnega znižanja toplogrednih 
plinov (-40%). V tem desetletju se pričakuje nov investicijski ci-
kel, ko se bo nadomeščalo 30-40 let stare obrate, zato je treba 
definirati usmeritve politike v obdobju po letu 2020 (do 2020 
velja podnebno-energetski paket). Energetski kažipot pokaže, 
da nizkoogljični scenariji 2050 niso bistveni dražji od aktualnih 
politik, vodijo pa ti scenariji v sisteme z višjimi naložbenimi vre-
dnostmi in nižjimi stroški goriv.

Poročevalec v mnenju opozarja, da je treba nujno opredeliti dol-
goročno evropsko strategijo za energetski sektor, ki bi lahko kon-
kretno prispevala k uresničevanju cilja EU glede dekarbonizacije 
do leta 2050. Preoblikovanje energetskega sistema je naša odgo-
vornost do prihodnjih generacij, hkrati pa je to za Evropo tudi re-
snična priložnost za rast, razvoj, zaposlovanje in konkurenčnost. 
V nadaljevanju pa meni, da referenčni okvir iz načrta ni dovolj 
podroben in jasen, da bi lahko države članice, lokalne in regi-
onalne oblasti ter vlagatelje že zdaj, predvsem pa po letu 2020, 
vodil pri odločitvah, povezanih z novim energetskim modelom.

Članice in člani komisije za naravne vire (NAT) so se 
sestali 14. junija na Finskem, kjer so ob obravnavi 
mnenja o mehanizmu Unija na področju civilne za-

ščite sodelovali še na konferenci na temo Izzivi, povezani z 
aktivnim staranjem na redko poseljenih območjih, ter čez-
mejno zdravstveno varstvo in socialna pomoč.  Lokalne in 
regionalne oblasti so pogosto pristojne za načrtovanje, vo-
denje, delovanje in razvoj zdravstva. Poleg tega so pogosto 
tudi finančno odgovorne za to področje in imajo osrednjo 
vlogo pri spopadanju s temi izzivi. Sedanja gospodarska kri-
za resno grozi, da se bodo te razlike še naprej povečevale in 
demografski trend tega stanja v prihodnosti ne bo spremenil. 
Z manj sredstvi bodo morali doseči več. Pričakuje se, da bo 
staranje prebivalstva vplivalo na javne izdatke za zdravstvo 
in dolgotrajno oskrbo, povpraševanje po zdravstvenih sto-
ritvah ter na potrebo po zdravstvenih strokovnjakih in de-
lavcih. Zato bo zaradi zelo raznolikih razmer po vsej EU in 
glede na pomembno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri 
spodbujanju zdravega staranja prebivalstva pri oblikovanju 
zdravstvenih politik nujno treba upoštevati izkušnje in tren-
de, ki se pojavljajo na teritorialni ravni. Seminar je prispeval 
k opredelitvi izzivov, s katerimi se soočajo lokalne in regio-
nalne oblasti, ter politik, ki bi se lahko izvajale, da bi v celoti 
sprostiti potencial čezmejnega zdravstvenega varstva, novih 
tehnologij in inovacij na področju zdravja.

V mnenju o mehanizmu Unija na področju civilne zaščite, 
mehanizem unije je bil vzpostavljen, ker lahko posledice ve-
čjih nesreč presegajo zmogljivosti posamezne države članice. 
Z mehanizmom se podpira, koordinira ali dopolnjuje okre-
pljeno sodelovanje med unijo in državami članicami, da bi 
se izpolnili cilji:
•   doseganje visoke ravni zaščite pred nesrečami s preprečeva-

njem ali zmanjševanjem njihovih posledic in spodbujanjem 
kulture preprečevanja;

•   okrepitev stanja pripravljenosti unije za odzivanje v nesrečah;
•   omogočanje hitrega in učinkovitega posredovanja za odziva-

nje v izrednih razmerah v primeru večjih nesreč ali ob njiho-
vem skorajšnjem pojavu.

Poročevalec Odbora regij v mnenju podpira določilo, ki nala-
ga obveznost, da države članice EU pripravljajo in poročajo 
Evropski komisiji o svojih načrtih za obvladovanje tveganj. Po-
ročevalec še dodatno predlaga, da je pri obvladovanju tveganj 
potrebno upoštevati tudi regionalne in lokalne ocene tveganj. 
Poročevalec v mnenju opozarja, da bi EU sporazumno z naci-
onalnimi oblastmi morala povečati število usposabljanj za za-
poslene na lokalni in regionalni ravni, da bi tako zagotovila 
zadovoljivo začetno in predvsem učinkovito odzivanje v izre-
dnih razmerah.

Komisija za okolje, 
podnebne spremembe 
in energijo

Komisija za naravne 
vire (NAT)

MiHa MoHor
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V prostorih Odbora regij v Bruslju 
so se julija sestali članice in člani 
komisije COTER. Tokratni sesta-

nek komisije je bil namenjen prihodnji 
finančni perspektivi, razdelitvi sredstev 
in o vsebini kohezijskih sredstev. 

Na začetku so se članice in člani sezna-
nili s stanjem pogajanj v Svetu Evropske 
unije o svežnju zakonodajnih ukrepov 
za kohezijsko politiko, v katerem poro-
čevalec z zadovoljstvom sprejema obja-
vo delovnega dokumenta služb komisije 
Elementi za skupni strateški okvir (SSO) 
za obdobje 2014–2020 za Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad 
KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki zagota-

vlja usklajevanje in sinergijo med ukre-
pi skladov skupnega strateškega okvira 
(SSO) ter poenostavlja postopek načrto-
vanja partnerskih pogodb in operativnih 
programov. Poročevalec pa opozarja, da 
za skupen strateški okvir (SSO) zaradi 
odsotnosti pravnega statusa ne veljata 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. 
Kljub temu bo Odbor regij spremljal na-
predek zakonodajnega postopka in oce-
nil SSO, ko bo objavljen v obliki zakono-
dajnega akta.

V nadaljevanju so članice in člani komi-
sije obravnavali mnenje o kodeksu rav-
nanja za partnerstvo. Evropska komisija 
namreč ugotavlja, da države zelo različ-
no oblikujejo partnerstva  pri izvajanju 
programov EU. Iz navedenega  predlaga 
uredbo, s katero se države članice zave-

že, da za vsak program skupnega stra-
teškega okvirja morajo narediti partner-
stvo. V kodeksu ravnanja za partnerstvo 
bodo navedene minimalne zahteve za 
dosego kakovostnega partnerstva  pri 
izvrševanju skladov, ob tem pa bo dr-
žavam članicam zagotovljena zadostna 
priložnost pri izbiri načina organizacije 
sodelovanja različnih partnerjev. Države 
naj bi partnerstva oblikovale z združenji 
občin oz. regij, nevladnimi organizacija-
mi, predstavniki civilne družbe, gospo-
darskimi in socialnimi partnerji …

Odbor regij podpira namero komisije, da 
od držav članic zahteva, naj v vseh po-
stopkih izvajanja politik EU organizirajo 
partnersko sodelovanje med javnimi or-
gani na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, med gospodarskimi in socialnimi 
partnerji ter nevladnimi organizacijami. 
Opozarja pa predvsem na pomen načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, ki mora-
ta po eni strani omogočati in spodbujati 
partnersko vključevanje akterjev, ki so 
dejavni na teritorialni ravni, na kateri se 
izvaja posamezen program, po drugi pa 
partnerjem zagotavljati obseg sodelova-
nja, ki je v skladu z njihovimi možnostmi 
in vlogo pri izvajanju programa. Kot tudi 
poudarja, da je v programih, ki se finan-
cirajo iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada, 
nujno partnerstvo z organizacijami, ki 
predstavljajo skupine regionalnih in lo-
kalnih javnih organov, tudi čezmejnimi. 

Komisija za politiko 
teritorialne kohezije 
(COTER)

MiHa MoHor MiHa MoHor
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P artnerji v projektu MEDEEA (Medi-
terian implementation of the Euro-
pean Energy Award®) so v okviru 

tedna trajnostne energije, ki ga organizira 
Evropska komisija v tednu od 18. do 23. 
junija v Bruslju, organizirali promocijski 
dogodek, na katerem so predstavili cilje 
projekta in dosežene rezultate. 

Vodilni partner je v predstavitvi izpostavil 
prednosti revizijskega orodja eea®, ki ga 
je razvilo švicarsko podjetje Communal 
Label. Orodje, ki ga trenutno uporablja 

več kot 400 občin predvsem iz zahodne 
Evrope, sedaj pa ga uporablja tudi 72 
občin s področja Mediterana. S pomočjo 
orodja lokalne skupnosti zaznajo podro-
čja, na katerih še lahko izboljšajo energet-
sko učinkovitost. Orodje omogoča, da se v 
energetsko ekipo vključijo zainteresirane 
organizacije in širša javnost in s skupnimi 
močmi naredijo občino energetsko varč-
no in okolju prijazno.  

V okviru dogodka so imeli predstavniki 
občin možnost izmenjati dosedanje izku-

šnje s področja energetske učinkovitosti, 
z orodjem eea®, s projekti na temo ener-
getske učinkovitosti na področju Medite-
rana, kot so lahko razpravljali o izzivih, 
ki se pojavljajo v njihovih občinah. 

Partnerji v projektu ocenjujemo, da je bil 
organiziran dogodek uspešen. Omogočili 
smo, da so se sestali novinarji, predstav-
niki Evropskega parlamenta, Evropske 
komisije, energetskih agencij in pred-
stavniki občin s področja Mediterana, ki 
so razpravljali o energetski učinkovitosti, 
primerih dobrih praks in izzivih, s kateri-
mi se srečujejo občine v Mediteranu.

Skupnost občin  
sodelovala na tednu 
trajnostne energije

MiHa MoHor
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V Tirani je med 19. in 20. junijem potekal sestanek delov-
ne skupine za urbanistično planiranje pri NALAS. Član 
delovne skupine je tudi predstavnik SOS Izidor Jerala, 

ki je s prisotnimi predstavniki občin JV Evrope delil izkušnje 
slovenskih občin na področju urbanizma. 

Srečanje je potekalo v obliki delavnic v sodelovanju s Svetovno 
banko, ki podpira projekt Urbanistično planiranje in upravlja-
nje z zemljišči z ozirom na zakonodajni okvir v jugovzhodni 
Evropi. Projekt je osredotočen na zakonodajo in reformne ukre-
pe na dotičnem področju ter na ključno vlogo lokalnih skupno-
sti v reformnem postopku. Udeleženci so razpravljali o vlogi in 
pomenu urbanistov ter možnostim in načinom prenosa odgo-
vornosti na lokalno raven. Ključnega pomena pri tem je, kakor 
so udeleženci izpostavili, zlasti hiter odziv na realne okoliščine 
z ozirom na dogodke na nepremičninskem trgu ob pojavu go-
spodarske krize. Med drugim so se predstavnice in predstavniki 
občin jugovzhodne Evrope posvetili tudi vprašanjem stroškov 
implementacije prenove urbanističnega planiranja oz. stroškom 
zamujenih reform ter sodelovanju urbanističnega načrtovanja v 
občinah in finančnega sektorja.

Svetovna banka je udeležencem predstavila tudi svoj projekt e-
-učenja. V sklopu le-tega lahko udeleženci e-seminarja navežejo 
stike s predstavniki občin z drugega konca sveta in se interak-
tivno vključijo v debato in deljenje izkušen na področju urbani-
stičnega planiranja. 

Organizatorji so udeležence delovne skupine za urbanistično 
planiranje pri NALAS po zaključenem seminarju povabili na 
strokovni ogled mesta, kjer so se sestali in izmenjali mnenja ter 
izkušnje tudi z županom Tirane. 

T radicionalno je v Tulcei v Romuniji med 15. in 16. ju-
nijem potekalo srečanje predsednikov asociacij članic 
mreže Nalas. V imenu Skupnosti občin Slovenije se je 

srečanja udeležil podpredsednik skupnosti Darko Fras. Tema 
letošnjega srečanje so bile podnebne spremembe, s posebnim 
poudarkom na možnih ukrepih lokalnih skupnosti v državah 
jugozahodne Evrope za preprečevanje učinkov in posledic pod-
nebnih sprememb. Darko Fras je predstavil aktivnosti skupnosti 
ter občin članic na področju podnebnih sprememb ter poudaril 
potrebo in nujnost sodelovanja tako občin kot držav jugoza-
hodne Evrope pri preprečevanju ter odpravljanju posledic pod-
nebnih sprememb.  

Nalas je v okviru sestanka predsednikov asociacij predstavil 
tudi aktivnosti ter rezultate projekta: Misli globalno, razvijaj 
lokalno, ki ga je izvajal skupaj z UNDP (United nation de-
velopment program)  v Makedoniji, Moldaviji in na Kosovu. 
Vključene asociacije so tako pripravile in nato predstavile pri-
pravljene akcijske načrte na področju podnebnih sprememb. 

Prav tako so prisotni predsedniki in podpredsedniki asociacij govo-
rili tudi o možnostih za vzpostavitev pisarne konvencije županov 
v okviru mreže Nalas v Skopju, ki bi pokrivala območje držav ju-
gozahodne Evrope. 

V okviru srečanja predsednikov so se srečali tudi oficirji za 
mrežo Nalas, ki so govorili o strategiji delovanja mreže v letu 
2012, o možnostih za finančno samostojnost mreže v priho-
dnje, o pripravah na organizacijo naslednjega sejma občin 
NEXPO, ki bo naslednje leto v Opatiji in Reki na Hrvaškem, in 
številnih drugih temah. 

Zadnji dan srečanja je gostiteljica srečanja, romunska asociacija, 
prisotnim omogočila tudi ogled delte Donave ter predstavila mo-
žnosti za nadaljnji razvoj turizma na tem območju.

Srečanje ds za 
urbanistično  
planiranje pri NAlAS

V Tulcei tudi 
prihodnosti mreže 

barbara Horvat

jasMina viDMar
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Od 26 do 28. junija se je v Za-
grebu sestala delovna skupina 
za fiskalno decentralizacijo ter 

skupina upravljavcev z znanjem pri 
mreži NALAS. Sestanek je bil name-
njen pregledu razvoja dogodkov od 
zadnje seje delovne skupine, ki je pote-
kala novembra 2011 v Bursi, v Turčiji.

Člani projektne skupine so razpravljali 
o zadnjem poročilu, ki je izšlo v sklopu 
projektov mreže NALAS, Fiskalni ka-
zalniki decentralizacije v jugovzhodni 
Evropi. Poročilo, ki zagotavlja zane-

sljive primerjalne podatke o občinskih 
financah in medvladnih fiskalnih odno-
sih v jugovzhodni Evropi, je pritegni-
lo veliko zanimanje v širši skupnosti 
finančnih strokovnjakov. Člani projek-
tne skupine so zbrali ideje in pobude za 
nadaljnje širjenje in spodbujanje razvo-
ja poročila in njegovih ugotovitev na 
nacionalna združenja oziroma njihove 
občine članice, saj je primerjalno po-
ročilo dober pripomoček za dogovore 
o decentralizaciji lokalne samouprave 
po vsej jugovzhodni Evropi. Predstav-
nice in predstavniki omenjene delovne 

skupine so sestavili tudi razširjen načrt 
za izvedbo projekta izdaje priročnika o 
indikatorjih fiskalne decentralizacije v 
JV Evropi, ki bo dosegljiv predvidoma 
s koncem leta 2012. 

Upravljavci z znanjem smo se sestali 
za namene strateškega planiranja dela, 
ki zajema predvsem zbiranje in delje-
nje oz. razširitev primerov učinkovitih 
praks v državah JV Evrope ter promo-
cijo akumuliranega znanja in informa-
cij, pridobljenih zlasti preko odličnih 
skupin strokovnjakov iz JV Evrope in 
skupnih projektov. 

Delovna skupina za fiskalno decentra-
lizacijo je obravnavala predlog progra-
ma mednarodne konference o fiskalni 
decentralizaciji v JVE, ki je načrtovana 
za 1. in 2. november 2012 v Budvi, v 
Črni Gori. Na konferenci naj bi se  med-
narodni javnosti, vključno z ministri, 
župani in gospodarstveniki JV Evrope, 
predstavila deklaracija o fiskalni de-
centralizaciji v regiji, ki so jo sprejeli 
predstavniki mreže NALAS na pobudo 
delovne skupine za fiskalno decentra-
lizacijo pri NALAS, katere članica za 
SOS je Vilma Milunovič (MO Koper), 
na generalni skupščini v Prištini.

V Zagrebu 
tudi o fiskalni 
decentralizaciji 

barbara Horvat 
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V letu 2001 se je skupina Koroških 
Slovencev odločila za ustanovi-
tev Alpsko-jadranskega centra 

za čezmejno sodelovanje. Predsednik 
centra je Bernard Sadovnik, sicer tudi 
predsednik Skupnosti koroških Sloven-
cev in Slovenk, v upravnem odboru pa 
prav tako sodeluje dr. Marjan Sturm, 
predsednik Zveze slovenskih organizacij 
na Koroškem in predsednik sosveta za 
slovensko narodno skupnost pri Uradu 
zveznega kanclerja na Dunaju, ter dr. 
Gerhard Weis, bivši direktor avstrijske 
televizije in radia (ORF). Člani upravne-
ga odbora pa so tudi vidni predstavniki 
gospodarstva kot tudi občin in regij.

Glavni cilj centra je pospeševati sodelova-
nje med Avstrijo, še posebej med Avstrij-
sko Koroško in Slovenijo in tako krepiti 
življenjski prostor Koroških Slovencev in 
njihove interese. Ravno narodna sku-
pnost ima zaradi znanja obeh jezikov in 
poznavanja družbe in kulture najboljše 
izhodišče za čezmejno povezovanje.

AACC – Alpsko-jadranski center za čez-
mejno sodelovanje namerava
•   z ukrepi, ki gradijo zaupanje, pospeše-

vati in intenzivirati čezmejno sodelo-
vanje v Evropi,

•   s pospeševanjem medetičnih odnosov 
zagotavljati mir v srednji in vzhodni 
Evropi,

•   pospeševati čezmejno gospodarsko so-
delovanje znotraj Evropske unije in z 
državami kandidatkami za vstop,

•   organizirati predavanja, posvete, dis-
kusije in ekskurzije ter izdelati praktič-
ne predloge za rešitve, ki naj bi služili 
tako za pospeševanje mirnega sodelo-
vanja evropskih narodov na splošno, 
še zlasti med regijami v tem prostoru.

Organiziranost:

AACC je organiziran kot neprofitno dru-
štvo; v njem je nad 100 članov iz Avstri-
je, Slovenije, Hrvaške in BiH. Članstvo 
sestavljajo tako ugledni koroški Slovenci 
kot tudi ugledni pripadniki večinskega 
naroda ter gospodarske družbe, kan-
tona Sarajevo in Posavina ter 16 občin 
(med njimi mestne občine Celje, Maribor 
in Nova Gorica ter občine Bled, Bohinj, 
Brda, Gornji Grad, Mali Lošinj, Naklo, 
Rogaška Slatina, Slovenska Bistrica, Ško-
fja Loka, Tržič in Vrba na Avstr. Koro-
škem itd.) in druge ustanove (npr. ORF), 
ki jim je izboljšanje sodelovanja med 
Koroško/Avstrijo in Republiko Slovenijo 
ter ostalimi državami južnoevropskega 
prostora srčna zadeva.

Projekti

Od ustanovitve AACC do danes smo med 
drugim uspešno izvedli z raznimi usta-
novami in občinami Republike Slovenije  
projekte na področju kmetijstva, turiz-
ma, alternativne energije, gospodarstva 
in povezovanja občin ter vključevanja 
slovenskih regij pri raznih javnih priredi-
tvah in sejmov na Avstrijskem Koroškem 

AACC – pomemben 
dejavnik pri čezmejnem 
povezovanju občin in 
uveljavljanju skupnih 
projektov

www.aacc.or.at
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in na Dunaju. Poseben primer uspešnih 
projektov je prav gotovo Varstveni cen-
ter v Globasnici, ki je pionirski projekt 
čezmejnega sodelovanja Avstrije in Slo-
venije na področju socialne oskrbe.

V Republiki Avstriji uveljavljamo trenu-
tno projekte s podjetji, ki želijo investi-
rati v R Sloveniji (projekt terme in hotel 
Brda) ter imamo sklenjeno pogodbo s

Koroško deželno vlado, ki vsebuje sve-
tovanje in podporo pri uveljavljanju na-
črtovanih in sklenjenih skupnih projektov 
med Koroško in Slovenijo  ter Koroško in 
sosednimi regijami, predvsem na podro-
čju priprave in organizacije bilateralnih 
sestankov vladnih predstavnikov dežele 
Koroške in ustreznih sogovornikov na slo-
venski strani. Važno je tudi spremljanje 
projektov na gospodarskem in tehnolo-
škem področju ter na področjih turizma, 
infrastrukture, kulture in izobraževanja.

Združenje koroških občin je sklenilo v 
bodoče koristiti usluge našega centra. V 
ta namen smo med drugem tudi organi-
zirali srečanje koroškega združenja ob-
čin s predstavniki Skupnosti občin Slove-
nije v Vrbi ob Vrbskem jezeru.

Sodelovanje z regijami, občinami in in-
stitucijami ter gospodarskim dejavniki iz 
južnoevropskega prostora pa naj omo-
goča poglobitev gospodarskega sode-

lovanja in črpanje evropskih  in drugih 
virov za infrastrukturne projekte. Pred 
kratkim je v Sarajevu podpisal predse-
dnik vlade kantona Sarajevo Fikret Mu-
sić s predsednikom Alpsko–jadranskega 
centra (AACC) Bernardom Sadovnikom 
pogodbo o vsestranskem sodelovanju. 
Pogodba obsega sodelovanje obeh po-
godbenih strank na področju Republike 
Avstrije in tudi širše v evropskem prosto-
ru. S podpisom pogodbe je kanton Sa-
rajevo s pristankom skupščine kantona 
postal tudi član AACC.

Kanton Sarajevo pričakuje, da bo 
AACC ambasada kantona v Avstriji kot 
tudi v Evropski uniji in pričakuje po-
speševanje gospodarskega sodelovanja 
še posebno z gospodarskimi dejavniki  
iz Avstrije in Slovenije.

Članstvo občine - obojestranska 
korist

Alpsko- jadranski center za čezmejno 
sodelovanje nudi občinam možnost član-
stva. Včlanjene občine lahko izkoristijo 
vse usluge AACC.  S članstvom pridobijo 
občine zaželenega partnerja za evropske 
programe iz Avstrije, ali pa možnost, da 
AACC nemudoma lahko poišče zažele-
nega partnerja iz potrebne stroke. Ker v 
Avstriji odločajo o čezmejnih projektih 
v okviru evropskih programov deželne 
vlade, lahko AACC učinkovito podpira 

skupne projekte pri pristojnih uradih in 
političnih dejavnikih.

Vključitev organizacije iz vrst zamejskih 
Slovencev, kot je AACC, pomeni prav go-
tovo tudi prednost pri uveljavljanju čez-
mejnih projektov. 

Široka mreža in člani v AACC pomaga-
jo pri iskanju zaželenih gospodarskih 
partnerjev. Posredovanje strokovnjakov 
oz. partnerjev s področja gospodar-
stva, kmetijstva, turizma, alternativne 
energije in drugih komunalnih storitev 
naj pomaga občinam pri izvajanju svo-
jih nalog na področju infrastrukture. 
Temu služijo tudi strokovne ekskurzije 
in ogled dobre prakse. Še posebno pa 
AACC želi spodbujati sodelovanje av-
strijskih in slovenskih občin na raznih 
področjih ter krepiti sodelovanje občin 
in regij na južnoevropskem prostoru, ki 
naj omogoča tudi bolj uspešno črpanje 
sredstev EU za multilateralne in struk-
turne projekte.

Članstvo občine pa krepi tudi strukturo 
Koroških Slovencev in s tem tudi poziti-
ven razvoj slovenskega jezika in kulture 
na Avstrijskem Koroškem. 

Letna članarina, ki znaša 750 EUR, vklju-
čuje vse storitve, ki jih občine želijo in 
ki jih AACC v okviru svoje zmogljivosti 
lahko izvede. 
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Sodelovanje Skupnosti občin Slo-
venije (SOS) in hrvaške skupnosti 
mest (UGRH – Udruga gradova 

u Republici Hrvatskoj) se ob izvajanju 
projekta LOCPART nadaljuje. Glavni cilj 
projekta je povečati število partnerstev 
med slovenskimi in hrvaškimi občinami. 
Ocenili smo, da je za to potrebno ustva-
riti okolje za srečanja in spoznavanja 
slovenskih in hrvaških občin ter občine 
seznaniti s programom Evropa za drža-
vljane, ki takšna partnerstva podpira.

15.6.2012 je v Podčetrtku potekala prva 
praktična delavnica za pripravo projektov, 
primernih za prijavo v okviru programa 
Evropa za državljane. Udeleženke in ude-
leženci iz Slovenije in Hrvaške so se po-
drobneje seznanili s prijavnico ter vsebino, 
ki je pomembna ob prijavi projekta. Dejan 
Hribar iz slovenske pisarne Evropa za dr-
žavljane je odgovoril na številna vprašanja. 
Glede priprave projektnih predlogov na 
splošno pa je župan Podčetrtka Peter Misja 
predstavil njihov način dela. Po zaključeni 
delavnici so si udeleženke in udeleženci 
ogledali rezultate ene izmed uspešnih kan-
didatur za evropska sredstva iz Podčetrtka, 
in sicer novi vrtec, ki je z igriščem za golf, 
prilagojenem za malčke, sobo za relaksa-
cijo in drugimi posebnostmi predstavljal 
odličen primer dobre prakse. 

Projekt je dobil tudi znak in logotip, 
kmalu pa bo na voljo tudi spletna stran, 
kjer se bodo občine lahko predstavile in 
si poiskale primernega partnerja po raz-
ličnih iskalnih kriterijih. 

Projekt LOCPART je neposredno namenjen 
ozaveščanju lokalnih skupnosti in njihovih 
občank ter občanov o možnostih za sodelo-
vanje v programu Evropa za državljanstvo, 
kot izhodišče za močnejše sodelovanje v pri-
hodnosti. Za dosego tega specifičnega cilja 
bosta obe asociaciji najprej delali na obliko-
vanju prostora za ustvarjanje partnerstva, 
na izboljšanju kakovosti dejavnosti v ob-
stoječih partnerstvih in na izboljšanju znanj 
med zaposlenimi v občinskih in mestnih 
upravah, ki delajo na področjih mednaro-
dnega sodelovanja in odnosov z javnostmi. 
Lokalne skupnosti bosta obe asociaciji spod-
bujali, da sodelujejo na področju evropskih 
politik lokalnega pomena, ki so v skupnem 
interesu, kot so dobro upravljanje, podneb-
ne spremembe in trajnostna energija, da se 
zavzemajo za regionalne interese in izraža-
jo odnos lokalnih oblasti pred institucijami 
EU. Poleg tega bosta obe asociaciji spodbu-
jali lokalne skupnosti, da v vzpostavljanje 
partnerstev intenzivno vključujejo različne 
skupine prebivalcev (mladi, starejši, špor-
tne in kulturne organizacije, prostovoljna 
gasilska društva ipd.). Program Evropa za 
državljane jim namreč omogoča, da zapro-
sijo za sofinanciranje programa ukrepov za 
področja, kot so sodelovanje v medkultur-
nem dialogu, povečanje strpnosti in med-
sebojnega razumevanja in spodbujanje kul-
turne in jezikovne raznolikosti. Spodbujali 
bomo tudi sodelovanje med starejšimi ob-
čani v počastitev evropskega leta aktivnega 
staranja leta 2012. 

Kot aktivni člani mreže asociacij lokalnih 
skupnosti v jugovzhodni Evropi (NALAS) 

Lokalna partnerstva 
 - s sodelovanjem  
do novih vrednot

saša kek
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SOS in UGRS načrtujeta predstavitev pro-
jekta in njegovih rezultatov tudi drugim 
asociacijam lokalnih skupnosti, ki so čla-
nice mreže NALAS, da bi spodbudili mo-
žnosti sodelovanja tudi med drugimi aso-
ciacijami in tako  omogočili multiplikativni 
učinek. Takšno razširjanje dobre prakse bo 
dalo projektu mednarodne razsežnosti. 

Nadaljnje aktivnosti projekta so izvedba 
druge delavnice za pripravo projektnih pre-
dlogov konec avgusta (23. in 24. avgusta v 
Istri), predstavitev nove spletne strani, ki 
bo omogočala iskanje partnerskih občin in 
mest ter zaključna konferenca, predvidoma 
meseca oktobra v Biogradu na moru.

Na zaključni konferenci zagotovo ne bo-
ste želeli manjkati, saj bo le-ta povezana 
z aktivno udeležbo na jadralni regati. Po-
goj za brezplačno udeležbo je prijavljen 
projekt na program Evropa za državlja-
ne, rok je 1. september 2012 do 12. ure. 
Do takrat lahko občine oddate prijavo za 
financiranje dveh ukrepov, in sicer: 
•   1.1 srečanja prebivalcev partnerskih 

lokalnih skupnosti in
•   1.2 mreže partnerskih lokalnih sku-

pnosti.

Če se vam pri prijavi pojavijo vprašanja ali 
dileme, pa ste še pred rokom vabljeni na 
delavnico, kjer vam bomo skupaj s stro-
kovnjaki pomagali do uspešne prijave.

Še na kratko o ukrepih…

EVROPA ZA DRŽAVLJANE- ukrep 1.1

Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključu-
jejo ali spodbujajo neposredne izmenjave 
med evropskimi državljani prek njihove-
ga sodelovanja v dejavnostih pobratenja 
mest. Projekt mora vključevati občine iz 
vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je 
vsaj ena država članica EU. Projekt mora 
imeti vsaj 25 mednarodnih udeležencev, 
ki prihajajo iz povabljenih občin. Sreča-
nje lahko traja največ 21 dni. Dotacije za 
srečanja državljanov pobratenih mest so 
namenjene sofinanciranju organizacij-
skih stroškov mesta gostitelja in potnih 
stroškov povabljenih udeležencev. Rok 
prijave: 1. 9. 2012. Prijavitelji in partner-
ji morajo biti: mesta/občine ali njihovi 
odbori za pobratenje ali druge neprido-
bitne organizacije, ki zastopajo lokalne 
organe. Opomba: eno mesto (tj. mesto, 
ki ga zastopa njegova občina, odbor za 

pobratenje ali nepridobitna organizaci-
ja) lahko prejme samo eno dotacijo na 
leto. Projekt mora vključevati občine iz 
vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih 
je vsaj ena država članica EU. Več o tem 
najdete na spletni strani www.ezd.si. 

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - Ukrep 1.2

Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih 
na podlagi povezav med pobratenimi me-
sti, ki so pomembne za zagotavljanje struk-
turiranega, intenzivnega in večstranskega 
sodelovanja med občinami in prispevajo 
k čim večjemu učinku programa. Projekt 
mora predvideti vsaj tri dogodke. Vključe-
vati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih 
držav, od katerih je vsaj ena država članica 
EU. Projekt mora imeti vsaj 30 mednaro-
dnih udeležencev, ki prihajajo iz pova-
bljenih občin. Rok prijave je 1. 9. 2012. 
Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine 
ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže, 
druge ravni lokalnih/regionalnih organov, 
zveze/združenja lokalnih organov ali dru-
ge nepridobitne organizacije, ki zastopajo 
lokalne organe. Projekt mora vključevati 
občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od 
katerih je vsaj ena država članica EU
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Skupnost občin Slovenije je v le-
tošnjem letu organizirala, že 4. 
zapored, poletne igre SOS, ki so 

tokrat potekale 20.6.2012 v športnem 
parku Ljutomer. Kolegice in kolegi iz 
občin so se lahko med seboj pomerili 
v tekmovalnih disciplinah – odbojki in 
nogometu, športni park v Ljutomeru 
pa je nudil tudi možnost za prijateljsko 
merjenje športnih zmogljivosti v teni-
su, odbojki na mivki ali košarki, zaradi 
resnično visokih temperatur pa je bila 
več kot dobrodošla možnost kopanja v 
odprtem bazenu. K športnim igram smo 
letos dodali tudi predstavitve občin. 

V malem nogometu so na letošnjem 
turnirju blesteli Ptujčani, ki so si pri-
borili prvo mesto, v skupnem sodelova-
nju so drugo mesto dosegli nogometaši 
občine Radgona in Apače, tretje mesto 
pa so zasedli tekmovalci mestne občine 
Maribor. Na četrtem in petem mestu so 
jim sledili nogometaši občine Kungota 
in Ljutomer.

Odbojkašice in odbojkaši občine Kun-
gota so z letošnjih športnih iger SOS 
odšli kot zmagovalci. Ekipa občine Pu-
conci se je vztrajno borila in nazadnje 
osvojila drugo mesto, bronasti pokal 

pa je v matično občino odnesla ekipa 
MO Maribor. Tekmo za četrto mesto je 
zase odločila občina Slovenska Bistri-
ca, domačini so osvojili peto mesto, 
ekipa občine Štore pa je zasedla odlič-
no šesto mesto. 

Po koncu tekmovalnega dela je sledi-
la slovesna podelitev pokalov, ki jih 
je podelila županja občine gostiteljice 
Olga Karba. Nato smo se vsi skupaj 
prepustili sproščenemu druženju ob 
dobrotah z žara in glasbeni spremlja-
vi, ki se je za nekatere zavleklo pozno 
v noč. 

Vsem pomočnikom in pomočnicam iz 
občine Ljutomer gre velika zahvala za 
odlično opravljeno delo in kreativne 
ideje; poskrbeli so za igrišča, sodni-
ke, odlično vreme in možnost ohladi-
tve v občinskem kopališču, prostor za 
druženje v prijetni senci, ozvočenje, 
glasbo, enkratno podeljevalko nagrad, 
zmeraj dosegljivo za pomoč, in prija-
zno gostoljubje. Prav tako pa gre po-
sebna zahvala zvestim udeležencem 
naših športnih iger, ki z dobro voljo 
in športnim duhom navdihujete nasta-
nek vedno novih dogodkov in nepo-
zabnih druženj. 

Veliko zmagoslavje 
Občine Kungota in 
MO Ptuj

barbara Horvat
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Skupnost občin Slovenije se zahvaljuje vsem sponzorjem,  
ki so nam omogočili 4. Športne igre SOS…

Osnovna dejavnost podjetja CADIS d.o.o je razvoj programske opreme za različne vrste uporabnikov: za 
občine, javne zavode, podjetja in druge vrste pravnih subjektov. Ekipa usposobljenih sodelavcev programsko 

opremo razvija in dopolnjuje tako v skladu s številnimi zakonskimi spremembami kot glede na specifične 
zahteve in predloge uporabnikov, ki uporabljajo njihovo programsko opremo za vodenje poslovanja. Pozorno 
spremljajo novosti na področju informacijskih tehnologij in aplikacije razvijajo z najnovejšimi programskimi 
orodji, ki uporabniku zagotavljajo enostavno in prijazno delo, ter omogočajo povezljivost z ostalimi produkti 
iz tega področja. Tako lahko uporabniku danes ponudimo produkt, ki ga z ustreznimi nastavitvami prilagodi-
jo tako, da je napisan njemu »na kožo«. Kot vzporedno dejavnost pa na željo uporabnika svetujejo in vzposta-

vijo računalniško omrežje. S podjetjem lahko stopite v kontakt na njihovi spletni strani www.cadis.si.

M&M KOMUNIKACIJE SlOPAK

X-lAB OBČINA
GORNJA RADGONATElEKOM SlOVENIJE

PIVOVARNA lAŠKO




