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So slovenske občine 
upravljavsko sposobne?

Predsedstvo SOS o 
aktualnih dogodkih



u v o d n a  b e s e d a

Spoštovani! 
Konec leta je primeren čas ozreti se v preteklost, 
preveriti rezultate pa tudi pogledati v prihodnost 
in narediti načrte za vnaprej. 

V Skupnosti občin Slovenije pa je to tudi čas, ko 
je prišlo do zamenjave predsednikov v sicer kolek-
tivnem organu predsedstva.

Ob tej priložnosti bi se posebej rad zahvalil pr-
vemu predsedniku, gospodu Leu Kremžarju za 
uspešno opravljeno delo v prvem delu mandata.

V letošnjem letu je bila za Skupnost občin Slo-
venije prav gotovo najbolj pomembna naloga 
pogajanje o financiranju občin z Vlado RS. Ob-
čine so prevzele velik del bremen, ki so posle-
dica gospodarsko finančne krize, vendar so na 
pogajanjih vseeno uspele vsaj približno ohraniti 
sredstva za tekoče poslovanje in velik del sred-
stev za investicije.

Menim, da se po vseh letih pogovorov in dogovo-
rov vladna stran drži podpisanega dogovora, saj 
je finančni del dogovora vsebovan v proračunu 
za leti 2013 in 2014, sprejeta je bila uredba o 
sprostitvi cen komunalnih storitev, v pripravi pa 
je tudi že zakon o uravnoteženju javnih financ 
občin (ZUJFO). 

Začeto delo bo potrebno aktivno nadaljevati tudi 
v letu 2013 in sicer s konkretnimi predlogi pri 
končnem oblikovanju ZUJFO, in za zmanjšanje 
finančnih pa tudi administrativnih obremenitev 
občin. Posebno pozornost bo potrebno posveti-
ti pripravi strateških dokumentov za naslednje 
finančno obdobje 2014-2020 (Strategija razvo-
ja Slovenije, operativni program, …), saj bodo 
evropska sredstva verjetno edina investicijsko ra-
zvojna sredstva, ki bodo občinam na voljo v nasle-
dnjem finančnem obdobju.

Dodatno bo potrebno okrepiti sodelovanje z 
Združenjem občin Slovenije, saj je skupni nastop 
članov obeh združenj z Vlado RS dokazal, da z 
enotnim nastopom lahko dosežemo več.  

Uspeh in nadaljnje poglobljeno delovanje Sku-
pnosti občin Slovenije je možno le z aktivno ude-
ležbo vseh predstavnikov občin skozi delo v različ-
nih odborih in komisijah, zato jih ponovno vabim 
k sodelovanju prav tako pa se  jim zahvaljujem za 
že opravljeno delo. 
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Spoštovani ! 
Ne glede na zahtevno obdobje, je to tudi čas 
izzivov, ko je potrebno dati poseben poudarek 
uspehom in pozitivnim mislim.

V novo leto 2013 vstopamo z velikimi pričako-
vanji. Izzivi, ki so pred nami, zahtevajo odločne 
rešitve. Verjamem, da jih bomo s skupnimi mo-
čmi dosegli.

V letu 2013 vam želim veliko zdravja, osebne sre-
če in zadovoljstva.
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Osnovni pogoj za razvoj in obstoj 
vsake dejavnosti je kakovostno 
opravljanje temeljnih funkcij in 

nalog, kar seveda ne velja zgolj za tržno 
naravnane organizacije, ampak tudi za 
javni sektor. V Sloveniji občine nimajo 
sprejete splošne politike kakovosti, kar 
pomeni, da je težko govoriti o optimiza-
ciji dela v občinski upravi (OU), o učin-
kovitosti, racionalnosti dela, zmanjšanju 
stroškov, kot tudi ni mogoče vrednotiti 
dela uprave in ne posameznega usluž-
benca, ki je v njej zaposlen. Lokalna 
uprava je del javnega sektorja, ki se zla-
sti v času ekonomske krize sooča z no-
vimi izzivi. Občani zahtevajo upravo, ki 
je usmerjena k uporabnikom, ki je učin-
kovita in uspešna pa tudi ekonomična 
in racionalna. Še večje zahteve lokalni 
upravi postavljajo občinski svet in žu-
pan. Občinski uradniki in uprava morajo 
biti tržno orientirani ter imeti visoko sto-
pnjo avtonomije. Po zgledu zasebnega 
sektorja so se v javnem sektorju razvili 
različni pristopi merjenja kakovosti in 
zato govorimo o uvajanju načel novega 
upravljanja javnega sektorja. To zahteva 
uvajanje podjetniških konceptov in načel 
merjenja, prilagodljivosti, učinkovitosti, 
uspešnosti, hkrati pa tudi avtonomno in 
kakovostno delo uprave. 

Z namenom prikaza trenutne upravlja-
vske sposobnosti in zmogljivosti slo-
venskih OU, smo letos izvedli raziskavo 
med direktorji občinskih uprav (DOU). 
Rezultate slednje smo primerjali s po-
dobno raziskavo iz leta 2007 in ugotovi-
li, da je bilo v slovenskih občinah v letu 
2007 povprečno zaposlenih nekaj več 
kot 24 uslužbencev, pri čemer je bila v 
dveh najmanjših občinah zaposlena zgolj 
ena oseba, v največji občini pa kar 555 

oseb. Iz letošnje raziskave je razvidno, 
da je povprečno zaposlenih 26,7 občin-
skih uslužbencev, pri čemer ima največja 
slovenska občina 29 več zaposlenih kot 
v letu 2007. Izobrazbena struktura za-
poslenih v OU se je glede na leto 2007 
nekoliko izboljšala, saj je za desetino več 
javnih uslužbencev, ki imajo dokončano 
vsaj fakulteto in kar 15 % manj takšnih, 
ki imajo zgolj srednješolsko izobrazbo. 
Največji delež zaposlenih pa še vedno 
predstavljajo javni uslužbenci z dokon-
čano visoko šolo (64,6 %). Nadzor ka-
kovosti dela v javni upravi predstavlja 
vedno pomembnejši element samega de-
lovanja javne uprave, saj je le tako mo-
goče dejansko vrednotenje opravljenega 
dela ter posledično tudi temu primerno 
nagrajevanje na podlagi posameznikovih 
rezultatov dela. Žal pa so rezultati razi-
skav pokazali, da le manj kot 30 % slo-
venskih občin uporablja različne oblike 
nadzora nad kakovostjo delovanja občin-
ske uprave. DOU so si bili glede uvajanje 
podjetniških načel v občinsko upravo 
precej enotni in menijo da bi uvajanje 
konkurence v delo OU pripomoglo k ve-
čji učinkovitosti delovanja zaposlenih.

V raziskavi iz leta 2007 smo ugotovili, da 
zgolj 33,9 % slovenskih občin uporablja 
informacijsko organizacijske program-
ske sisteme za pomoč pri organiziranju 
dela OU; letos pa se je situacija nekoliko 
popravila, saj takšne sisteme uporablja 
slaba polovica slovenskih OU. Verjetno 
je razlog tudi v pomanjkanju finančnih 
virov, saj nam je več kot polovica DOU 
odgovorila, da nimajo dovolj sredstev za 
zagotavljanje izvajanja vseh zakonsko 
določenih nalog, še posebej s področja 
investicij, socialnih storitev ter vzdrževa-
nja osnovne infrastrukture. 

So slovenske 
občine upravljavsko 
sposobne?

Simona KuKovič 
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Z vidika kakovosti in učinkovitosti nude-
nja javnih storitev je za OU pomembno 
tudi vprašanje vključevanja uporabnikov 
v omenjeni proces, saj so javne dobrine 
in storitve seveda namenjene prvenstve-
no uporabniku. DOU smo zato vprašali, 
ali uporabnika vključujejo v proces zago-
tavljanja javnih storitev in če da, v katero 
fazo. Velika večina direktorjev (87,8 %) 
je zagotovila, da uporabnika v njihovih 
občinah vključujejo v proces zagotavlja-
nja javnih storitev, večinoma (93,3 %) v 
fazo dajanja predlogov, sugestij in pri-
pomb ter v proces evalvacije izvajanja 
javnih storitev (50 %). Le manjši del ob-
čin (35,6 %) pa participajo uporabnika 
predvideva tudi v fazi sodelovanja upo-
rabnika pri samem izvajanju storitev.

Glede na precejšnjo pestrost (v smislu 
velikosti) slovenskih občin je izvajanje 
nalog, ki so bolj ali manj enake, za majh-
ne občine izredno zahtevno, večjim pa 
ne dopušča kreativnega oblikovanja lo-
kalnega okolja. Glede na to, da je v OU 
povprečno zaposlenih 26,7 uslužbencev, 
v polovici občin pa je manj kot 11,5 za-
poslenih, je jasno, da nekatere občine 
precej težje zagotavljajo izvajanje uprav-
nih nalog. Očitno je, da sta velikost obči-
ne in upravljavska sposobnost OU pove-
zani. Da bi to povezanost prikazali, smo 
najprej s pomočjo indeksa upravljavske 
sposobnosti ocenili, kakšno upravljavsko 
sposobnost ima posamezna OU. Ugota-
vljamo, da ima več kot polovica (55,1 

%) analiziranih občin srednjo stopnjo 
upravljavske sposobnosti, skoraj tretjina 
(27,6 %) pa nizko stopnjo upravljavske 
sposobnosti, le 17,3 % občin ima visoko 
stopnjo upravljavske sposobnosti. Če sto-
pnjo upravljavske sposobnosti primerja-
mo z velikostjo občine (glede na število 
prebivalcev), lahko zaključimo, da ima-
jo majhne in srednje občine (občine do 
10.000 prebivalcev) praviloma nizko ali 
srednjo stopnjo upravljavske sposobno-
sti, večje (z več kot 10.000 prebivalci) pa 
srednjo do visoko stopnjo upravljavske 
sposobnosti. Mejo, ko se relativno nizka 
upravljavska sposobnost prevesi v sre-
dnjo do visoko, je mogoče zaznati pri ob-
činah, ki imajo nad 10.000 prebivalcev. 
Zlasti problematične so s tega vidika zelo 
majhne občine (do 5.000 prebivalcev), 
kjer jih kar 90 % beleži nizko ali sredno 
stopnjo upravljavske sposobnosti; pri ob-
činah z nad 20.000 prebivalci pa nismo 
našli občine, ki bi imela nizko stopnjo 
upravljavske sposobnosti. Torej, manjše 
kot so občine, manjša je verjetnost, da 
bodo njihove OU sposobne nemotenega 
delovanja, ki bi omogočalo zadovoljeva-
nje potreb občanov in izvajanje lokalnih 
javnih politik. Morda torej le ni naklju-
čje, da je 5.000 prebivalcev določena za-
konska meja za ustanovitev nove občine.

Ker smo želeli rezultate opravljenih razi-
skav deliti s širšo javnostjo, smo v petek, 
12. oktobra, ob podpori Friedrich Ebert 
Stiftung fundacije v konferenčnem centru 

hotela Plaza v Ljubljani organizirali kon-
ferenco, kjer smo predstavili tako teore-
tične pristope vodenja in upravljanja ob-
čin kot tudi analize raziskav na področju 
upravljavske sposobnosti slovenskih ob-
čin; poudarek pa je bil na predstavitvi pri-
merov dobrih praks upravljanja OU. Po-
leg raziskovalcev Centra za preučevanje 
upravno-političnih procesov in institucij 
Fakultete za družbene vede so s prispev-
ki sodelovali še predstavnik Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo Roman 
Lavtar (Z načeli dobrega upravljanja do 
upravljavske sposobnosti občin), Tomaž 
Rožen, župan občine Ravne na Koroškem 
(Lokalna politična participacija in lokal-
no upravljanje: primer občine Ravne na 
Koroškem), Naja Marot iz Urbanističnega 
inštituta RS (Upravljanje slovenskih občin 
s prostorom: ocean usposobljenosti in ka-
kovosti), Andreja Katič, DOU MO Velenje 
(Podjetna OU: Med birokracijo in inovati-
vnostjo), Mojca Skale, DOU občine Vojnik 
(Upravljavska sposobnost slovenskih ob-
čin s poudarkom na racionalizaciji skupne 
javne porabe?) in Vitomir Pretnar, DOU 
občine Jesenice (Delovanje medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva v občini Je-
senice v skladu z načeli poslovne odlično-
sti). Konference, ki je nedvomno odprla 
mnogo vprašanj, razmislekov in predlo-
gov o nadaljnjem upravljanju in delova-
nju lokalne samouprave, se je udeležilo 
okoli 80 županov, DOU, predstavnikov 
ministrstev in državnega zbora, študen-
tov ter drugih zainteresiranih.
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Slovenija ima na 
področju dobrobiti 
živali sistem, ki je 
primerljiv z drugimi 
evropskimi državami, 
na nekaterih področjih 
pa se uvršča v sam 
vrh (centralno voden 
register psov, mobilna 
enota veterinarske 
uprave za nadzor 
prevozov živali ...). Ne 
glede na zakonodajo 
in delovanje pristojnih 
služb se moramo 
zavedati, da je 
odgovoren lastnik 
živali tisti, ki mora z 
ustreznim ravnanjem 
poskrbeti za dobrobit 
svoje živali.
Javna služba in financiranje 
zavetišč

Zakon o zaščiti živali določa, da se 
zapuščenim živalim zagotovi pomoč, 
oskrba in namestitev v zavetišču. Zago-
tovitev zavetišča je lokalna zadeva jav-
nega pomena, ki se izvršuje kot javna 
služba, pri čemer mora biti na vsakih 

začetih 800 registriranih psov v obči-
ni zagotovljeno eno mesto v zavetišču. 
Imetnik zavetišča je lahko občina ozi-
roma vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje. Izpolnje-
vanje predpisanih pogojev za začetek 
delovanja zavetišča ugotavlja upravni 
organ, pristojen za veterinarstvo, v 
upravnem postopku.

Pristojni organ (Veterinarska uprava 
Republike Slovenije) stanje v zaveti-
ščih redno nadzira v skladu s svojim 
letnim planom dela, ob prijavah nepra-
vilnosti pa tudi z izrednimi pregledi. 
Ugotovljene nepravilnosti se v skladu 
z zakonom o prekrških in zakonom o 
inšpekcijskem nadzoru sankcionirajo 
in odpravljajo.

Trenutno je v RS registriranih 13 zave-
tišč, ki imajo različno pravno statusno 
obliko. Večina jih je organiziranih kot 
podjetja, nekatera med njimi pa delu-
jejo kot zavodi ali društva. To stanje ni 
presenetljivo, saj morajo občine v skla-
du z zakonom o gospodarskih javnih 
službah zagotoviti izvajanje svojih za-
konskih obveznosti bodisi preko javne-
ga podjetja, javnega zavoda, koncesije 
ali režijskega obrata. Torej zavetišča 
imajo lahko različno pravnoorganiza-
cijsko obliko, od občine pa je odvisno, 
za katero se bo odločila.

Financiranje zavetišč za živali pomeni 
zagotavljanje izvajanja javne službe. 
Po zakonu o financiranju občin so viri 
financiranja občin njihovi lastni davčni 
(davki, 54% dohodnine itd.) in drugi 
viri, ki jih lahko predpisuje zakon ali 
na zakonu temelječ predpis. Obstoječi 
predpis zahteva, da občine svoje dejav-

Zavetišča za 
zapuščene živali  
v Sloveniji

v imenu generalne direKtorice vurS dr. vide čadonič Špelič
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nosti iz izvirne pristojnosti financirajo 
predvsem iz lastnih davčnih virov.

Država ne posega v cene storitev za-
vetišč. Po naših informacijah so cene 
bivalnega dne v zavetiščih zelo različ-
ne in nihajo od 6 EUR do 18,48 EUR, 
odvisno od vrste in velikosti živali. Do-
ločitev teh cen je prepuščena obliki do-
govora med občino in izvajalcem javne 
službe. Občine imajo možnost vpliva na 
višino cen storitev v zavetiščih preko 
svojih predstavnikov v svetih zavetišča. 
Edina cena, ki jo predpisuje država, je 
cena za identifikacijo živali in imetni-
ka, za pregled potnega lista in njegovo 
izpolnjevanje, za izvedbo razglistenja 
in vakcinacije proti steklini ter za vnos 
podatkov v centralni register psov, kar 
skupaj znaša 32,28 EUR brez DDV.

Predvidene spremembe z zakonom 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaščiti živali

Predlagani 31.a člen zakona uvaja pra-
vico lokalnih skupnosti, da predpišejo 
prispevek z namenom izvajanja doda-
tnih nalog v zvezi z oskrbo zapuščenih 
živali na svojem ozemlju.

Občine se soočajo s problemi v zve-
zi z večjim številom na primer mačk 
in golobov, ki nimajo lastnika, bi pa s 
sterilizacijo in kastracijo lahko bistve-
no izboljšale stanje prekomerne nase-
ljenosti in občanom zagotovile varno 
okolje tudi z vidika preprečevanja ku-
žnih bolezni. S spodbujanjem odgovor-
nega lastništva živali se lahko zmanjša 

tudi število zapuščenih živali. Za izva-
janje naštetih nalog lahko občina pred-
piše plačilo prispevka, iz katerega se 
krijejo navedeni stroški kot namenski 
prispevek. Občina se odloči za uvedbo 
prispevka, če je problematika zapušče-
nih živali v občini pereča (npr. večje 
število zapuščenih mačk).

Kot zavezance za plačilo prispevka pre-
dlog zakona predvideva gospodinjstva, 
ki so zavezana za plačilo storitve zbira-
nja in odvoza komunalnih odpadkov. S 
tem je omogočeno pobiranje prispevka 
na način, ki je v občinah že vzpostavljen 
in zato ne bo predstavljalo uvedbe no-
vih evidenc in drugih administrativnih 
ovir. Zaradi čim večjega poenotenja 
teh prispevkov je v predlogu določena 
tudi najvišja dovoljena stopnja prispev-
ka, ki je vezana na minimalno bruto 
plačo v Republiki Sloveniji.

Predlog spremembe zakona med dru-
gim podaja pravno podlago za vodenje 
nekaterih evidenc, ki jih smejo imeti za-
vetišča, kar bo bistveno pripomoglo, da 
bodo postopki v zavetiščih veliko bolj 
enotni (evidence o pogrešanih živalih, 
prejetih prijavah zapuščenih živali, spre-
jemu živali in vrnitvi ali oddaji živali).

Bistvene težave na področju 
skrbi za zapuščene živali

V Sloveniji smo dolgo odlašali z ukre-
panjem na področju nadzora popu-
lacije zapuščenih mačk. Danes imajo 
številne občine velike težave s kolo-
nijami potepuških mačk, ki se zaradi 

neustreznega ravnanja s temi živalmi 
nenadzirano razmnožujejo in ponekod 
že predstavljajo tveganje za zdravje 
drugih živali pa tudi ljudi.

V občinah se je razvilo nekaj primerov 
dobrih praks. Tako je npr. v Občini Je-
senice vprašanje potepuških mačk ure-
jeno tako, da jih občina odlovi z mesta, 
naroči njihovo sterilizacijo in kastraci-
jo. Za izpust v okolje, ki ga predvideva 
zakonodaja za živali, ki lahko v okolju 
preživijo, pa je predviden poseben pro-
stor, ki ga je uredila občina na svojem 
zemljišču, in je opremljeno s hišicami 
za bivanje teh živali, kjer jim je zagoto-
vljena hrana, voda in zavetje. Živali se 
torej ne morejo razmnoževati, zagoto-
vljen pa jim je tudi varen prostor.

Podobni projekti bodo lažje lahko zaži-
veli tudi drugod, če bodo sprejete spre-
membe, ki jih predvideva zakon o spre-
membah in dopolnitvah zakona o zaščiti 
živali, ki bo občinam omogočal zbiranje 
sredstev za urejanje omenjenih težav.

Zaključek

Kljub različnim mnenjem o skrbi za 
zapuščene živali lahko zaključimo, da 
slovenska zavetišča za zapuščene živa-
li in večina občin opravljajo svojo za-
konsko nalogo. To kažejo tudi rezultati 
uradnega nadzora. Zavedamo se, da na 
tem področju obstajajo možnosti za iz-
boljšave. Zato bodo lokalne in državne 
uradne službe nadaljevale z izvajanjem 
svojih pristojnosti, kar jim bo spre-
memba zakona še olajšala. 
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Z zadovoljstvom sem se odzval 
vabilu Skupnosti občin Slove-
nije, naj napišem prispevek o 

trenutno aktualni problematiki pravic 
in zaščite živali v Sloveniji. Kot pred-
sednik Odbora za kmetijstvo, gozdar-
stvo, prehrano in okolje DZ RS sem 
pred nedavnim sklical sejo odbora za 
zavetišča, osebno pa sem tudi obiskal 
dve zavetišči, in moram zapisati, da so 
se mi pojavila dodatna vprašanja.

V Sloveniji je zapuščenih živali veliko, 
zato so slovenska zavetišča za živali 
vedno polna. Kljub zakonu, ki jasno 
predpisuje, da mora biti vsak pes, ki je 
bil skoten po letu 2003, čipiran, pra-
ksa kaže, da je delež nečipiranih psov 
še vedno prevelik, kar posledično pri-
vede do tega, da se lastnikov psov, ki 
se znajdejo v zavetišču, ne da identi-
ficirati. S tem pade vsa finančna odgo-
vornost na občine, ki so dolžne na 800 
registriranih psov v svoji občini zagoto-
viti en boks v zavetišču, s katerim ima-
jo sklenjeno pogodbo.

V Sloveniji je trinajst zavetišč, ki imajo 
različne pravne statusne oblike. Večina 
njih je v rokah zasebnikov. Po odzivih 
in podatkih zainteresirane javnosti so-
deč se bojim, da prenekatera od njih 
služijo zgolj ustvarjanju dobička in ne 
resnični skrbi za dobrobit zapuščenih 
živali. Če pogledamo samo do sosedov 
Avstrijcev, ugotovimo, da njihov zakon 
o zaščiti živali vsebuje temeljno določ-
bo, da so zavetišča nepridobitne usta-
nove, za kar bi si glede na tako vrsto 
dejavnosti, kot je skrb za brezdomne 
živali, morali prizadevati tudi pri nas.

Naslednji problem slovenskih zavetišč je 
velik odstotek evtanazij. Čeprav sloven-
ska zakonodaja ne dopušča evtanazije 
zdravih živali, pa dopušča evtanazijo ži-
vali, če se le-te znajdejo v zavetišču, in 

sicer že 31. dan po prihodu v zavetišče. 
Občine so namreč dolžne plačevati oskr-
bo živali zgolj za obdobje 30 dni. Naj-
večji strošek za občino predstavlja žival 
v prvih dneh, ko prispe v zavetišče, saj 
jo je potrebno veterinarsko pregledati, 
oskrbeti, cepiti in tudi sterilizirati - po 
zakonu je namreč sterilizacija psice 
pred oddajo obvezna. Stroški bivanja v 
kasnejšem obdobju se po tem drastično 
zmanjšajo in večina živali, kar 90 % njih, 
po statistiki Zavetišča za zapuščene živa-
li Ljubljana najde nov dom v obdobju 90 
dni. Iz tega bi lahko sklepali, da 30-dnev-
ni rok ni primeren niti z ekonomskega, 
kaj šele z moralnega stališča. Kakšen 
smisel je v tem, da občine povprečno 
plačujejo zavetišču 300 do 400 evrov 
za oskrbo za psa, ki se jih po poteku 30 
dni evtanazira? V roku 30 dni namreč 
dobi novega gospodarja le približno 30% 
psov. Po mojem mnenju bi morali ta rok 
obvezno podaljšati, vendar pa pred tem, 
kar se zavetišč tiče, marsikaj sistemsko 
spremeniti. V tujini so prisotni tudi drugi 
sistemi. Recimo ta, da ni dovoljeno evta-
nazirati zdravega in socializiranega psa.

Če se še dalje zadržim pri statistiki Za-
vetišča Ljubljana – Gmajnice, lahko ugo-
tovimo, da so od leta 2003 pa do danes 
razpolovili sprejem psov zaradi obvezne-
ga čipiranja. Z 20 % so prišli kar na 60 % 
psov, ki so bili vrnjeni lastnikom. Problem 
z mačkami pa je ostal enak oziroma se je 
še povečal. Sprejem mačk imajo v ome-
njenem zavetišču štirikrat večji kot spre-
jem psov, a hkrati vrnejo lastnikom zgolj 
2 % mačk. Problem je v tem, da lastništvo 
pri mačkah ni urejeno, ne obstaja central-
ni register in mačk po zakonu ni obvezno 
čipirati. Tako je ves strošek oskrbe brez-
domnih mačk spet na plečih občin.

Sporno se mi zdi tudi dejstvo, da so sko-
raj vsa zavetišča, predvsem zasebna, 
zaprta pred zainteresirano javnostjo 

Stanje zavetišč  
v Sloveniji

mag. dejan Židan, poSlanec 
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oziroma pred javnostjo nasploh, tako 
da ne omogočajo stika med živalmi in 
bodočimi potencialnimi posvojitelji. 
Tudi uradne ure, ko zavetišča odprejo 
vrata zainteresiranim posvojiteljem, so 
milo rečeno nemogoča, saj so v času, 
ko je večina ljudi v službah, ob koncu 
tedna pa so zavetišča zaprta ali pa so 
uradne ure določene zelo okrnjeno. 

Posvajanje je zato oteženo, po poročilu 
nevladnih organizacij pa v nekaterih 
primerih celo tako zapleteno, da si ve-
čina posvojiteljev premisli in žival na 
koncu kupi ali najde kakšno drugo mo-
žnost izven sistema zavetišč.

Po poročanju nevladnih organizacij so 
razmere v nekaterih slovenskih zaveti-
ščih neprimerne. Največji problem pred-
stavljajo prostori za obvezno karanteno. 
Predpisi glede ustreznosti prostorov in 
izvajanja karantene bi se morali izvajati 
veliko bolj rigorozno, saj bi bile zaradi 
nespoštovanja zakonodaje ob izbruhu 
nalezljivih bolezni lahko ogrožene vse 
tam nastanjene živali. Šolski primer 
vzornega zavetišča spet lahko najdemo 
blizu, in sicer novo zavetišče v Celovcu. 

Prostori za karanteno so v posebnem 
traktu stavbe, živali so ločene od oko-
lice tudi z vrati iz pleksi stekla, stroga 
pravila glede higiene mora osebje stro-
go spoštovati. Žal je v današnjih kriznih 
časih utopično pričakovati, da bi v Slo-
veniji zraslo zavetišče na takem nivoju, 
vendar pa bi bilo zelo koristno imple-
mentirati avstrijske postopke in upošte-
vati izkušnje.

Tudi cene storitev in posvojnin v zave-
tiščih niso poenotene in od zavetišča 
do zavetišča variirajo tudi do 50 %. 
Občine pri tem nimajo dosti izbire – če 
nočejo kršiti zakonodaje, morajo imeti 
podpisano pogodbo - zavetišča pa ima-
jo pri tem popolnoma proste roke in 
samoljubno oblikujejo cene. Nekatera 
zavetišča imajo tudi posvojnine tako 
visoke, da se zdi, da nimajo interesa 
živali sploh oddajati.

Rešitev vidim v tem, da zavetišča posta-
nejo neprofitna gospodarska dejavnost 
in da se cene storitev poenotijo. Obe-
nem bi se dolgoročno gledano moralo v 
Sloveniji prepovedati tudi evtanaziranje 
živali v zavetiščih, razen ko se temu ne 

bi dalo izogniti, tako da bi jim bila zago-
tovljena namestitev do oddaje. Pojavlja 
se čedalje večja potreba po zavetiščih, 
ki bi nameščala tudi druge živali, ne 
samo mačke in pse, saj se na cesti znaj-
de tudi marsikatera eksotična žival, ki 
jih slovenske trgovine z živalmi, žal, še 
vedno čisto brez problema lahko ponu-
jajo v svoji redni prodaji.

Najpomembnejše od vsega pa je osve-
ščanje ljudi o odgovornem skrbništvu, 
kajti s tem bi dosegli največji učinek. 
Potrebno bi bilo tudi uvesti strožji nad-
zor nad označevanjem živali, tu se mi 
zdi nujno uvesti centralni register tudi 
za mačke, saj bo sicer v prihodnosti 
nemogoče učinkoviteje reševati proble-
matiko zapuščenih živali – najbolj pa 
zaradi človeške neodgovornosti trpijo 
prav one, saj si same ne znajo in ne 
morejo pomagati.

Ampak kot sem že omenil, težave z za-
vetišči bo potrebno reševati sistemsko 
in skupno, torej v sodelovanju vladnih 
in nevladnih organizacij. Kajti vsem 
nam je skupen en cilj: dobrobit živali 
v Sloveniji.
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Da Slovenija potrebuje inovativno 
shemo spodbujanja trajnostne-
ga razvoja turizma, ni nobenega 

dvoma. Glede tega se strinjajo vsi dele-
žniški partnerji, ki so podprli dokument 
strateških smernic o razvoju in trženju 
turizma do leta 2016. Podporniki in za-
govorniki te ideje so predstavniki tako 
zasebne kot javne in civilne sfere turistič-
ne dejavnosti. Vsi se strinjajo tudi s tem, 
da mora zakonodaja na tem področju 
stopiti v korak z novimi usmeritvami in 
cilji. Ko je ob koncu letošnjega poletja iz 
ministrske pisarne zavela novela zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-
1), pa je tudi hladno završalo v vseh turi-
stičnih sferah. Celo v akademski. Čeprav 
se univerzitetni prostor tako rekoč z vse-
mi silami argumentov bori na ostri fronti 
ZUJP-a, ni želel ostati zgolj nemi opazo-
valec premikov na strani ZSRT-1. Na tem 
mestu povzemamo nekaj ključnih razmi-
slekov in pomislekov, ki smo jih zbrali 
in v pripombo ministrstvu oblikovali na 
portoroški Fakulteti za turistične študije.

Predstavljeni pomisleki izhajajo iz osnut-
ka zakona o spodbujanju razvoja turizma, 
posredno pa se nanašajo tudi na spre-
membe, ki jih ta osnutek prinaša podro-
čju organiziranosti slovenskega turizma. 
Razširjen komentar je potreben predvsem 
zato, ker se s predlaganim zakonom po-
stavljajo nekateri novi okvirji delovanja 
slovenskega turizma, ki pa ne sledijo 
usmeritvam aktualne strategije razvoja in 
trženja slovenskega turizma. Oblikovanje 
zakonodajnih besedil je seveda specifično 
in visoko strokovno delo, zato vseh po-
mislekov in pripomb ne gre razumeti v 
smislu poziva k spreminjanju konkretnih 
členov. Vsa tukaj predstavljena stališča 
niso neposredno prenosljiva v ZSRT, je 

pa pomembno, da se smiselno upoštevajo 
v krovnem zakonu, ki postavlja sistemske 
okvirje slovenskega turizma. 

Sprostitev trga je lahko le eden 
od sistemskih regulatorjev 
razvijanja turizma

Glavni koncepti in strateške usmeritve, 
ki bi jih moral zasledovati osnutek nove-
ga zakona, so:
•   krepitev spodbudnega poslovnega okolja, 
•   spodbujanje celovite in kakovostne tu-

ristične ponudbe Slovenije, 
•   krepitev partnerskega odnosa med turi-

stičnimi deležniki ter 
•   spodbujanje trajnostnega razvoja turizma. 

Kot navaja osnutek zakona, lahko le 
spodbudno poslovno okolje vodi v večjo 
konkurenčnost slovenskega turizma in 
končno »ustoličenje« turizma kot vodilne 
gospodarske panoge v Sloveniji (slednji 
cilj zasleduje tudi strategija slovenskega 
turizma do leta 2016). Glavnina spre-
memb veljavnega zakona o spodbujanju 
razvoja turizma, zaradi katerih je bil 
sprožen sprejem novega zakona in ne le 
njegove dopolnitve, naj bi prinesla poe-
nostavitev pogojev za poslovanje oziro-
ma izvajanje turistične dejavnosti. Prvo 
opozorilo izobraževalcev in raziskoval-
cev se nanaša prav na nevarnosti zakon-
skega poenostavljanja tistih pogojev po-
slovanja v turizmu, ki se lahko pokažejo 
v nižanju kakovosti turistične ponudbe 
in v manjši zaščiti turista kot potrošnika. 

Da bi turizem postal v Sloveniji vodilna go-
spodarska panoga, je nedvomno potrebno 
dvigniti turistično povpraševanje in potro-
šnjo. To se lahko doseže s spodbujanjem 
raznolikosti turistične ponudbe, njene ka-

Pomisleki ob noveli 
zakona o spodbujanju 
razvoja turizma

prof. dr. anton goSar, deKan turiStice

izr.prof. maja uran maravić, predStojnica Katedre za management v turizmu, turiStica
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kovosti ter z učinkovitim in odgovornim 
trženjem. Predlagana poenostavitev pogo-
jev poslovanja, ki jo ZSRT predvideva za 
organiziranje in posredovanje potovanj, z 
ničemer ne spodbuja raznolikosti ponud-
be. Predvidena deregulacija ne le, da ne 
spodbuja kakovosti, temveč jo celo ogroža, 
saj odpira prostor možnim zlorabam na ra-
čun gostov. Odprava administrativnih po-
gojev, ki naj bi po mnenju pripravljavcev 
zakona vodila v oblikovanje spodbudne-
ga poslovnega okolja, lahko kratkoročno 
vodi k povečanemu številu ponudnikov. 
Zagotovo pa ne spodbuja k zagotavljanju 
kakovosti, ki je prav tako temeljni strate-
ški element konkurenčnosti slovenskega 
turizma. Licence in regulacije poklicev v 
turizmu nikjer ne obstajajo z namenom 
oteževanja poslovnega okolja, temveč je 
njihov osnovni namen zagotavljanje pri-
merne kakovosti storitev, ki temelji na 
znanju in kompetencah, na podlagi ka-
terih se poslovnemu subjektu omogoči 
opravljanje turistične dejavnosti. S tem 
se prosti trg izogne pastem »vmesnega 
prostora in časa«, ko se zaradi spodbud 
poslovanja v lov za turističnim denarjem 
poženejo kompetentni in nekompetentni 
poslovneži. Popravljati škodo za nekompe-
tentnimi ponudniki, ki se običajno pokaže 
v nezadovoljstvu turistov, je neprimerno 
dolgotrajnejši in dražji proces od uvedbe 
na videz nespodbudnih regulacij.

Krepitev partnerskega  
povezovanja ponudnikov za 
trajnostni razvoj turizma

Osnutek zakona naj bi sledil načelu krepi-
tve partnerskega odnosa med turističnimi 
deležniki, česar pa z deregulacijo in prepu-
ščanjem organiziranosti svobodni iniciativi 
ne omogoča. Slovensko turistično okolje 
je specifičen primer, ki zahteva specifičen 
pristop k razvoju turizma – takšne sistem-

ske rešitve, ki uspešno usmerjajo, povezu-
jejo in organizirajo turistične deležnike za 
uspešnejši razvoj, trženje in izvajanje turi-
stične ponudbe. Gre namreč za panogo, ki 
je močno odvisna od »skupnega dobrega«, 
torej virov, katerih rabo mora nadzorovati 
predstavnik družbe (zakonodajna in izvr-
šna oblast), hkrati pa mora predstavnik 
družbe (zakonodajna oblast) poskrbeti za 
oblikovanje spodbudnega okolja, v kate-
rem se turistični sektor organizira na na-
čin, ki mu omogoča konkurenčni položaj 
na mednarodnem turističnem trgu. Drugo 
opozorilo pripravljavcem zakona se zato 
nanaša na sistemske spremembe, s kate-
rimi predlagatelj zakona pravzaprav od-
stopa od funkcije zagotavljanja odgovorne 
rabe »skupnega dobrega«. S ciljem, da se 
spodbudi svobodno in interesno organizi-
ranost turističnega sektorja, se ponovno 
opušča vloga regijskih turističnih oziroma 
destinacijskih organizacij, kar se že nekaj 
časa izkazuje za enega najbolj perečih pro-
blemov slovenskega turističnega sektorja. 
Glavnino turističnih ponudnikov v Slove-
niji namreč predstavljajo majhna podjetja, 
katerih finančni, infrastrukturni in človeški 
viri omejujejo razvoj, ponudbo in trženjske 
aktivnosti. Močna konkurenčnost med po-
nudniki na lokalni ravni je posledica ome-
jenega turističnega povpraševanja, zato je 
miselnost med gospodarskimi subjekti še 
vedno bolj usmerjena v tekmovanje na-
mesto v destinacijsko povezovanje in so-
delovanje. Zaradi tega je pomembno, da 
družba (zakonodajna oblast), ki turistično 
gospodarstvo opredeljuje kot potencialno 
najpomembnejšo gospodarsko panogo v 
državi, pomaga majhnim gospodarskim 
subjektom tako, da zastavi organizacijsko 
strukturo, ki podpira in usmerja učinkovit, 
povezovalen razvoj. S predlaganim za-
konom država na videz odstopa od svoje 
regulativne vloge in razvoj turističnih ob-
močij ponovno prepušča stihiji ponudni-

kov. Če se je v preteklosti pokazalo, da ob-
stoječe organizacijske oblike (npr. lokalne 
turistične organizacije) niso zadovoljivo 
opravile svojih nalog, ne pomeni, da mora 
država odstopiti od iskanja in spodbuja-
nja modela destinacijske organiziranosti. 
V podkrepitev naj navedemo rezultate 
zadnje raziskave s področja povezovanja 
turističnih deležnikov in oblikovanja inte-
grirane destinacijske skupnosti opravljene 
na Fakulteti za turistične študije - Turisti-
ci, ki kažejo, da ponudniki na destinaciji 
pričakujejo celo bolj (in ne manj) aktivno 
vlogo države pri zagotavljanju sistemskih 
rešitev, ki bi jim omogočale učinkovitejše 
povezovanje in predvsem prodornejše tr-
žno delovanje.

Naj za konec povzamemo še nekaj splo-
šnih in konkretnih pripomb na ZSRT-1:
•   Osnutek zakona ne spodbuja partner-

skega sodelovanja med ponudniki; ni 
spodbud za trženje celovite turistične 
ponudbe in podobe Slovenije, za ra-
zvoj kakovosti in za krepitev turistične 
kulture nasploh.

•   Argument spodbujanja podjetniških 
pobud ne odpravi dvomov v uspeh 
deregulacije; deregulirano podjetni-
ško okolje se pogosto najprej obrne k 
zaslužkarstvu, šele v naslednji fazi se 
vzpostavi tekma v kakovosti.

•   Večina deregulacije na področju turi-
stičnih poklicev prinaša padec kako-
vosti storitev; izkušnje imamo že na 
področju gostinstva.

•   Nekoristno je omejevanje prihodka iz 
naslova t.i. pavšalnih turističnih taks 
za lastnike počitniških stanovanj; velja-
lo bi razmisliti o oblikovanju razredov 
turistične takse glede na stopnjo turi-
stične razvitosti občine in tako delno 
regulirati določanje višine turistične ta-
kse glede na dejansko stopnjo razvoja 
turistične infrastrukture v občini.
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Ministrstvo za finance je v so-
delovanju s Skupnostjo občin 
Slovenije v oktobru 2012 orga-

niziralo pet delovnih posvetov na temo 
državnih pomoči. Delovni posveti so bili 
organizirani v mestnih občinah Murska 
Sobota, Velenje, Ljubljana, Kranj in Ma-
ribor. Posvet je zajemal štiri področja. 
Uvodoma je bilo pojasnjeno, kaj je to 
državna pomoč in kakšne so posledice 
dodelitve nedovoljene pomoči.

Osrednja tema posveta so bila nova pravi-
la o državnih pomočeh pri opravljanju t.i. 
storitev splošnega gospodarskega pome-
na - SSGP (javne gospodarske službe), ki 
so začela veljati leta 2012, in sicer:
•   Sklep Komisije z dne 20. decembra 

2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe 
o delovanju Evropske unije za državno 
pomoč v obliki nadomestila za javne 
storitve, dodeljenega nekaterim pod-
jetjem, pooblaščenim za opravljanje 
storitev splošnega gospodarskega po-
mena (Ur.l. EU, št. L 7/2012)

•   Uredba Komisije (EU) št. 360/2012 
z dne 25. aprila 2012 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis 
za podjetja, ki opravljajo storitve splo-
šnega gospodarskega pomena (Ur.l. 
EU, št. L 114/2012)

•   Okvir Evropske Unije za državno po-
moč v obliki nadomestila za javne sto-
ritve (2011) (2012/C 8 /03).

Predstavitev je bila namenjena kot 
pomoč občinam pri pregledu javnih 
služb in gospodarskih javnih služb, ki 
predstavljajo SSGP in po načinu sub-
vencioniranja podležejo uporabi bodisi 
sklepa Komisije (do 15 milijonov evrov 
po SSGP) bodisi uredbe Komisije o pra-
vilu pomoči de minimis (do 500.000 
evrov po izvajalcu v treh letih). Ker se 
uporaba omenjenih pravil medsebojno 
izključuje, so bile občine napotene k 

poglobljenemu razmisleku o priglasitvi 
ustrezne sheme državne pomoči, upo-
števaje tako vsote subvencij, ki jih izva-
jalci SSGP prejemajo, kot tudi njihove 
razvojne potrebe in načrte. 

Predstavljena so bila merila iz prakse od-
ločanja institucij EU pri opredeljevanju 
SSGP in podrobno je bilo obrazloženo 
nadomestilo kot oblika državne pomo-
či iz člena 106(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, namenjena pokrivanju 
»izrednih ali dodatnih stroškov ali iz-
gub, ki (lahko) nastanejo pri opravljanju 
SSGP z ali zaradi naloženih obveznosti v 
splošnem interesu«. 

Predstavljeno je bilo t.i. Altmarkovo pra-
vilo, ki določa pogoje za izvzem iz upora-
be pravil državne pomoči. V Sloveniji jih 
v celoti izpolnjujejo zgolj posamezni izva-
jalci SSGP, ki so izbrani s konkurenčnim 
postopkom, po merilu »najnižjih stroškov 
ali ekonomsko najugodnejše cene«.

Po temeljnih določbah, vključno glede 
področij uporabe in oblik pomoči, se 
novo pravilo pomoči de minimis, ki pred-
stavlja bistveno poenostavitev v primer-
javi s sklepom Komisije, ne razlikuje od 
klasičnega tovrstnega pravila. Navkljub 
znatno višjemu pragu pa bo, glede na 
zahtevano seštevanje pomoči iz različnih 
shem po izvajalcu, ki pogosto opravlja 
več SSGP in nemalokrat iste ali povezane 
komercialne storitve, uporaba tega pra-
vila v praksi vendarle omejena. 

Predvideva se, da bodo sheme državnih 
pomoči povečini priglašene po sklepu 
Komisije. Ta določa tako minimalno vse-
bino pooblastila, vključno s podrobno 
navedbo podeljenih izključnih ali poseb-
nih pravic pri opravljanju SSGP, kot tudi 
parametre za izračun nadomestila in pre-
verjanje prekomernega nadomestila, ki 
šteje za nedovoljeno pomoč in jo je zato 

treba zahtevati v vračilo. Poleg oprede-
litve upravičenih stroškov, rednih in iz-
rednih, je pri izračunu treba upoštevati 
vse prihodke iz SSGP in pod določenimi 
pogoji oziroma, če je tako predvideno, še 
presežke prihodkov iz povezanih komer-
cialnih dejavnosti. Priznati je mogoče, v 
primerih določenih tveganj ponudbe ali 
povpraševanja, tudi zmerni dobiček, ki 
spodbuja stroškovno učinkovitost in/ali 
kakovost oskrbe z javnimi dobrinami in 
storitvami. Glede na naravo SSGP je po-
dan nabor različnih kazalcev zmernega 
dobička. Četudi so akontacije določene 
vnaprej, na osnovi odobrenih finančnih 
planov, se znesek nadomestila torej izra-
čuna naknadno, na osnovi letnih računo-
vodskih izkazov. 

Udeleženci so bili seznanjeni z zahteva-
mi za hranjenje in posredovanje podat-
kov na zahtevo Komisije in z obveznostjo 
rednega poročanja Ministrstvu za finan-
ce. Za naslednje poročilo EK bo potrebno 
posredovati podatke o dodeljeni pomoči 
v letih 2012-14. 

V nadaljevanju je bila predstavljena prak-
tična uporaba pravil o storitvah splošne-
ga gospodarskega interesa v praksi. Pred-
stavljen je bil pilotni projekt, izveden v 
konkretni občini. Občina ima sprejet 
Odlok o gospodarskih javnih službah. 
Na podlagi tega odloka ima kot obve-
zne javne gospodarske službe določene: 
oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne in odpadne vode, zbiranje in 
čiščenje komunalnih odpadkov, odlaga-
nje ostankov predelave in odstranjevanje 
komunalnih odpadkov, vzdrževanje ob-
činskih cest, pokopališka in pogrebna de-
javnost ter urejanje pokopališč in čiščenje 
javnih tržnic. Nadomestilo kot oblika dr-
žavne pomoči se pojavi pri oskrbi s pitno 
vodo, odvajanju in čiščenju komunalne 
in odpadne vode, zbiranju in čiščenju ko-
munalnih odpadkov, odlaganju ostankov 
predelave in odstranjevanju komunalnih 
odpadkov v obliki zmanjšanja najemni-
ne. Občina s sklepi, ki jih sprejme občin-
ski svet, letno odloči o višini najemnine 
in subvencije le-te, sam znesek subvenci-
je pa je nato na podlagi pogodbe nakazan 
izvajalcu teh obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb. Pokrivanje izgube 
zaradi zamrznjenih cen je ob predpo-
stavki »ekonomike poslovanja« z vidika 
evropske zakonodaje upravičen strošek 
nadomestila. Seveda pa je potrebno upo-
števati tudi domačo zakonodajo.

Delovni posvet o 
državnih pomočeh 

SeKtor za Spremljanje drŽavnih pomoči, 
miniStrStvo za finance
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Ker bo številna nadomestila za izvajanje 
storitev splošnega gospodarskega pome-
na - SSGP (t.j. javne gospodarske služ-
be) potrebno priglasiti Ministrstvu za fi-
nance, sta bila na posvetu predstavljena 
dva nova obrazca priglasitve, ki se bosta 
uporabljala za priglasitev pomoči za ta 
namen. Eden je namenjen priglasitvi de 
minimis pomoči za SSGP, drugi pa za 
državno pomoč pri opravljanju SSGP. 
Obrazca sta sestavljena iz treh delov, prva 
dva dela sta pri obeh enaka, tretji del pa 
je sestavljen iz podrobnejših vprašanj. 
Prvi del obrazca od priglasitelja zahteva 
splošni opis pomoči, to je naslov pomoči, 
kdo je dajalec pomoči, pravno podlago za 
dodelitve pomoči in pa navezavo na sek-
torski zakon, če le-ta obstaja. Drugi del 
obrazca vsebuje seznam možnih kategorij 
SSGP pomoči. Razvrstitev po kategorijah 
je pomembna zaradi kasnejšega zbiranja 
in poročanja podatkov o tovrstnih pomo-
čeh. Evropska Komisija je namreč nalo-
žila vsem državam članicam, da ji vsaki 
dve leti posredujejo podatke o dodeljenih 
pomočeh za SSGP po kategorijah. Z vna-
prejšnjim definiranjem kategorij bomo 
poročanje lahko izvedli hitro in kvalite-
tno. Tretji del obrazca priglasitve pa s po-
drobnejšimi vprašanji priglasitelja vodijo 
do lažje preveritve skladnosti pravne pod-
lage s pravili, ki veljajo na tem področju.

V nadaljevanju so bila predstavljena pra-
vila o državnih pomočeh na področju 
prodaje zemljišč in objektov v javni lasti. 
Namen predstavitve je bil seznaniti obči-

ne, da je potrebno pravila o državnih po-
močeh upoštevati tudi pri razpolaganju z 
javnim premoženjem. 

Pravila o državnih pomočeh na področji 
prodaje zemljišč ali objektov v javni lasti 
so določena v sporočilu Komisije o elemen-
tih državne pomoči pri prodaji zemljišč in 
objektov s strani javnih oblasti (Uradni list 
EU, C 209 10.07.1997 str. 3). V sporočilu 
Evropska Komisija pojasnjuje, pod kateri-
mi pogoji prodaja zemljišč in objektov v 
javni lasti ne predstavlja državne pomoči, 
kdaj ta prodaja predstavlja državno pomoč 
in kaj storiti v takem primeru. Pravila o 
državnih pomočeh je potrebno upoštevati, 
kadar se zemljišče in objekti, ki so v jav-
ni lasti, prodajajo subjektu, ki se ukvarja 
z gospodarsko dejavnostjo. Da prodaja 
zemljišč in objektov ne bi predstavljala 
državne pomoči, mora biti zemljišče pro-
dano po tržni vrednosti. Evropska Komisija 
v sporočilu navaja dve možnosti določitve 
tržne cene: (I) prodaja prek brezpogoj-
nega ponudbenega postopka (dražba) in 
(II) izvedba predhodne cenitve s strani 
pooblaščenega cenilca. Vsaka prodaja, ki 
je izvedena pod takó določeno tržno ceno, 
predstavlja državno pomoč. Višino držav-
ne pomoči predstavlja razlika med tržno 
in prodajno ceno. V primeru, če bi prodaja 
zemljišča oz. objektov, ki so v javni lasti, 
lahko predstavljala državno pomoč, jo je 
potrebno predhodno priglasiti Ministrstvu 
za finance (Sektor za spremljanje državnih 
pomoči), ki oceni skladnost pomoči z do-
voljenimi nameni državnih pomoči.

Na koncu posveta je bila občinam po-
dana informacija o spletni aplikaciji, ki 
se na Ministrstvu za finance uporablja 
od leta 2010. Aplikacija vsebuje vse pri-
glasitve (de minimis, državnie pomoči 
in skupinske izjeme) s podrobnejšimi 
podatki ter vse podatke o dodeljenih 
državnih pomočeh ter pomočeh po pra-
vilu de minimis. Poročanje o dodeljenih 
pomočeh na lokalnem nivoju še vedno 
poteka s pomočjo excelovih datotek 
preko e-maila. Ta postopek je popolno-
ma utečen in ni zaznati nobenih proble-
mov. Cilj, ki ga na Ministrstvu za finan-
ce želimo čim prej doseči, pa je, da bi 
tudi lokalni nivo pričel z aktivno upora-
bo spletne aplikacije – to pomeni, da bi 
direktno poročali v spletno aplikacijo. V 
prihodnje to tudi pomeni, če bodo seve-
da na razpolago ustrezna finančna sred-
stva, da bi dajalci pomoči preko spletne 
aplikacije lahko sami preverjali, koliko 
pomoči oziroma de minimis pomoči je 
posamezen potencialni prejemnik v pre-
teklosti že prejel. 

Pred prvo prijavo v aplikacijo je potreb-
no poskrbeti za nekaj formalnosti. Apli-
kacija je dostopna tistim, ki imajo dostop 
do omrežja HKOM. Za dostop do spletne 
aplikacije je potrebno izpolniti obrazec za 
dodelitev gesla in ga posredovati na e-mail 
naslov mf.sndp@mf-rs.si. V okviru posveta 
je bil predstavljen celoten postopek poro-
čanja preko spletne aplikacije. Postopek je 
v obliki predstavitve dostopen tudi na sple-
tnih straneh Ministrstva za finance. 
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Uravnoteženje javnih financ je iz-
ziv s katerim se ukvarjamo na 
vseh nivojih in sektorjih javnega 

upravljanja. V zaostrenih gospodarskih 
razmerah se soočamo z zmanjševanjem 
javnih prihodkov, hkrati pa se povečujejo 
pritiski na javne izdatke, zlasti na podro-
čju sociale, zdravstva, vzgoje in izobraže-
vanja in vseh drugih področjih. V javno-
sti smo v zadnjem času velikokrat priča 
stališčem in mnenjem kako so občine 
neracionalno organizirane in posledično 
drage in kako bi se dalo na občinah veli-
ko privarčevati. Tudi občine se nenehno 
ukvarjamo z vprašanjem kako zagotovi-
ti potreben obseg sredstev za izvajanje 
vseh zakonskih, predvsem tekočih na-
log, hkrati pa vendarle najti zadosten vir 
sredstev za izvajanje razvojnih načrtov in 
programov, ki niso samo lokalnega po-
mena, ampak velikokrat regionalnega ali 
celo nacionalnega pomena. Še posebej, 
ko gre recimo za izvajanje politike regi-
onalnega razvoja in vprašanje uspešnosti 
črpanja evropskih sredstev. 

Tako Ustava RS, kot Evropska listina o lo-
kalni samoupravi, ki jo je RS ratificirala, 
določata da se mora občinam zagotoviti 
avtonomne vire in primeren obseg sred-
stev za izvajanje nalog. Lastni viri občin 
so opredeljeni in pogojeni z zakonodajo, 
predvsem zakonom o lokalni samoupra-
vi, zakonom o financiranju občin, kot tudi 
nekaterimi področnimi zakoni, ki določa-
jo namenska sredstva in njihovo porabo. 
Glavni vir za financiranje zakonskih nalog 
občinam tako predstavlja glavarina, ki se 
izračuna po posebni metodologiji, upo-
števaje dogovorjeno višino povprečnine 
in več razvojnih kazalcev občine. Pov-
prečnina se določi z zakonom o izvrše-
vanju državnega proračuna za vsako leto 

posebej. Zakon predvideva da se Vlada 
RS o določitvi višine povprečnine, uskladi 
z obema reprezentativnima združenjima 
lokalnih skupnosti. 

Zgodba o vsakoletnih usklajevanjih višine 
povprečnine ima že dolgo brado. Žal pa 
lahko ugotovimo, da se nam, kljub pripra-
vljenosti na kompromise več let zapored 
ni uspelo dogovoriti, vlada pa je nato eno-
stransko predlagala višino povprečnine, 
ki jo je državni zbor tudi potrdil. Do do-
govora v zadnjih letin ni prišlo predvsem, 
ker vlada ni bila pripravljena usklajevati 
višine povprečnine sorazmerno z poveča-
nim obsegom obstoječih in dodajanjem 
nekaterih novih nalog lokalnim skupno-
stim. Tako se je povprečnina znižala ne 
samo realno, ker se stroški povečujejo, 
ampak je bila celo znižana v absolutnem 
znesku. Po izračunih lokalnih skupnosti, 
zlasti tudi glede na dejansko porablje-
na sredstva za izvajanje zakonski nalog, 
bi morala povprečnina znašati že okrog 
620 EUR na prebivalca. Vlada je tako 
enostransko določila povprečnino za leti 
2011 in 2012 v višini 554,50EUR, za dru-
go polovico leta 2012 pa jo je z zakonom 
o uravnoteženju javnih financ še dodatno 
znižala na 543EUR na prebivalca. 

Razkorak med zagotovljenimi in dejan-
sko potrebnimi sredstvi za izvajanje za-
konskih nalog se je torej iz leta v leto 
povečeval. Občine imamo zelo omejen 
vpliv, oz. možnost zmanjševanja stro-
škov za izvajanje zakonskih nalog, ker so 
le ti po večini pogojeni z obsegom pravic 
in obveznosti, ki so določene z zakoni ali 
podzakonskimi predpisi. Zato smo obči-
ne v želji po zniževanju stroškov in da 
ob tem ne bi zmanjševali obsega pravic 
in obveznosti že leta 2010 zahtevali, da 

ZUJFO – velika 
pričakovanja in  
klavrn rezultat 

darKo fraS, 
Župan občine Sveta trojica
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se vsaj začasno prilagodijo nekateri stan-
dardi in normativi, ki bi pomenili zniža-
nje ali vsaj ne povečevanja stroškov. To 
se ni zgodilo niti v letu 2011 in prav tako 
ne v letu 2012, ko je bila sicer v predlo-
gu ZUJF predvidena cela vrsta ukrepov 
za znižanje stroškov občin za izvajanje 
zakonskih nalog, pa so kasneje bile uma-
knjene zaradi groženj sindikatov javne-
ga sektorja z referendumom. Glede na 
strukturo stroškov občin predstavljajo 
velik delež izdatki za predšolsko vzgojo 
in šolske prevoze in prav na tem podro-
čju smo tudi v lokalnih skupnostih, glede 
na izkušnje organizacije, videli celo vr-
sto možnih ukrepov, ki bi lahko prine-
sli določene prihranke. Vlada je takrat 
najavila, da bodo to področje reševali s 
spremembami področne zakonodaje, ki 
naj bi prišla v proceduro letos jeseni. To 
se ni zgodilo in tako smo se zopet soočili 
z vladnim predlogom višine povprečni-
ne za leti 2013 in 2014, ki je bil še nižji 
od veljavnega. Po težavnih pogajanjih z 
vlado je bil po večih letih ponovno dose-
žen dogovor o višini povprečnine za leti 
2013 in 2014, v višini 536EUR. Občine 
so v duhu doprinosa k skupnim naporom 
za obvladovanje javnih izdatkov pristale 
na še dodatno znižanje povprečnine, ob 
treh dodatnih pogojih. Najprej da vlada 
zadolži Ministrstvo za pravosodje in jav-
no upravo, da v sodelovanju z resorni-
mi ministrstvi do 15. 10. 2012 pripravi 
zakon za uravnoteženje javnih financ za 
občine s ciljem znižanja stroškov zakon-
skih nalog občin do višine 10%. Potem, 
da Vlada Republike Slovenije zadolži 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da 
do 1. 11. 2012 posreduje vladi v spre-
jem uredbo, ki bo določala metodologijo 
določanja cen komunalnih storitev, po 
kateri bodo občine s 1. 1. 2013 lahko 
obračunale polno lastno ceno komunal-
nih storitev. In dogovorjeno je bilo tudi, 
da se Zakona o financiranju občin v tem 
trenutku ne spreminja. Ministrstvo za fi-
nance pa je vztrajalo, da bo v zakon po-
seglo, vendar bo k sodelovanju povabilo 
tudi obe reprezentativni združenji.

Z strani ministrstva za pravosodje in jav-
no upravo je bila tako imenovana delovna 
skupina, ki je imela nalogo zbrati vse pre-
dloge za možno zmanjšanje obsega nalog 
in stroškov občin po posameznih podro-
čjih in pripraviti predlog zakona o urav-
noteženju javnih financ občin (v nadalje-
vanju ZUJFO). Skupino vodi ga. Nevenka 
Vratanar vodja službe za lokalno samo-

upravo na MPJU, v njej pa sodelujemo 
poleg predstavnikov omenjene službe, 
tudi predstavniki ministrstva za finance 
in obeh reprezentativnih združenj občin. 
Prvi delovni sestanek je bil 22.10.2012. 
Skupina je zbrala in obravnavala vse pre-
dloge in se do njih opredelila. Pri tem je 
potrebno povedati, da se je zopet pono-
vila stara zgodba, da je bila velika večina 
predlogov, ki so jih podale občine, oce-
njena s strani posameznih ministrstev, 
kot nesprejemljivih ali pa da so potrebne, 
oz. že v pripravi sistemske spremem-
be predpisov. Tako je bilo sprejemljivih 
(usklajenih z resornim ministrstvom) le 
nekaj predlogov, kot na primer možnost 
ustanavljanja brezplačne služnosti države 
v korist občin, možnosti vlaganja lastnih 
predlogov v zemljiško knjigo, uvajanju 
občinskih taks za posebno rabo javnih 
površin in uveljavljanja služnosti v javno 
korist na zemljiščih agrarnih skupnostih, 
ki pa pomenijo le minimalne pričakovane 
prihranke stroškov. Glavnina predlogov 
z vidika možnih prihrankov stroškov ob-
čin, ki bi jih bilo nujno potrebno doseči 
že v letu 2013, se je nanašala na podro-
čje predšolske vzgoje in šolskih prevozov. 
Ocena vseh v delovni skupini je bila, da če 
ne dosežemo prihrankov na tem podro-
čju, bodo učinki ZUJFO, glede na potreb-
ne, oz. pričakovane tako majhni, da brez 
tega predloga zakona niti ni smiselno 
vlagati v zakonodajno proceduro. Glede 
na dejstvo, da bo moral biti predlog ZU-
JFO medresorsko usklajen smo v okviru 
priprave predloga ZUJFO, nadaljevali z 
usklajevanjem ali bolje rečeno pogajanji 
na ministrstvu za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, katerega je zastopala 
državna sekretarka Mojca Škrinjar. Na 
področju predšolske vzgoje so občine pri-
pravile predloge v smeri podaljšanja roka 
za uveljavitev 50% znižanja plačila za 
otroke, ki so dopolnili 3 leta starosti, ve-
čjo fleksibilnost oddelkov in začasno zni-
žanje normativov, vendar tako, da ne bi 
prišlo do odpuščanja, ampak da ne bi bilo 
novega zaposlovanja ob odpiranju novih 
oddelkov. Tako bi se namreč lahko dose-
gel kompromis z zaposlenimi v predšolski 
vzgoji in hkrati dosegalo cilj, da z obstoje-
čim obsegom sredstev omogočimo vpis v 
vrtce tudi tistih otrokom, ki jim tega sedaj 
še ne omogočamo. Na področju predšol-
ske vzgoje so se predlogi občin nanašali 
predvsem na bolj racionalno organizaci-
jo in opredeljenimi kriteriji za izvajanje 
šolskih prevozov, katerih organizacija je 
sedaj precej različna po občinah.

Ministrstvo je kot izhodišča za usklajeva-
nje pripravilo strokovni predlog sprememb 
in dopolnitev omenjenega področja, ki pa 
se je v nekaterih podrobnostih precej raz-
likoval od predlogov občin. V usklajeva-
nje predlogov je ministrstvo vključilo tudi 
predstavnike Skupnosti vrtcev Slovenije, 
Združenje ravnateljev in ravnateljic Slove-
nije, Združenje ravnateljev osnovnih šol in 
združenje staršev Slovenije. 

Prvi sestanek je bil sklican 29.11. 2012, 
nato se je vrstilo več sestankov, ki pa so 
bili vsi po vrsti sklicani le dan ali dva 
pred terminom, kar nam je prestavljalo 
velike težave pri zagotavljanju prisotno-
sti naših predstavnikov, predvsem v smi-
slu neke kontinuitete. 

Najprej je bil predlog ministrstva pred-
stavljen kot predlog, ki je bil pripravljen 
na zahtevo občin in predstavniki vrtcev 
in šol so to razumeli, kot da so to tudi 
vsebinsko predlogi občin. To smo pred-
stavniki SOS in ZOS odločno zanikali in 
poudarili, da je naš skupni cilj čim večja 
vključenost otrok v predšolsko vzgojo in 
zagotavljanje čim boljših pogojev za to 
v okviru razpoložljivih sredstev. Še po-
sebej smo opozorili na dejstvo, da nam 
ni zagotovljen potreben obseg sredstev 
za financiranje zakonskih nalog na po-
dročju predšolske vzgoje ob hkratnem 
zagotavljanju zahtevanih standardov in 
normativov in zagotavljanju možnosti 
predšolske vzgoje in varstva za vse otro-
ke, ki bi sicer imeli pravico in želeli biti 
vključeni v vrtce. Zato je izhod mogoče 
iskati samo v dveh smereh, ali poveča-
ti obseg sredstev ali pa začasno znižati 
stroške. Preko 80% stroškov na progra-
mih predšolske vzgoje pa predstavljajo 
stroški dela, če odmislimo seveda in-
vesticije, ki pa so tako ali tako zgodba 
zase. Strokovni predlog ministrstva, ki je 
poleg predlaganega možnega povečanja 
števila otrok v oddelkih vseboval tudi 
predlog povečanega obsega prisotnosti 
vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu, in 
manjši obseg sočasne prisotnosti vzgoji-
teljice in pomočnice v oddelku je naletel 
na velik odpor predstavnikov vrtcev, zla-
sti tudi zaradi nekorektne interpretacije 
predloga zaposlenim v vrtcih in staršem. 
Tako se je odvijala polemika in vztrajno 
nasprotovanje strokovnim predlogom s 
strani predstavnikov vrtcev, ki so trdili, 
da imajo cel kup predlogov za možne 
prihranke na področju materialnih stro-
škov. Predstavniki občin smo vseskozi 
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poudarjali, da sicer skozi praktične izku-
šnje vidimo možnosti za prihranke pred-
vsem na področju stroškov dela, da pa se 
seveda ne moremo spuščat v strokovno 
presojo in iskanje konkretnih strokovnih 
rešitev, ker je to naloga ministrstva. Gle-
de na podatke o organizaciji programov 
predšolske, pa je seveda evidentno, da 
imamo standarde vzgoje in organizaci-
jo na bistveno višjem nivoju, kot bi si jo 
lahko privoščili, glede na višino našega 
BDP, v primerjavi z nam primerljivimi 
državami EU. Kljub strokovni argumen-
taciji in evropskim primerjavam se stali-
šča predstavnikov vrtcev glede predlaga-
nih začasnih ukrepov s strani ministrstva 
niso prav nič spremenila, še več, pritiski 
na vlado in občine (in seveda tudi na Dr-
žavni zbor) se z aktivnostmi SVIZ še sto-
pnjujejo. Tako se zdi, da spet ostajamo 
vsak na svojem bregu, naša ladja javnih 
financ pa se še naprej počasi potaplja. 

Na področju oblikovanja skupnih šolskih 
okolišev znotraj enega naselja so na mi-
nistrstvo pripravili predloge, ki smo jih v 
občinah v glavnem podprli, seveda pa so 
precejšnji pomisleki izraženi z strani ne-
katerih, zlasti mestnih občin in tudi rav-
natelji vidijo predvsem veliko organiza-
cijskih zapletov pri izvajanju predlaganih 

sprememb. Predvsem se pomisleki občin 
nanašajo na možna povečanja stroškov 
šolskih prevozov zaradi določanja sku-
pnih šolskih okolišev. Na področju organi-
zacije predšolskih prevozov je ministrstvo 
predlagalo izenačenje pravice do šolskega 
prevoza za učence od 1. do 3. razreda na 
razdalji do 5 km in za učence od 4. do 
9. razreda do 4 km, ukinili pa bi pravico 
do povračila stroškov tistim učencem, ki 
se po svoji volji šolajo izven svojega šol-
skega okoliša. Predstavniki občin smo bili 
mnenja, da različna obravnava dveh sta-
rostnih skupin ne prinaša neke vsebinske 
kvalitete, stroški pa se zaradi načina orga-
nizacije prevozov, ki so v glavnem plačani 
na prevožen km ne bi bistveno znižali. Za 
občine bi bilo pomembneje določiti bolj 
jasne in enotne kriterije za določanje ne-
varnih poti, za kar pa smo skupaj ugota-
vljali da je bolj primerno urejati s podza-
konskimi predpisi. 

Glede na sklep Vlade RS in sklenjen do-
govor med občinami in vlado bi moral 
predlog zakona biti pripravljen do 15. 10. 
2012 in bi sedaj že moral biti zdavnaj v 
parlamentarni proceduri, še posebej, če 
bi želeli njegove učinke v letu 2013. Kot 
trenutno kaže nam časa zmanjkuje, še 
bolj kot časa pa vladi poguma in politič-

ne volje za dejanski napredek pogajanj 
o spremembah na področju predšolske 
vzgoje. Temu botruje predvsem nizka 
stopnja pripravljenosti zaposlenih v pred-
šolski vzgoji za iskanje konkretnih rešitev 
v smislu obvladovanja stroškov dela. Če 
iz predlaganega zakona o uravnoteženju 
javnih financ za občine izpadejo načrto-
vani ukrepi na področju predšolske vzgo-
je, bo to pomenilo da od skupaj zastavlje-
nega cilja in načrtovanih 10% zmanjšanih 
obveznosti občin ne bo ostalo skoraj nič. 
Ker je povprečnina za leti 2012 in 2013 z 
zakonom o izvrševanje proračuna RS za 
omenjeni leti že sprejeta, bo to pomenilo, 
da bodo morale občine za financiranje za-
konskih nalog uporabljati tudi namenska 
in razvojna sredstva in se tako še doda-
tno odpovedati investicijam in razvojnim 
projektom, kar pa se ne bo odražalo samo 
na stagnaciji lokalne samouprave, am-
pak tudi na uspešnosti države pri črpanju 
evropskih sredstev in pa skozi manjši ob-
seg investicij na nižjih prihodkih države 
in še dodatnemu upadu BDP in recesiji 
gospodarstva. To pa gotovo ni smer, ki si 
jo želimo in v katero bi smeli pluti. Zato 
menim, da je res skrajni čas, da se strezni-
mo prav vsi v družbi, da dojamemo, da 
smo pravzaprav na istem čolnu in da le 
skupaj lahko najdemo izhod iz tega.
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Skupnost občin Slovenije (v nadalje-
vanju SOS) je s stališča poslank in 
poslancev Pozitivne Slovenije (v na-

daljevanju: PS) organizacija, ki povezuje 
in zastopa interese lokalnih skupnosti. 

Aktivno povezovanje in spremljanje do-
gajanj v lokalnih skupnostih, širjenje do-
bre prakse na mnogih za lokalne skupno-
sti pomembnih področjih, neposredno 
vključevanje v aktualna dogajanja pri 
sleherni spremembi zakonodaje, ki zade-
va slovenske občine. In zato ne čudi, da 
skoraj ni primera, da ne bi mnenj SOS-a 
obravnavali na matičnih delovnih telesih 
ali plenarnih zasedanjih državnega zbo-
ra (v nadaljevanju DZ). 

Prizadevanja, predlogi in opozorila tako 
PS kot SOS mnogokrat ostanejo žal neu-
spešna. Vzrok ni v tem, da bi bili predlogi 
SOS neumestni ali premalo argumentira-
ni. Prav tako ni razlog v tem, da bi bile 
poslanke in poslanci PS premalo aktivni. 
Razlog je v tem, da vlada predlaga zako-
nodajo pogostokrat ne oziraje se na ne-
popravljive posledice v lokalnih skupnosti 
in pod krinko varčevanja in uravnote-
ženja javnih financ. A se je nekajkrat že 
izkazalo, da je šlo za skrbno načrtovano 
in namensko izvedeno spremembo po-
sameznih zakonov s ciljno usmerjenimi 
rešitvami, vendar samo za konkretno 
območje, posamezen projekt ali za kon-
kreten segment državljank in državljanov 
Slovenije. Kljub našim argumentiranim 
nasprotovanjem glasovalni stroj vladajo-
če koalicije ne dopušča, da bi se karkoli 
in kadarkoli spremenilo v prid ne samo 

določenih občin. Nam pa gre za vse slo-
venske občine in kar je najpomembneje: 
za enakomernejši razvoj Slovenije. 

Danes so občine generatorji investicij 
v Sloveniji. Aktualna vlada žal tega ne 
prepoznava v tolikšni meri, kot bi bilo 
potrebno. Govori eno, izvaja drugo. Zato 
bomo, kljub navedenemu nerazumeva-
nju izjemnega pomena delovanja lokal-
nih skupnosti v Sloveniji s strani aktual-
ne oblasti, v stranki Pozitivna Slovenija 
v skladu z našim programom še naprej 
ščitili interese lokalnih skupnosti. Za-
vedamo se, da so le-te najpomembnejši 
člen pri zagotavljanju dobrih pogojev za 
življenje naših občank in občanov, nena-
zadnje pa so občine edine v naši državi, 
ki še ohranjajo investicijski cikel. Zakaj? 
Ker največje projekte na področju infra-
strukture, varstva okolja, zdravstva, šol-
stva in sociale, vodijo in peljejo občine. 

Po posameznih ministrstvih se še vedno 
ugotavlja velik delež neizkoriščenih na-
menskih evropskih sredstev, tudi kohezij-
skih, katere bi občine zagotovo izkoristile 
v večjem deležu, če bi imele kvalitetno 
zagotovljeno podporo s strani strokovnih 
služb ministrstev, ki bi se znale vživeti v 
potrebe in zmožnosti občin; in se ne bi 
obremenjevale s političnimi ozadji.

Republika Slovenija ima v evropskem 
prostoru odličen geostrateški položaj 
in škoda je, da te naravne danosti naša 
država ne bi izkoristila v prid razvoja. 
Med največjimi tovrstnimi potenciali je 
zagotovo zagotovitev kvalitetne prome-

tne povezanosti in s tem tudi gospodar-
sko razvojne odprtosti Slovenije s sose-
dnjimi državami. 

Projekt cestne prometne povezave z 
izgradnjo tretje razvojne osi od Koro-
ške na meji z Republiko Avstrijo preko 
Novega mesta proti Beli krajini z nave-
zavo na sosednjo Republiko Hrvaško je 
zagotovo eden od tovrstnih pomembnih 
strateških projektov. Omogočil bi tudi 
večji in hitrejši razvoj vsem tistim ob-
činam, ki so na območju poteka trase 
tretje razvojne osi. 

V Sloveniji predstavlja izjemen pomen 
tudi izgradnja slovenskega železniškega 
omrežja, drugega tira Divača – Koper; 
to bo zagotovilo ohranitev strateškega 
položaja Luke Koper, še posebej v sode-
lovanju z najrazvitejšemi in uspešnejšimi 
evropskimi državami. 

V primeru, da aktualna vlada in koali-
cija ne bosta prepoznali naštetih velikih 
strateških infrastrukturnih projektov 
kot osnovo za izkoristek komparativnih 
prednosti Republike Slovenije v Evro-
pi in svetu, tudi ne bo možen ponovni 
zagon gospodarstva in odpiranja nujno 
potrebnih novih delovnih mest. 

Zavedamo se, da se naša država v tem 
trenutku nahaja v težkem položaju, kar 
se zrcali tudi v stanju slovenskih občin, 
vendar bodimo optimisti glede naše pri-
hodnosti. V želji našega dobrega sodelo-
vanja vam poslanke in poslanci Pozitivne 
Slovenije izražamo hvaležnost za vaše 
dosedanje delo in vam tudi v prihodnje 
želimo veliko uspehov, saj ste ena redkih 
organizacij, ki tako uspešno in množično 
zastopa interese lokalnih skupnosti; ob-
čin, ki so danes generatorji investicij in 
razvoja v Republiki Sloveniji.

Danes so občine 
generatorji investicij 
in razvoja v  
Republiki Sloveniji

matjaŽ zanoŠKar in renata brunSKole, 
poSlanca poSlanSKe SKupine pozitivna Slovenija 

V sekretariatu SOS smo 
za prispevek v ČaSOSpisu 
na temo financiranja 
lokalnih skupnosti prosili 
vse poslanske skupine v 
DZ RS. Svoje poglede na 
financiranje občin sta 
nam žal posredovali le dve 
poslanski skupini.
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Financiranje občin 
bo v prihodnjih letih 
predstavljalo določen 
izziv. Občine imajo 
z zakonom določene 
naloge, ki jih morajo 
opraviti. Napovedi 
glede prihodnjega 
financiranja občin 
vsekakor niso rožnate. 

Slovenskim občinam so se v zadnjih letih 
nalagale vedno nove naloge, kljub temu 
da se jim za izvajanje teh nalog niso za-
gotovila dodatna finančna sredstva. Nova 
Slovenija meni, da se župani občin zaveda-

jo, da bo potrebno še bolj varčevati tudi na 
nivoju lokalne samouprave. Župani so že 
vsa pretekla leta opozarjali, da bi bilo po-
trebno pristopiti k spremembam normati-
vov in standardov določenih proračunskih 
porabnikov. Župani so pri tem imeli pred-
vsem v mislih področje predšolske vzgoje 
in osnovnošolskega izobraževanja. Na ta 
način bi se lahko prihranila določena sred-
stva. Velikokrat so občine tudi opozarjale, 
koliko stroškov imajo zaradi plačil služno-
sti, vpisov v zemljiško knjigo itd.

Na splošno bi morali izvesti debirokratiza-
cijo. Po mnenju NSi bi se na ta način dalo 
znatno prihraniti. Glede na izhodišča, ki 
jih je Ministrstvo za finance pripravilo za 
naslednji dvoletni proračun, pri katerem 
se med drugim zmanjšuje tudi glavarina, 
menimo, da bodo občine, kljub krčenju 
finančnih sredstev, še nekako zmogle 
financirati vse proračunske porabnike. 

Še naprej bodo lahko izvajale zakonsko 
obvezne naloge. Prav bi bilo, da resorna 
ministrstva, ki posredno ali neposredno 
pokrivajo področje lokalne samoupra-
ve, nujno izvedejo tisto, kar že nekaj let 
obljubljajo, t. j. spremembo normativov 
in standardov določenih občinskih prora-
čunskih porabnikov, kajti s tem se bodo 
odhodki občin prav gotovo zmanjšali. 

Za prihodnja leta je predvsem pomemb-
no, da bodo lokalne skupnosti lahko še 
naprej črpale evropska sredstva. Vemo, 
da so bile v tej finančni perspektivi 
(2007-2013) pri črpanju evropskih sred-
stev še najbolj uspešne prav občine. Zato 
zagotovo ne bo dobro, če v prihodnje 
občine ne bodo imele finančnih sredstev 
za izvajanje projektov, ki so financirani 
s strani EU, saj vemo, da mora lokalna 
skupnost zagotoviti sofinancerski delež, 
če ne več vsaj 20 %, kar predstavlja DDV. 

Na zadnjem posvetu županov z resornim 
ministrom je bilo dogovorjeno, da bo Mi-
nistrstvo za pravosodje in javno upravo RS 
pripravilo zakon za uravnoteženje javnih 
financ tudi za občine, kar v Novi Sloveni-
ji podpiramo. Hkrati pa je bilo s sklepom 
vlade ministrstvom pristojnim za področje 
nalog občin naloženo pripraviti podzakon-
ske akte - s ciljem znižanja stroškov za 10 
%. Delo na tem področju pa koordinira 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
v sodelovanju z Ministrstvom za finance. 

Je financiranje občin 
zadostno?

poSlanSKa SKupina Nsi
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Srečanje županj in županov, ki sta ga  
organizirali Skupnost občin Slovenije 
in Združenje občin Slovenije in je bilo 

potrjeno skozi sejo predsedstev SOS in ZOS, 
kjer so zbrani župani in županje pokazali  
močno voljo do sprememb trenutne situaci-
je zadevši komunikacije med ministrstvi in 
občinami, je potekalo 2. oktobra v prostorih 
Narodnega doma Celje.

Na dogodku se je več kot 120 županj 
in županov, podžupanj in podžupanov 
soočilo z državnim sekretarjem na Mi-
nistrstvu za finance Alešem Živkovičem, 
državno sekretarko na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. 
Moniko Kirbiš Rojs, ministrom za pravo-
sodje in javno upravo dr. Senkom Pliča-
ničem ter državnim sekretarjem Helmu-
tom Hartmanom in Nevenko Vratanar, 
vodjo službe za lokalno samoupravo. 
Zbor je bil sklican zaradi nujnosti ohrani-
tve temeljnih demokratičnih standardov, 
zaradi nujnosti ohranitve bistvenih pred-
postavk za kvalitetno in človeka vredno 
življenje prebivalk in prebivalcev občin 
in zaradi potrebe opozoriti na dolgoroč-

ne negativne posledice drastičnih spre-
memb načina financiranja občin.

Županje in župani so na srečanju pouda-
rili, da so občine sestavni del države in 
da je prav zaradi tega potreben dialog in 
dobro sodelovanje med državno in lokal-
no ravnijo. Žal pa dialoga prav v kriznih 
časih, ko je čas za iskanje konstruktivnih 
rešitev, primanjkuje. Opozorjeno je bilo 
zlasti na težave v komunikaciji z državo 
zaradi ukinitve Službe Vlade RS za lokal-
no samoupravo in regionalno politiko ter 
podan (ponovni) poziv k ponovni vzpo-
stavitvi le-te. 

Minister Pličanič je dejal, da se zaveda 
pomena lokalne samouprave. Meni, da 
bo država morala več narediti glede za-
gona gospodarstva, vendar so se najprej 
lotili stabilizacije javnih financ. Pozdra-
vil je idejo združenj za oblikovanje za-
kona za uravnoteženje javnih financ za 
občine, s katerim bi občine razbremenile 
določenih nalog in s tem stroškov. Pove-
dal je tudi, da se bo osebno zavzemal za 
dogovor glede financiranja občin.

Državna sekretarka Monika Kirbiš Rojs 
je pojasnila, da je črpanje evropskih 
sredstev ena od prioritet te vlade. Po-
udarila je, da bo evropskih sredstev v 
prihodnjih dveh letih dovolj ter da je 
občinam potrebno zagotoviti dovolj 
sredstev za lastno udeležbo pri pro-
jektih. Minister za pravosodje in javno 
upravo je županom priznal veliko idej-
nega in razvojnega potenciala, v za-
ključku pa je prisotnim obljubil, da bo 
predsednika vlade še isti dan seznanil z 
dogajanjem na tem srečanju. 

Županje in župani so v znak enotnega 
nestrinjanja s predlaganimi ukrepi spre-
jeli resolucijo, ki so jo prejeli predsednik 
vlade ter pet ministrov in vsi poslanci 
Državnega zbora RS. Dogodek ni ostal 
brez odziva – ne samo, da so o dogodku 
poročali vsi večji nacionalni mediji, tudi 
ministrstva so, soočena z jasnimi zah-
tevami občin v resoluciji, prvič doslej z 
vso resnostjo in temeljitostjo pristopila 
k analizi oblikovanih predlogov za zako-
nodajne spremembe, ki občinam lahko 
prinesejo nižje stroške delovanja. 

Zbor županj in 
županov se je  
zaključil z resolucijo 

barbara horvat

Zbor je bil sklican zaradi 
nujnosti ohranitve temeljnih 
demokratičnih standardov, 
zaradi nujnosti ohranitve 
bistvenih predpostavk za 
kvalitetno in človeka vredno 
življenje prebivalk in prebivalcev 
občin in zaradi potrebe opozoriti 
na dolgoročne negativne 
posledice drastičnih sprememb 
načina financiranja občin.
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Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano je pozval Skupnost 
občin Slovenije, da predstavi sta-

lišča in poglede do stanja zavetišč za za-
puščene živali v Sloveniji. V dokumentu 
smo med drugim zapisali: 

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)je bil sprejet 
v letu 1999, po tem pa je so bile uvelja-
vljene še nekatere spremembe omenjene-
ga zakona. V skladu s 27. Členom ZZZiv 
so občine dolžne zagotoviti zavetišča za 
zapuščene živali. Zakon tudi določa (33.
člen), da imetnik zavetišča pridobiva fi-
nančna sredstva za delovanje zavetišča iz 
proračuna lokalnih skupnosti, iz proraču-
na RS, kadar gre za društva, ki delujejo v 
javnem interesu ter drugih virov. V osnovi 
se je torej pripravljavec osnovnega zako-
na zavedal, da je za delovanje zavetišč za 
živali potrebno sodelovanje (sofinancira-
nje) lokalnih skupnosti in države. Pa če-
tudi samo skozi določilo o sofinanciranju 
društev v javnem interesu. Izkazalo se je, 
da so, četudi ohlapna določila zakona na 
tem in še kakšnem drugem področju po-
membnem pri skrbi za zapuščene živali 
občine, ostale prepuščene same sebi. 

V Skupnosti občin Slovenije tako že vr-
sto let opozarjamo, da v primeru skrbi za 
zapuščene živali občinske meje ne more-
jo biti niti merilo, niti omejitev ter, da je 
potrebno za resen pristop k skrbi za zapu-
ščene živali razmisliti o nekaj ključnih za-
devah, saj je zdajšnja ureditev neustrezna. 

1. Statusna organiziranost zavetišč

Na področju pravnoorganizacijskih oblik 
zavetišč vlada popolna zmeda, saj so ne-
katera zavetišča ustanovljena in delujejo 
po Zakonu o gospodarskih družbah, kot 
d.o.o., druga po Zakonu o gospodarskih 
javnih službah, kot koncesionarji. V sku-
pnosti pričakujemo poenotenje pravno 
formalnih oblik, ali kot gospodarsko javno 
službo ali kot negospodarsko javno službo. 

2. Regijska organiziranost zavetišč

Zavetišča za živali lahko delujejo le kot 
regionalna zavetišča, saj so živali mobilne, 
lastniki pa tudi, na kar so v nekaterih oko-
ljih že večkrat opozarjali – lastniki živali 
radi odvržejo žival v drugo občino, tam jih 
mogoče nihče ne more prepoznati. 

3. Oblikovanje cene oskrbe za živali 

Občine že vse od uvedbe določila, po 
katerem so tiste, ki so dolžne skrbeti za 
zavržene živali opozarjajo, da je cena 
oskrbnega dne, določena izjemno visoko 
in nepregledno. Občine opozarjajo na dej-
stvo, da ni jasno, koliko teh sredstev je v 
resnici namenjenih oskrbi živali in koliko 
njih se porablja za katere druge namene. 

Zato smo predlagali spremembo pravil-
nika o določanju cene oskrbnega dne za 
zapuščene živali, ki mora poenotiti cene 
in vzpostaviti pregleden sistem, ne glede 
na to, na katerem koncu Slovenije skrbijo 
za zavrženo žival. 

4. Financiranje zavetišč za živali 

Država je skrb za zapuščene živali z uve-
ljavitvijo zakona brez ustreznih finančnih 
sredstev naložila občinam. Občine niso iz 
naslova nove naloge, ki jo je nanje prene-
sel zakonodajalec prejele niti tisto leto, niti 
kasneje nobenih dodatnih finančnih sred-
stev. 33. člen določa, da sta izgradnjo in 
financiranje dejavnosti večinsko pristojne 
občine in država (država pri izgradnji do 
največ 50% dejanske vrednosti gradbenih 
del in opreme, pri delovanju pa naj bi dr-
žava sofinancirala delovanje društev, ki 
delujejo v javnem interesu). Pa vendar, 
navkljub določilom zakona država nikoli 
ni participirala pri sofinanciranju izgradnje 
zavetišč, še manj, oz. nič pa ni sodelovala 
pri sofinanciranju društev, ki so bili upra-
vljavci zavetišč. Država je tako skrb za ži-
vali v celoti naprtila občinam. 

Področje zapuščenih 
živali 

Jasmina vidmar
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5. Nadzor nad razmnoževanjem živali 
ter oskrbo lastniških živali 

Zaradi ustrezne kontrole in možnosti 
najdbe izgubljene živali bi bilo potreb-
no vzpostaviti sistem čipiranja ne samo 
psov, temveč tudi mačk, prav tako pa 
tudi razmisliti o sistemu, ki bo lastnike 
živali zavezal oz. napeljeval k sterilizaci-
jam. Čipiranje živali lahko omogoči večji 
pregled na živalmi, če bi seveda pristoj-
ne službe za nadzor tega tudi izvajali. 

Reševanja problematike se je vsekakor 
potrebno lotiti predvsem z iskanjem, iz-
obraževanjem in osveščanjem, pa tudi 
sankcioniranjem neodgovornih lastnikov 
zapuščenih živali, čemur pa se večinoma 
izogiba. Spremembe v ravnanju lastni-
kov živali je mogoče doseči ob upošteva-
nju vseh komponent, saj bo le tako mo-
goče vzpostaviti okolja, ki bodo do živali 
skrbna, odgovorna in čuteča. 

6. Skrbnik živali 

V sedaj veljavnemu zakonu tudi ni dovolj 
natančno definiran pojem »skrbnik živa-
li« oziroma "kdaj nekdo postane odgovo-

ren za žival". Slednje se v občinah kaže 
kot izrazit problem, saj se s hranjenjem 
zapuščenih mačk razvijejo cele kolonije, 
z vsako naslednjo pa je povezana nova 
skrb za preživetje. Čeprav tako postanejo 
problem posamezniki, ki živali hranijo, v 
osnovi pa so problem posamezniki, ki ži-
vali ne sterilizirajo ali za nove mladičke 
poskrbijo. Dolgoročna rešitev je ob vzgo-
ji in ozaveščanju lastnikov živali tudi ob-
vezno čipiranje mačk ter sterilizacije. 

7. Uvedba pristojbine za lastnike psov 

Zadnja novela zakona je v osnutku te 
imela zapisano tudi možnost, da občine 
uvedejo plačilo takse za lastnike psov in 
tudi skozi ta vir zbirajo dodatna finančna 
sredstva za aktivno skrb za živali. Spreje-
ta novela te rešitve ni več vključevala. Se 
pa ob pripravi nove spremembe zakona 
o tem ponovno govori. Občine bi takšno 
možnost pozdravile, saj bi jim to omo-
gočilo saniranje številnih odprtih proble-
mov na področju zapuščenih živali, ki 
jih sedaj zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev niso sposobne reševati – sterili-
zacije legel zapuščenih mačk, evtanazije 
bolnih, …

8. Nadzor in vloga veterinarskih ambulant

Občine ocenjujejo, da nadzora (čipi-
ranje psov, cepljenja,…)praktično ni, 
sankcij pa večinoma tudi ne. Opozarjajo 
na mnoge primere, ko inšpekcijske služ-
be niso odreagirale, četudi bi morale. 
Če se nikomur nič ne zgodi, potem ni 
razloga, da bi se pravila upoštevala. V 
ekonomski in socialni stiski, s katero 
se ljudje vedno pogosteje soočajo bo 
takšen način za marsikoga postal čisto 
sprejemljiv, saj je ustrezno ravnanje 
drago, (ne)ustrezno pa zastonj. 

Skrb za zapuščene živali ne more in ne 
sme biti izključno samo v rokah občin, 
saj gre za področje, ki ni omejeno na ob-
činske meje. Država je že v zdajšnjem 
zakonu določena kot tista, ki sodeluje 
pri skrbi za živali (pri izgradnji zave-
tišč, pri financiranju dejavnosti zavetišč 
preko društev za zaščito živali) in prav 
bi bilo, da svojo vlogo in nalogo prične 
izvajati. Področje pa zahteva razmisle-
ke in spremembe, ki bodo omogočile 
preglednejše delovanje ter vzpostavile 
jasna razmerja med lastniki živali, obči-
nami, zavetišči in državo. 
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Predsedstvi Skupnosti občin Slove-
nije in Združenja občin Slovenije 
sta 14. septembra v Vačah pri Liti-

ji ponovno združili moči. Skupna seja je 
bila sklicana zaradi neuradnih informa-
cij o tem, da Ministrstvo za finance ozi-
roma Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo pripravljata spremembe sistema 
financiranja občin. Župani so napoveda-
ne spremembe in dodatno nižanje pov-
prečnine prepoznali kot nesprejemljivo, 
še posebej pa način skrivnega dogo-
varjanja ministrstev brez vključevanja 
ključnih deležnikov, torej občin. 

Združenji sta izrazili pričakovanje od-
govornega sodelovanja državne ravni 

za oblikovanje dobrih rešitev, zato so 
prisotnim predstavnikom ministrstva, 
med katerimi žal ni bilo vabljenih mi-
nistrov, predstavili svoj vidik napove-
danih sprememb. Predsedstvi sta pre-
dlagali, da se pristopi k usklajevanjem 
za Zakon o uravnoteženju financ občin 
(ZUJFO), kar bo edina prava možnost, 
da se racionalizirajo stroški na lokalni 
ravni za prehodno obdobje, prav tako 
pa ne predsedstvo SOS ne predsedstvo 
ZOS nista pristali na dodatno niža-
nje povprečnine za leti 2013 in 2014. 
Predsednik SOS je izpostavil, da so 
občine v državi še edini investitorji in 
edine, ki so resnično začele varčevati. 
Informacije o načrtih državne ravni po 

nižanju finančnih sredstev za občine so 
alarmantne, zato na takšno pavšalno 
nižanje sredstev za občine ni mogoče 
pristati. Takšni ukrepi so namreč ne-
domišljeni, pomenijo lahko rušenje 
mnogih sistemov, popolnoma lahko 
zaustavijo investicije in skozi to črpa-
nje evropskih sredstev, posledično pa 
bodo s takšnimi ukrepi uničili še nekaj 
zadnjih manjših gradbenih firm ter še 
zdaj vedno redkejših delovnih mest. 
Občine so z znižanjem povprečnine v 
varčevalno malho do sedaj prispevale 
že okoli 120 mio evrov. 

Predsedstvi sta tako zahtevali resna 
pogajanja, zavezo vlade, da morajo mi-
nistrstva znižati obveznosti občinam, 
zahtevo po srečanju s predsednikom 
vlade ter nujne spremembe v komuni-
ciranju med državo in lokalnimi rav-
nmi. Na skupni seji predsedstva se je 
oblikovala tudi zahteva po srečanju 
vseh županov s predsednikom Vlade 
RS ter ministri za finance in pravosodje 
in javno upravo. 

Združene moči 
barbara horvat
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V petek, 19. oktobra se je v gra-
du v Slovenski Bistrici zbralo 
Predsedstvo SOS na svoji 9. 

redni seji. Predsedstvo, ki sta ga poz-
dravila predsednik Leo Kremžar in bo-
doči predsednik dr. Ivan Žagar, hkrati 
gostitelj 9. seje predsedstva SOS, se je 
seznanilo in odločalo o vrsti aktualnih 
zadev. Med njimi o lobiranju in korup-
ciji, o ZUJFO ali Zakonu o uravnoteže-
nju javnih financ za občine, o ZIPRA ali 
Zakonu o izvrševanju proračuna Vlade 
RS, o cenah komunalnih storitev, ki 
so zajete v predlogu uredbe MEDO in 
drugih nič manj pomembnih zadevah. 
Predsedovanje SOS sta si predala dose-
danji predsednik Leo Kremžar in seda-
nji dr. Ivan Žagar. Naslednjih 17 mese-
cev je predsednik SOS dr. Ivan Žagar, 
župan Občine Slovenska Bistrica.

LOBiRANJE iN KORUPCiJA

Predsedstvo je pozdravil podpredse-
dnik Komisije za preprečevanje ko-
rupcije Bećir Kečanović s sodelavko 
Simono Stanter, pooblaščenko za nad-
zor nad lobiranjem, ki je predstavila 
osnovna pravila lobiranja. Članice in 
člani predsedstva so izpostavili števil-
na vprašanja in mejne situacije, ki se 
pojavljajo v občinah npr. ob sprejemu 
prostorskih načrtov. Ker na vsa praktič-
na vprašanja, ki jih ni bilo malo, pred-
stavnika Komisije za preprečevanje 
korupcije na seji nista mogla odgovo-
riti, je bil sprejet sklep, da SOS in KPK 
organizirata enodnevni seminar, na ka-
terem bi podrobneje predstavili pravila 
igre na tem področju in odgovorili na 
praktična vprašanja. 

ZUJFO

Predsedstvo je z razočaranjem ugoto-
vilo, da so vabljeni predstavniki MPJU 
k točki Zakona o uravnoteženju javnih 

financ za občine opravičili svojo priso-
tnost med tem, ko se je seja že pričela, 
čeprav so dan prej na MPJU še poveda-
li, da se bo nekdo vabilu odzval, ven-
dar še ne vedo kdo. V dogovoru o višini 
povprečnine za leti 2013 in 2014, je 
namreč zapisano, da Vlada Republike 
Slovenije zadolžuje Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo, da v sodelo-
vanju z resornimi ministrstvi do 15. 10. 
2012 pripravi zakon za uravnoteženje 
javnih financ za občine s ciljem zniža-
nja stroškov zakonskih nalog občin do 
višine 10%. Na poziv MPJU k imeno-
vanju članov v delovno skupino za pri-
pravo tega zakona, z izredno kratkim 
rokom, ki ni dopuščal predhodnega 
uskljevanja s članicami in člani pred-
sedstva, je Sekretariat SOS je predlagal 
za člana generalno sekretarko Jasmino 
Vidmar in člana glavnega odbora SOS 
Darka Frasa. Jasmina Vidmar je prosi-
la predsedstvo, da se do predloga na-
knadno opredeli in predsedstvo se je 
z izbiro strinjalo ter soglasno sprejelo 
sklep o imenovanju že predlaganih čla-
nov, Jasmine Vidmar in Darka Frasa.

ZiPRA

Predsedstvo se je v nadaljevanju seje 
seznanilo s predlogi sprememb Zako-
na o izvrševanju proračuna RS za leti 
2013 in 2014 s pisnim gradivom, ki je 
bilo razdeljeno pred sejo.

46. člen, ki govori o zagotavljanju 
sredstev občinam za sofinanciranje in-
vesticij se po mnenju predsedstva neu-
temeljeno povezuje črpanje evropskih 
sredstev ter pospešitev postopkov čr-
panja le teh v občinah, ne bo dosegel 
namena tako kot je zapisan. Presedstvo 
SOS prav tako ocenjuje, da je 3. alineja 
predloga nepotrebna, saj so občine na 
osnovi že veljavnih predpisov in stan-
dardov dolžne vračati namenska sred-

9. seja  
predsedstva SOS

SaŠa KeK
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stva, kadar ta niso bila porabljena v 
skladu s projektom ali zakonom. 

Predsedstvo je nadaljevalo razpravo o 
64. in 65. členu, ki se nanašata na ka-
zenske določbe. Predsedstvo je izposta-
vilo, da razume namero ministrstva, da 
zaostri odgovornost oseb na različnih 
ravneh, vendar je to naloga sistemskih 
predpisov. Predsedstvo je opozorilo, da 
sistemski predpisi že sedaj določajo od-
govornost nosilcev funkcij v zavodih, 
agencijah ipd., zato dodatno zaostro-
vanje ni smiselno. Predsedstvo je pri 
tem ocenilo, da so kazni nesorazmerne 
prekrškom, na katere odgovorne osebe 
velikokrat nimajo vpliva. Predsedstvo 
je bilo mnenja, da predlagatelj ni upo-
števal veljavnih postopkov usklajeva-
nja finančnih načrtov npr. javnih za-
vodov na lokalni ravni. Predsedstvo je 
bilo mnenja, da predlagane rešitve ne 
bodo rešile ničesar, povzročile pa bodo 
še dodatno rigidnost in nepripravlje-
nost na sprejemanje težjih odločitev s 
strani odgovornih oseb v celotnem se-
gmentu javne uprave.

CENE KOMUNALNiH sTORiTE V

Aktivnosti glede predloga uredbe 
MEDO je predstavil predsednik Leo 
Kremžar. Glede cen komunalnih sto-
ritev, kot lahko vsebino na kratko 

povzamemo, je predsednik povedal, 
da je SOS podpisal dogovor, da bo s 
1.1.2013 vlada sprostila cene. Situaci-
ja je grozna, ponekod imamo cene, ki 
so stare tudi 10 let, propada nam in-
frastruktura in to hitro, račun bo za to 
prej ko slej izstavljen in plačali ga bodo 
občani, ki so uporabniki. Na problema-
tiko smo nenehno opozarjali, vendar 
neuspešno, do podpisa dogovora z vla-
do. Sodelovali smo z ZOS, Komunalno 
zbornico in ministrstvom pri pripravi 
tega dokumenta. Zadnje usklajevanje 
je bilo včeraj (op. 20.10.2012), je po-
vedal predsednik Leo Kremžar. Iz dveh 
razlogov ni možno, da bi 1.1.2013 ime-
li čiste ekonomske cene, prvič, ker jih 
do takrat ni možno resnično pripraviti 
in ker bi v marsikaterem okolju to po-
menilo prevelik skok v ceni. Dvigi cen 
morajo biti potrjeni na občinskih in 
mestnih svetih in iz teh razlogov bi ne 
bili sprejeti in sistem bi se spet sesul. 
Zato smo vztrajali na tem, da je neko 
prehodno obdobje je rekel predsednik.

Po besedah predsednika je prvo kar naj 
bi bilo uveljavljeno na naš predlog to, 
da se tiste cene, ki so že bile uvelja-
vljene in potrjene na občinskih in me-
stnih svetih do 1.1. lahko avtomatično 
uveljavijo in veljajo. Po 1.1. pa je treba 
speljati postopek, ki bo natančno dolo-
čil metodologijo, zato da pridemo do 

prave ekonomske cene. Vztrajali smo, 
da dobimo primerjalne podatke, ne 
samo v odnosu do komualnega podje-
tja, temveč vsa dejstva ki vplivajo na 
cene, da bi lahko občinskim in me-
stnim svetnikom razložili zakaj je po-
treben dvig cen.

DRUGO

Jasmina Vidmar je na kratko povzela 
aktivnosti komisij in delovne skupine, 
kar je bilo vse predstavljeno v pisnem 
gradivu, ki so ga članice in člani pred-
sedstva prejeli z vabilom po elektronski 
pošti. Izpostavila je delo komisije za tu-
rizem na Zakonu o spodbujanju razvoja 
turizma in pavšalne turistične takse, Za-
kon o zaščiti živali, na katerem je delala 
Komisija za kmetijstvo. Pri komisiji za 
kulturo imamo še odprta vprašanja po-
oblastil, financiranja muzejev. 

Pod točko razno je predsednik izpo-
stavil povabilo k predlogu imenovanja 
kandidata za člana v Svet fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Re-
publiki Sloveniji. Zakon je spremenjen, 
imenuje se en član na predlog SOS, en 
na predlog ZOS in 14 članov na pre-
dlog Strokovnega sveta Vlade RS za 
šport. Zakon tudi določa, kdo vse ne 
more biti imenovan in tukaj so med 
drugim vse županje in župani. 
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V torek, 4. decembra se je v Trbo-
vljah zbralo Predsedstvo SOS 
na svoji 10. redni seji. Osrednje 

teme sestanka so bile aktivnosti SOS na 
energetskem področju, ZUJFO in aktual-
no dogajanje v Sloveniji, na katero se je 
predsedstvo tudi odzvalo.

Predsedstvo Skupnosti občin Sloveni-
je se je seznanilo z aktivnostmi SOS na 
energetskem področju. Župan Občine 
Šentrupert je predstavil aktivnosti, ki 
jih vodijo na tem področju v svoji obči-
ni. Občina Šentrupert je bila ena prvih 
občin, ki jih je SOS obiskal in predsta-
vil možne modele za organizacijo in iz-
vedbo projekta daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso. Predstavljena je bila 
pobuda Regionalnega energetskega kon-
cepta, kot skupni akcijski načrt občin, 
na zaokroženem geografskem območju, 

ki zajema podatke iz njihovih lokalnih 
energetskih konceptov in opredeljuje ve-
čje energetsko-podnebne infrastrukturne 
pa tudi druge projekte, ki presegajo meje 
ene občine. Predsedstvo se je seznanilo 
še s Sončno zadrugo, ki je v nastajanju. 
Ideja SOS je, da se povežejo občine, stro-
ka, zainteresirana javnost ter podjetja 
v pravno osebo zadružne oblike z na-
menom lažjega skupnega uresničevanja 
energetskih projektov in strokovne pod-
pore na energetskem področju.

Predsedstvo je pred sejo prejelo z gradivi 
besedilo Predloga Zakona za uravnote-
ženje javnih financ občin in se sezna-
nilo s potekom pogajanj glede zakona 
za uravnoteženje javnih financ občin. 
Zmanjšanje stroškov, ki ga predlog pred-
videva, ni najlažja naloga. S predstavniki 
ministrstva za pravosodje in javno upra-

vo, ki zakon pripravljajo, so občine ne-
katera vprašanja že uskladile, cel niz pa 
ostaja še odprtih. Generalna sekretarka 
SOS Jasmina Vidmar je med že usklaje-
nimi področji omenila postopke za vpis 
v zemljiško knjigo in agrarne skupnosti, 
med neusklajenimi pa predšolsko vzgo-
jo. Zakon naj bi sicer znižal zakonske ob-
veznosti občin za desetino, predvidoma 
pa naj bi bil pripravljen do konca leta. 

Predsedstvo je spregovorilo tudi o 
aktualnih dogajanjih na protestih 
ter nezadovoljstvu državljank in dr-
žavljanov. Župani člani predsedstva 
Skupnosti občin Slovenije so izrazi-
li razumevanje za mirna zbiranja ter 
zahteve po delovanju demokratičnih 
institucij, spoštovanju zakonodaje 
ter spoštovanju etičnih standardov. 
Sprejeta sta bila sklepa, da se pristo-
pi k pripravi možnih rešitev, ki bodo 
omogočali večji vpliv državljank in 
državljanov na ocenjevanje dela lo-
kalnih funkcionarjev ter da se skupaj 
s sorodnimi združenji pripravi kodeks 
delovanja lokalnih funkcionarjev ter 
javnih uslužbencev in ga priporočimo 
občinam v sprejem in zavezo njihove-
ga delovanja. 

Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar je po seji 
pripravil tudi izjavo za javnost, ki jo ob-
javljamo v celoti.

10. Seja  
predsedstva SOS

SaŠa KeK
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Izjava za javnost

Predsedstvo je spregovorilo tudi o nezadovoljstvu državljank in državljanov s stanjem političnega trenutka, pravno državo, nedelovanjem 
institucij demokratičnega sistema ter tudi delovanjem županov in drugih akterjev na lokalnih ravneh. Župani člani predsedstva Skupno-
sti občin Slovenije so izrazili razumevanje za mirna zbiranja državljank in državljanov ter njihove zahteve po delovanju demokratičnih 
institucij, spoštovanju zakonodaje ter spoštovanju etičnih standardov, ki so se v sferi politike, pa ne samo tu zelo porazgubili. Protestna 
zbiranja državljank in državljanov razumejo kot opozorilo nosilcem politične oblasti tako na lokalni, kot državni ravni, da so na teh 
mestih zaradi ljudi in ne obratno. Mnogokrat pa se to dejstvo preprosto porazgubi. 

Tudi zato so župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije izrazili polno podporo predlogu (podpredsednika skupnosti Lea Kremžarja), 
da skupnost s pomočjo strokovnjakov s področja delovanja političnih sistemov pripravi možne rešitve, ki bodo omogočali večji vpliv dr-
žavljank in državljanov na ocenjevanje dela lokalnih funkcionarjev (županov in članov občinskih svetov). Torej tudi možnost odpoklica 
lokalnega funkcionarja, kadar ta v svojem okolju več ne uživa ustrezne podpore občank in občanov. Prepričani namreč so, da se je v 
veljavni predstavniški demokraciji možnost vplivanja državljank in državljanov ne samo na vrednotenje dela izvoljenih predstavnikov 
ljudstva precej izgubila, temveč marsikdaj tudi možnost sooblikovanja za lokalno raven pomembnih odločitev. Zato zdajšnje proteste 
razumejo tudi kot opozorilo na temeljne demokratične vrednote, ki jih ni mogoče več preslišati. 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije pa bo prav tako pozvalo občine članice ter sorodna združenja občin, da skupaj pripravimo kodeks 
delovanja lokalnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev in ga priporočimo občinam v sprejem in zavezo njihovega delovanja. Četudi 
tako funkcionarje kot javne uslužbence k etičnemu ravnanju zavezuje že sprejeta zakonodaja, pa lahko k določilom kodeksa zavezano 
delovanje lokalnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev še dodatno vpliva na etičnost dela tistih, ki so na lokalni ravni izbrani za delo-
vanje v dobro državljank in državljanov. 

V luči širjenja negativnega odnosa do županj in županov ter v luči dogodkov smo v dogovoru s predsednikom nekoliko skrajšali in do-
polnili Kodeks etike za lokalne funkcionarje in javne uslužbence. Predlagamo obravnavo in sprejem ter napotilo občinam članicam, da 
takšen (ali prilagojen lokalnim razmeram) kodeks sprejmejo. V primeru pozitivne odločitve predlagamo, da se pristopi k skupinskemu 
in bolj »slavnostno« naravnanem podpisovanju. 

dr. Ivan Žagar, predsednik Skupnosti občin Slovenije
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Predstavniki Skupnosti občin Slove-
nije so se 6.12.2012 sestali s pred-
stavniki Ministrstva za kmetijstvo 

in okolje na temo Zakona o kmetijskih 
zemljiščih. V uvodu je g. Leon Ravnikar 
na kratko predstavil razloge, namen, 
cilje in bistvene rešitve sprememb in 
dopolnitve zakona o kmetijskih zemlji-
ščih. Poleg naštetih ciljev in razlogov je 
ministrstvo (ga. Strniša) izpostavilo tudi 
dejstvo, da zaradi bistvenega zmanjšanja 
odškodnine za spremembo namembno-
sti kmetijskih zemljišč nimajo več vira za 
izdelavo strokovnih podlag za določitev 
TVKZ. Predstavniki občin so uvodoma 
opozorili na naslednja zadeve: podatki, 
na osnovi katerih so bile narejene ana-
lize za predlog zakona so iz leta 2002; 
podatki o kakovosti (boniteti) KZ so zelo 
stari in niso več dovolj dober podatek za 
kakovostno načrtovanje varovanja KZ in 
bi nujno bilo potrebno na novo ovredno-
titi KZ, kar pa se očitno zaradi pomanj-
kanja sredstev sedaj več ne načrtuje. 

Predstavniki občin so izpostavili problem 
določanja kvote TVKZ, ker ne vemo kako 
bi to naj v prihodnosti delovalo, pred-

vsem pa bi želeli imeti izdelano simu-
lacijo na primeru občine, da bi se na 
osnovi tega lahko opredelili do predlaga-
nega načina določanja kvot TVKZ. Prav 
tako so bili predstavniki občin mnenja, 
da območij TVKZ ni potrebno določati 
z vladno uredbo, ampak da bi se lahko 
pripravilo gradivo v obliki smernic, ki 
bi jih občine morale upoštevati v svojih 
prostorskih načrtih. 

Leon Ravnikar je trdil, da bi naj po oce-
nah GURS bonitetne točke v katastru v 
cca 85% primerov odražale oz. odgovar-
jale dejanskemu stanju in da bi se naj 
v cca 18 mesecih sprejela vladna ured-
ba. Za določitev kvot TVKZ so vzeli za 
osnovo površine KZ po osnovni namen-
ski rabi in upoštevali površine vseh ti-
stih zemljišč, ki so po osnovni namenski 
rabi KZ. Poseben problem lahko pred-
stavljajo DPN – ki so že sprejeti, pa še 
podrobna namenska raba z OPN ni do-
ločena in bi se lahko v takšnem primeru 
občinam štele tudi te površine v osnovo 
za določitev kvote TVKZ. Prav tako smo 
predstavniki občin ugotavljali, da bi se 
lahko tudi v primeru sprejemanja novih 

DPN obveznost zagotavljanja kvote (no-
vih TVKZ) nalagala občini, kar je za ob-
čine lahko velika težava. izpostavljeno 
je bilo tudi vprašanje, kaj je pozidanost. 
Predstavniki občin so opozorili, da bodo 
občine, ki še nimajo sprejetih OPN ime-
le velike probleme, ker nimajo oprede-
ljenih naselij in pozidanih SZ in bi bilo 
potrebno to določbo natančneje dode-
lat. G. Ravnikar je pojasnil, da že sedaj 
poskušajo od občin pridobiti podatke o 
podrobi namenski rabi in nepozidanih 
SZ. Ugotavljali smo, da bo to lahko še 
dodaten problem za manjša naselja, ko 
gradnja pretežno kmetij ni tako zgošče-
na in bo kvota 25% nepozidanih stavb-
nih zemljišč lahko velik problem in ne 
bo možna več nobena širitev naselja, oz. 
tudi gradnja kmetijskih objektov. Inve-
sticijsko vzdrževalna dela na infrastruk-
turi na KZ (v povezavi z 3.d členom), 
bi naj bila urejena z Uredbo o vrstah 
objektov, glede na zahtevnost, ki je v 
vladni proceduri usklajena in čaka pri 
ministru na podpis.

Ministrstvo se je zavezalo, da bo pisno 
odgovorilo na podane pripombe in stali-
šča SOS in proučilo potrebo po še enem 
sestanku v fazi medresorskega usklajeva-
nja gradiva, preden gre le to na Vlado 
RS. Glede na razpravo so predstavniki 
občin ponovno poudarili, da jih skrbi 
določanje kvot TVKZ in da predlagajo 
MKO da pripravi simulacijo le tega vsaj 
na primeru ene občine, da bi se lahko 
opredelili do metodologije in rezultatov 
in podali morebitne dodatne sugesti-
je pripravljavcem uredbe. Občine bodo 
posredovale pregled svojih dopolnjenih 
stališč in pripomb ter konkretno dikcijo 
predloga določitve predkupne pravice 
občine za potrebe gradnje, rekonstruk-
cije in vzdrževanja lokalne gospodarske 
javne infrastrukture. 

Sestanek glede 
zakona o kmetijskih 
zemljiščih

darKo fraS, 
Župan občine Sveta trojica
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Na Ministrstvu za finance je 
15.11.2012 potekal delovni sesta-
nek za uskladitve sprememb Ured-

be o metodologiji za določitev razvitosti 
občin. Sestanka so se udeležili predstavniki 
SOS, ZOS, MIZKŠ, predstavniki UMAR in 
MGRT. S strani SOS so občine članice za-
stopali Leo Kremžar, Zvonko Fištravec, Mi-
lica Simonič Šteiner in Marija Kaučič. 

Uvodoma je predstavnica MF povedala, 
da je potrebno ažurirati obdobja za izra-
čun koeficienta razvitosti občin, ažurira-
ti je potrebno pristojne organe, določiti 
novo obdobje veljavnosti oz. uporabe 
uredbe, ter se dogovoriti o načinu dolo-
čitve koeficienta razvitosti za po nastanku 
najmlajše občine, kar je v tem trenutku 
nemogoče, saj občine še nimajo podatkov 

za triletno obdobje. Predstavnica UMAR 
je pojasnila kateri kriteriji so se upoštevali 
pri izračunu vse devetih kazalcev, še po-
sebej je poudarila, da so tokrat upoštevani 
najnovejši podatki Statističnega urada RS 
za izračun kazalnika pri oskrbljenosti z 
dobrinami in storitvami javnih komunal-
nih služb (delež prebivalcev, ki imajo pri-
ključek na javno kanalizacijo), saj so to-
krat upoštevani podatki iz leta 2011. Ker 
predstavniki občin predhodno niso prejeli 
izračuna, pač pa le metodologijo za dolo-
čitev razvitosti občin, so prisotni podali 
pobudo, da ministrstvo za finance objavi 
na spletu celotne izračune za določitev 
razvitosti občin. Predstavnik MIZKŠ pa je 
predlagal, naj občine sporočijo morebitne 
spremembe, ki bi jih odkrili pri pregledu 
izračunov kazalnikov pri opremljenosti 
s kulturno infrastrukturo, da bodo lahko 
tudi te podatke takoj ažurirali. Na sestan-
ku je bilo dogovorjeno, da se bo v predlog 
uredbe dodal nov člen, ki bo določal ka-
teri koeficient razvitosti velja za novona-
stale občine. Uredba bo ostala veljavna 
za obdobje dveh let, torej v letih 2013 in 
2014. Predstavniki obeh strani so se dogo-
vorili, da bosta obe reprezentativni zdru-
ženji pregledali materiale in pisno potrdili 
spremembe, dogovorjene na sestanku, ko 
bosta prejeli popravljeno uredbo. 

Sestanek 
glede uredbe 
za določitev 
razvitosti občin 

barbara horvat
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Sredi novembra je na Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, natančneje potekal sestanek pred-
stavnikov Ministrstva za kulturo, Skupnosti občin Slo-

venije in Skupnosti muzejev Slovenije. Ministrstvo za kulturo 
namreč do tedaj še ni objavilo Javni razpis za podelitev poo-
blastila za opravljanje državne javne službe muzejev in galerij. 
Veljavnost pooblastil, ki so bila podeljena muzejem za opravlja-
nje državne javne službe na osnovi javnega razpisa in dodatnih 
postopkov, se namreč izteče 31.12.2012. 

Ministrstvo se je zagotovil, da bodo javni poziv pripravili in 
objavili še do konca novembra držalo in javni razpis objavilo 
30.11.2012 na svojih spletnih straneh. Prav tako pa naj bi bil 
do konca leta 2012 v zakonodajno proceduro vložen amand-
ma za spremembo 139a člena Zakona o varstvu kulturne de-
diščine, ki predvideva prenos nalog javne službe varstva pre-
mične dediščine na občine, saj v danem trenutku tak prenos 
ni finančno vzdržen. V planu ministrstva za kulturo je tudi 
racionalizacija muzejev. S slednjim se po besedah Komisije 
za kulturo SOS, strinjajo tudi v Komisiji za kulturo Skupnosti 
občin Slovenije. 

V četrtek, 13. septembra, le dan pred skupno sejo predsed-
stev Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Sloveni-
je je v Mestni Občini Velenje potekal sestanek predsednic 

in predsednikov, podpredsednic in podpredsednikov komisij in 
drugih zainteresiranih komisij SOS, na katerem so se iskale doda-
tne rešitve, kje in kako spremeniti obstoječo zakonodajo, da bodo 
naloge, ki jih morajo občine izvajati, povzročale manj stroškov. 

Skupnost občin Slovenije že nekaj let vztraja, da je mogoče prihran-
ke na relaciji država lokalne skupnosti najti in uveljaviti samo tako, 
da se znižajo tudi občinske obveznosti. Na državni ravni do sedaj 
za to ni bilo ustreznega posluha, vendar so časi preveč resni, da bi 
se ministrstva še naprej delala gluha in nevedna. Ob predlogih, s 
katerimi je Skupnost že razpolagala, se je na sestanku oblikovalo 
še nekaj novih predlogov, ki bi jih skozi pogajanja bilo potrebno 
uveljaviti – tako na področju prostora, turizma, varstva okolja, kme-
tijskih zemljišč, zaščite živali, kulture, sociale in zdravstva, zaščite 
in reševanja, javnih naročil, občinskega redarstva kot inšpekcije in 
financ. Tako »oboroženi« smo v Skupnosti občin Slovenije bili dobro 
pripravljeni za soočenje z ministri, katerih prisotnost je bila pričako-
vana in do same skupne seje predsedstev SOS in ZOS celo potrjena.

Financiranje  
muzejev 

Komisije SOS za nižanje 
obveznosti občin

barbara horvat jaSmina vidmar, barbara horvat 



m i  m e d  s e b o j

30 o k t o b e r , n o v e m b e r , d e c e m b e r  2 0 1 2

Skupnost občin Slovenije je za 100 
občin in njihovih javnih zavodov iz-
vedla skupno javno naročilo za do-

bavo elektrike. Prejeli smo osem pravoča-
snih ponudb s cenami od 5.731.384,17 do 
5.302.450,12, kolikor je ponudilo Elektro 
Celje energija d.o.o. za dobavo električne 
energije za 6600 merilnih mest na obmo-
čjih 101 občine in znotraj teh v 511 pravnih 
subjektih, kot so občine, vrtci, osnovne šole, 
krajevne skupnosti, gasilski domovi, …

Skupnost občin Slovenije je izbrala naju-
godnejšega ponudnika, ki je izpolnjeval 
vse zahteve, to je Elektro Celje energija 
d.o.o. in z njim podpisala krovno pogod-
bo, ki vsem 511 subjektom zagotavlja isto 
ceno v obdobju treh let, od 1.1.2013 do 

31.12.2015. Cena je nižja, kot je bila pred 
tremi leti, ko sta bila izbrana dva dobavi-
telja (Geni za objekte in Elektro Primor-
ska za javno razsvetljavo).

Skupnost občin Slovenije ocenjuje, da 
je z izvedbo skupnega javnega naročila 
občinam ne samo zagotovila nižjo ceno 
za dobavo električne energije, temveč je 
s to brezplačno storitvijo za svoje občine 
članice in njihove javne zavode prihra-
nila vsaj 200.000 eurov javnih sredstev. 
V kolikor bi se 100 občin vsaka zase lo-
tila priprave razpisne dokumentacije in 
zbiranja podatkov svojih zavodov bi to 
terjalo veliko število ur zaposlenih stro-
kovnjakov za javna naročanja. Skupnost 
občin Slovenije je skupno naročilo za 

dobavo elektrike izvedlo že drugič. V 
prvem naročilu pred tremi leti je sode-
lovalo 50 občin, letos se je število občin 
podvojilo. Na enak način smo s skupnim 
naročilom nabavili volilne skrinjice za lo-
kalne volitve, kjer smo tudi 100 občinam 
dostavili na naslov skrinjice za volitve, ki 
so bile skladne z zahtevami zakona. 

Pri skupnih naročilih je večja količina za-
gotovo tista, ki ceno znižuje, prihranki v 
ljudskih resursih pa so tudi pomemben 
dejavnik. Zato bo Skupnost občin Slove-
nije za svoje občine članice, ki jih je že 
167 (od 211) to počela še naprej in v pri-
pravi je že drugo skupno javno naročilo 
in sicer za energente za ogrevanje. Poi-
skali bomo najugodnejše dobavitelje za 
zemeljski in utekočinjen naftni plin ter 
ekstra lahko kurilno olje. V času priprave 
tega prispevka se zbirajo pooblastila ob-
čin in javnih zavodov, ki jih je SOS pova-
bil k sodelovanju.

Skupnost občin 
Slovenije je  
izbrala dobavitelja 
elektrike za občine

SaŠa KeK

Skupnost občin Slovenije 
ocenjuje, da je z izvedbo 
skupnega javnega naročila 
občinam ne samo zagotovila 
nižjo ceno za dobavo 
električne energije, temveč 
je s to brezplačno storitvijo 
za svoje občine članice 
in njihove javne zavode 
prihranila vsaj 200.000 eurov 
javnih sredstev.
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Mrliško pregledna 
služba v Sloveniji ima 
namen ugotavljanja 
nastopa smrti oziroma 
ugotavlja vzrok in 
način smrti. Število 
obdukcij iz leta v leto 
niha in so oprave le-
teh v največji meri 
odvisne od odločitve 
zdravnikov, ki so za to 
posebej pooblaščeni in 
usposobljeni. 
Plačnik pa so skoraj v vsakem primeru 
občine, ki so po zakonodaji tudi zadol-
žene zagotavljati mrliško pregledno 
službo. Ker občinam predstavlja to 
plačevanje veliko finančno breme, v 
poprečju 75% stroškov predstavljajo 
stroški za obdukcije, 25% pa pred-
stavljajo stroški za mrliške oglede, so 
pozvale Skupnost občin Slovenije k 
reševanju te problematike in posredo-
vale težave, s katerimi se srečujejo na 
predmetnem področju. Predvsem se 
zavzemajo, da ne bi bile več plačnik 
stroškov obdukcij. Navedli bomo po-
glavitne težave občin, s katerimi so se 
obrnile na Skupnost občin Slovenije. 

Prvi, največji problem, je opažena 
porast števila opravljenih storitev in 
dvig stroškov, ki so vezani na opra-
vljanje mrliško pregledne službe. 
Stroški obdukcije so na Inštitutu za 
sodno medicino neprimerljivo višji 
kot v bolnišnicah. Občine v tem zvezi 
niso upravičene do kontrole napotitve 
na obdukcijo in na obseg stroškov, 

ki jih mora poravnati, saj gre v tem 
primeru za občutljivo področje var-
stva osebnih podatkov in strokovno 
avtonomnost izvajalcev storitev. Stro-
šek občinam predstavlja tudi plačilo 
pregleda oziroma stroškov obdukcije 
v primeru, ko tujec umre na območju 
občine. Nekatere občine, kljub prvo-
tnemu zavračanju računov obdukcije 
tujca, morajo te poravnati, čeprav je 
pokojna oseba znana (ime, priimek, 
rojstni podatki, naslov so napisani na 
računu). S tem so obremenjene pred-
vsem občine, ki so atraktivne turistič-
ne destinacije in jih med letom obišče 
veliko število tujcev; nekaterim 
izmed njih se pripetijo nesreče tudi 
s smrtnim izidom. Glede stroškov se 
občinam tudi ne zdi primeren prenos 
stalnega prebivališča oseb v domove 
za starejše občane, saj se s tem obči-
nam, v katerih so domovi za starejše 
občane, povečujejo stroški mrliških 
pregledov in tudi pokopov.

V primerih, ko se izkaže, da gre za ka-
znivo dejanje in spadajo stroški v zve-
zi z obdukcijo med stroške kazenskega 
postopka, občine nimajo vpogleda in 
niso prisotne pri samem postopku. 

Srečujejo se tudi s težavo, ko mrliško 
pregledno službo na terenu opra-
vljajo zdravniki, ki so v času smrti 
bodisi dežurni ali pa opravljajo nujno 
medicinsko pomoč brez ustreznih po-
oblastil, čeprav Pravilnik o pogojih in 
načinu opravljanja mrliško pregledne 
službe določa, da mrliško pregledno 
službo opravljajo zdravniki, ki so za to 
posebej pooblaščeni in usposobljeni, 
saj je z vsakim od teh zdravnikov brez 
pooblastil nemogoče dogovarjati vi-
šino povračila. Občine predlagajo, da 
država določi enotno višino, saj ima 
le-ta najmočnejše vzvode za postavitev 
poštene cene.

Na splošno je potrebno po mnenju 
občin zastarelo zakonodajo, ki pokriva 
to področje, nujno novelirati, saj je 
nastala že v času pred uvedbo lokalnih 
samouprav. V sklopu te težave smo 
s strani občin članic SOS prejeli tudi 
predloge sprememb predpisov, ki se 
nanašajo na drugi odstavek 18. člena 
Pravilnika o pogojih in načinu opravlja-
nja mrliško pregledne službe in bi se 
naj po mnenju občine glasil: »Plačnik 
stroškov obdukcije iz prvega odstavka 
tega člena je Republika Slovenija iz 
proračuna, ki mora zagotoviti tudi teh-
nično pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. 
prenašanje, prevoz in pokop trupla). V 
kolikor pa se obdukcija opravi na željo 
svojcev, ker se ne strinjajo z ugotovlje-
nim vzrokom smrti in se po opravlje-
ni obdukciji ne ugotovi drugačnega 
vzroka smrti, pa je plačnik obdukcije 
svojec, ki je obdukcijo naročil.« Ter 
predlog spremembe 7. člena zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, da se v delu, kjer našteva, 
za katere namene Republika Slove-
nija zagotavlja sredstva iz državnega 
proračuna, doda nova alineja: »plačilo 
stroškov obdukcij in tehnične pomoči v 
zvezi z obdukcijo«. Pri tem želimo pou-
dariti, da gre le za predlog spremembe 
zakonodaje s strani občin in še ni bil 
predstavljen oziroma predlagan pri 
pristojnemu organu. Iz teh predlogov 
je razvidna hitra rešitev težav, ki jih 
imajo občine na spornem področju. 

Skupnost občin Slovenije je za raz-
rešitev težav naslovila pobudo za 
skupni sestanek in pristop k reševanju 
problematike na področju mrliško 
pregledne službe na Inštitut za sodno 
medicino in Ministrstvo za zdravje RS. 
Na sestanku, ki bo v kratkem, bodo 
predstavljena vsa stališča občin in v 
Sekretariatu SOS upamo na pozitivno 
razrešitev problematike v prid občin.

Občine o mrliških 
preglednih službah

urŠa rupar

Skupnost občin Slovenije je 
za razrešitev težav naslovila 
pobudo za skupni sestanek 
in pristop k reševanju 
problematike na področju 
mrliško pregledne službe na 
Inštitut za sodno medicino in 
Ministrstvo za zdravje RS.
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V  prostorih občine Trzin so se se-
stali članice in člani Komisije za 
občinsko redarsko službo. Na 

sestanku so z vrhovnim državnim to-
žilcev razpravljali o osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
prekrških. V predlogu zakona najprej 
zbode v oči, da bo ta povzročil finančne 
posledice za policijo v višini 766.000 
EUR. Stroški naj bi nastali zaradi 
evropske direktive v skladu s katero se 
bo obvestila za prekrške (v primeru, da 
je kršitelj tuj državljan) prevajalo v je-
zik kršitelja. Policija predvideva, da bo 
morala v jezike držav EU prevesti okoli 
25.000 strani. Prav tako nas je presene-
tilo dejstvo, da bodo stroški občinskih 
uprav manjši kot 40.000 EUR. Glede na 
dejstvo, da občinska redarstva zaznajo 
enako število prekrškov, po podatkih, 
ki jih imamo za 2/3 prekrškovnih or-
ganov, so v letu 2011 izdali 181.693 
plačilnih nalogov ter 15.375 odločb, 
bi tudi finančne posledice morale biti 
enake. Na sestanku je bilo večkrat pou-
darjeno, da mora ta sredstva zagotoviti 
država, v skladu z ustavo RS ter zako-
nom o lokalni samoupravi. 

Po razpravi o povzročenih stroških, 
so se prisotni lotili obravnave členov 
predlaganega zakona. Članice in čla-
ni komisije so se zavzeli za predhodni 
plačilni nalog, ki bi se dodal obvestilu 
o prekršku. Priložena položnica ne bi 
imela pravnih posledic v primeru, da 
je kršitelj ne poravna. V tem primeru 
bi po preteku osmih dni prekrškov-
ni organ ponovno posredoval plačilni 
nalog v skladu z ZUP-om. Ta plačilni 
nalog pa bi seveda imel pravne posle-
dice (možnost ugovora, zahteve za so-
dno varstvo). Izpostavljeno je bilo, da 
kar 40% kršiteljev poravna položnico 
v roku osmih dni (polovičko), kar po-
meni, da bi se v teh primerih zmanjšal 
obseg dela prekrškovnega organa. 

Sledila je razprava o 56. b členu, v ka-
terem se predlaga, da ne bi bilo možno 
ugovora v primeru kršitve predpisov 
o ustavljanju in parkiranju vozil v ce-
stnem prometu. Medtem ko so pred-
vsem večja redarstva zagovarjala od-
pravo možnosti ugovora, ki bi zmanjšal 
obseg dela prekrškovnim organom, so 
temu nasprotovala manjša redarstva. V 
navedenem primeru bi se razbremenili 

prekrškovni organi, saj ne bi bilo več 
ugovorov na nepravilno parkiranje. Na 
drugi strani bi se s takšno dikcijo pove-
čal obseg dela sodišč. Ta bi tako dobila 
v obravnavo nekaj tisoč zahtev za sodno 
varstvo, ki jih sedaj rešijo na prvi sto-
pnji prekrškovni organi. Nekateri člani 
Komisije za občinsko redarsko službo so 
prepričani, da sodišča ne bi zmogla ob-
delati takšnega števila ugovorov, kar bi 
povzročilo zastoje pri obdelavi in posle-
dično nevarnost zastaranja prekrškov. 
Takšna situacija bi le še poslabšala disci-
plino kršiteljev, saj bi dobili signal, da v 
kolikor bi se pritožili, bi prekršek zasta-
ral in kazni ne bi bilo potrebno plačati. 
Zato je bilo predlagano, da bi se uvedel 
enotni plačilni nalog, na katerega bi bil 
možen ugovor. Predlagatelji so prepri-
čani, da prekrškovni organi najbolje 
poznajo tako zakonodajo kot občinske 
odloke, po katerih je bil zaznan prekr-
šek. Prav tako lahko prekrškovni organi 
na prvi stopnji ažurno ugotovijo, ali je 
ugovor upravičen ali ne. Iz odločbe (na 
katero je možna zahteva za sodno var-
stvo) je razvidno, zakaj je izrečena glo-
ba upravičena in zakaj se ugovor zavra-
ča. Na podlagi izdanih odločb se bodo 
lahko sodišča lažje odločala, saj bodo 
imela na voljo obrazložitve, ki izhajajo 
iz odločb. Prisotni so izpostavili prakse, 
da sodišča ustavijo postopke, ker ne 
poznajo občinskih odlokov, na podlagi 
katerih je bila izrečena globa. Navedena 
ureditev bi zmanjšala delo sodišč, saj bi 
po oceni zagovornikov takšne ureditve 
na sodišče prešlo le okoli 3% zadev. Se-
daj pa je zahtev za sodno varstvo nekje 
med 7% in 12% (odvisno od prekrškov-
nega organa). 

Predstavniki Komisije za občinsko redar-
sko službo so pripravljavcu zakona pred-
stavili obe možni ureditvi, ki ima vsaka 
tako pozitivne kot negativne učinke. 

Vodje občinskih 
redarstev o zakonu  
o prekrških

miha mohor



m i  m e d  s e b o j

33o k t o b e r , n o v e m b e r , d e c e m b e r  2 0 1 2

Turizem se dogaja v občinah, turi-
zem smo ljudje, smo včasih rekli 
in kadar se spreminja zakon, ki 

uokvirja turizem, je nujno, da ga soobli-
kujejo tudi občine. V okviru Skupnosti ob-
čin Slovenje se je vsebini zakona posvetila 
komisija za turizem, ki ji predseduje Peter 
Misja, župan občine Podčetrtek.

S pripravljavci zakona, to je Direktorat 
za turizem in tuje investicije pri Ministr-
stvu za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, se je od avgusta, ko so objavili osnu-
tek, komisija sestala enkrat v celotni in 
enkrat v ožji zasedbi. Ta ožja skupina se 
je osredotočala na pavšalne turistične ta-
kse za lastnike počitniških hiš in plovil, 
ki so v sedaj veljavnem zakonu zapisani, 
v osnutku pa jih ni bilo več. Po številnih 
usklajevanjih in dopisovanjih so pripra-
vljavci razumeli pomen, ki ga ima tudi ta 

vrsta takse za razvoj turizma v občinah, 
in zagotovili, da bodo besedilo členov, 
kot ga je pripravila ožja skupina SOS, 
smiselno vključili v predlog zakona. 

Turistična ponudba je namreč sestavljena 
iz primarne in sekundarne turistične po-
nudbe. Primarna obsega naravne in druž-
bene dobrine, medtem ko so sekundarne 
plod človekovega dela in jih je v nasprotju 
s primarnimi mogoče kadarkoli v enakem 
obsegu ponovno narediti. Za primarno po-
nudbo, ki je neponovljiva, v največji meri 
skrbijo občine. Brez ohranitve krajinskih 
parkov, kulturnozgodovinskih spomenikov, 
naravne in kulturne dediščine je sekundar-
na ponudba več ali manj brezpredmetna. 

V sedaj veljavnem zakonu je zapisano do-
ločilo, da lahko predmetno turistično takso 
določijo le občine, v katerih je bilo v prete-

klem letu opravljenih več kot 100.000 no-
čitev, ali je na območju vsaj 1500 ležišč in 
najmanj 200 počitniških objektov.

V predlogu, ki smo ga poslali pripravljav-
cem, pa smo zapisali, da lahko predme-
tno TT določijo občine v turističnem 
območju. »Turistično območje« je opre-
deljeno v zakonskem besedilu in pome-
ni »geografsko zaokroženo območje ene 
ali več občin, ki ponuja določen splet 
turističnih storitev oziroma integralni 
turistični proizvod (od storitev prenoče-
vanja, prehrane, zabave, rekreacije do 
drugih storitev za prosti čas in drugih 
storitev), zaradi katerega ga turist oziro-
ma turistka izbere za svoj potovalni cilj.«

Glede na to, da je turistična taksa v za-
konu opredeljena kot pristojbina za pre-
nočevanje, s katero so zavezancem za 
plačilo v turističnem območju na voljo 
določene storitve in ugodnosti, ki se jim 
ob vsakokratnem koriščenju ne zaraču-
navajo posebej, in glede na to, da je v 
zakonu tudi zapisano, da občina pri do-
ločitvi višine turistične takse upošteva 
vrsto nastanitvenih obratov, bivanje v 
sezonskem ali zunaj sezonskem obdo-
bju in obseg ugodnosti in storitev, ki jih 
brezplačno nudi turistom, menimo, da ni 
nikakršnega razloga oziroma podlage za 
omejitev uvedbe turistične takse za obči-
ne na turističnem območju. Prav naspro-
tno. Turistična taksa je namenska taksa, 
ki je namenjena tudi spodbujanju razvoja 
turizma. Zato smo pripravljavce pozvali, 
da s ciljem razvoja turizma dopustijo, da 
se občine na turističnem območju odloči-
jo, v kakšni višini in ali sploh bodo uvedle 
TT za lastnike počitniških hiš. Prejeli smo 
odgovor pripravljavcev, da je predlog 
smiseln in da ga bodo upoštevali. Sedaj 
čakamo na besedilo predloga zakona, kot 
bo predloženo v medresorsko obravnavo 
in nadaljnje postopke sprejema.

Komisija SOS za 
turizem aktivna pri 
oblikovanju zakona 
o spodbujanju 
razvoja turizma

SaŠa KeK
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Skupnost občin Slovenije je v sode-
lovanju z Ministrstvom za finance 
v mesecu oktobru izvedla regijske 

posvete glede državnih pomoči, slednji 
pa so potekali v Murski Soboti, v Vele-
nju, v Kranju, v Ljubljani ter v Mariboru. 
Predstavniki ministrstva so predstavili 
javne službe v luči državnih pomoči ter v 
sklopu slednjega procesna pravila, pravi-
lo de minimis ter predstavitev pilotnega 
projekta Brežice. V nadaljevanju je bila 
predstavljena tudi prodaja zemljišč v 
javni (občinski) lasti, v okviru katerega 
so predstavniki ministrstva podali infor-
macije o izpolnjenih vprašalnikih strani 
občin. Za zaključek je sledila še predsta-
vitev nove spletne aplikacije za online 
poročanja o de minimis pomočeh, ki je 
bila predstavljena na konkretnem prime-
ru. Seminar je bil za vse občine brezpla-
čen, udeležilo pa se ga je veliko število 
predstavnic in predstavnikov občin. 

Ker so bile sprejete novosti tudi na po-
dročju cestno prometne zakonodaje, 
smo v septembru izvedli predstavitev 
nove cestno prometne zakonodaje, v 
sklopu katere so predstavniki ministr-
stva predstavili novosti Zakona o cestah 
in Zakona o pravilih cestnega prometa.

V mesecu oktobru 2012 je Skupnost 
občin Slovenije izvedla še seminar z na-
slovom Najpogostejše napake in nepra-
vilnosti pri izvajanju Zakona o javnem 
naročanju v praksi. Seminarja se je ude-
ležilo 80 udeležencev, predstavljene pa 
so bile najpogostejše napake in nepra-
vilnosti v občinah na področju izvedbe 
javnega naročanja, ki se v praksi najpo-
gosteje dogajajo. 

Novembra smo organizirali posvet na 
temo zelenega javnega naročanja, še po-
sebej pa smo izpostavili naročanje hrane. 
Posvet je bil tokrat prvenstveno name-
njen tistim javnim zavodom, ki se z naro-
čanjem hrane velikih in malih vrednosti 
ukvarjajo v delovnem vsakdanu. Posvet 
so izvedli Milan Železnik (Evropski prav-
ni center), mag. Alenka Burja (nekdanja 
uradnica na MKO in nacionalna strokov-
njakinja na generalnem direktoratu za 
okolje evropske Komisije) in Urša Šebe-
dnik (Inštitut za trajnostni razvoj). 

V istem mesecu je SOS v sodelovanju z 
Inštitutom za javno finančno pravo, ki 
je v letu 2012/2013 pooblaščen izvaja-
lec SOS za izvajanje storitev notranjega 
revidiranja organiziral posvet z naslo-

vom Nepravilnosti pri poslovanju občin. 
Posvet, ki je bil zelo dobro obiskan, je 
vodila mag. Metka Cerar, preizkušena 
državna revizorka in sodna izvedenka, 
direktorica Inštituta za javno finančno 
pravo, ki je prisotnim na osnovi prime-
rov revizije računskega sodišča nekate-
rih občin v preteklosti nakazala glavne 
napake v poslovanju občin in jim dala 
pomembne napotke kako pravilno obli-
kovati akte in dokumentacijo, da v pri-
hodnosti ne bo prihajalo do nadaljnjih 
napak na predmetnem področju. 

V decembru smo v sodelovanju s Komi-
sijo za preprečevanje korupcije za občine 
pripravili seminar z delavnico »Pravila 
lobiranja na lokalni ravni«. Mag. Bećir 
Kečanović s sodelavko Simono Stanter 
in drugimi, sta predstavila načrt integri-
tete ter pomen protikorupcijske klavzu-
le. Predstavili so tudi osnovna pravila 
lobiranja in situacije, ki lahko pripeljejo 
do korupcije, med drugim tudi omejitev 
poslovanja in nasprotje interesov. Za 
predstavitvijo pa so se predstavniki KPK 
posvetili aktivni interakciji z udeleženci 
posveta, saj je drugi del posveta pote-
kal kot praktična delavnica z realnimi 
primeri iz preteklosti. Udeležencem je 
bila na razpolago tudi nova publikacija 
KPK. V tem mesecu smo v sodelovanju 
z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, 
Zbornico komunalnega gospodarstva, 
Združenjem občin Slovenije organizi-
rali tudi predstavitev novih predpisov s 
področja izvajanja obveznih občinskih 
javnih služb varstva okolja ter posvet 
Problematika mrliških pregledov in ob-
dukcij v občinah, ki sta ga vodila pred-
stojnik Inštituta za sodno medicino, prof. 
dr. Jože Balažic in sekretarka Ministrstva 
za zdravje, Heleno Petek – Kos.

Za več znanja  
v občinah

barbara horvat
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Komisija za državljanstvo, upravljanje 
ter institucionalne in zunanje zade-
ve se je sestala v Bruslju 24. septem-

bra na sedežu Odbora regij. Prisotni, so 
obravnavali mnenje o spodbujanju volilnih 
pravic državljanov, v katerem je izposta-
vljeno, da kar 8 milijonov ljudi niso drža-
vljani države članice EU, v kateri prebivajo. 
V povprečju ima samo 10 % teh oseb vo-
lilno pravico kot državljani EU. Še vedno 
ostajajo nerešene težave, ko morajo na pri-
mer osebe, ki niso državljani zadevne drža-
ve, na ozemlju te države bivati določen čas, 
preden se lahko vpišejo na volilni seznam. 
Poročevalec tako poudarja, da mora Evro-
pa zagotoviti čim večjo udeležbo ljudi na 
volitvah, kar lahko doseže z odpravljanjem 
upravnih ovir, poenostavitvijo postopkov 
za vpis na volilne sezname in s krepitvijo 
dejavnosti ozaveščanja. Potrebno je spod-
buditi interes državljanov za udeležbo na 
volitvah. Poročevalec meni, da se lahko to 
doseže s povečano pozornostjo mladim ter 
da k sodelovanju pritegnejo šole in visoko-
šolske ustanove. 

Komisija Odbora regij za okolje, pod-
nebne spremembe in energijo se je 
sestala v petek, 21. septembra, v 

Bruslju. Članice in člani so izglasovali no-
vega predsednika Ugo Pappeaccio iz Itali-
je, ki je nadomestil Ilmarja Reepaluja. 

V nadaljevanju so članice in člani obravna-
vali prednostne snovi na področju vodne 
politike. Poročevalka je predstavila zadeve, 
za katere meni, da je treba ohraniti standar-

de kakovosti vode, saj je to ne le pomemb-
no za zdravje človeka, temveč vpliva tudi na 
druga področja, npr. zaščito biotske razno-
vrstnosti, vprašanje glede stalnih posledic 
akutne in kronične strupenosti, ogroženost 
vodnih organizmov in varstvo ekosistemov. 
Za dosego ciljev je potrebno iz predlogov 
na vsak način v seznam prednostnih sno-
vi in nevarnih prednostnih snovi vključiti 
tudi farmacevtske snovi, saj je znanstveno 
dokazano, da so ostanki zdravil v vodah 
okolju škodljivi in da lahko ogrozijo tudi 
zdravje človeka. Na koncu je še dodala, da 
je onesnaževanje voda čezmejni pojav, zato 
je treba pozdraviti pripravo skupnih evrop-
skih standardov kakovosti vode. V mnenju 
o prilagajanju podnebnim spremembam in 
odzivov regij poročevalec opozarja, da mo-
rajo biti lokalne in regionalne oblasti pro-
aktivno vključene v prilagajanje podneb-
nim spremembam in ugotavljanje možnosti 
prilagajanja tako pri njihovem načrtovanju 
kot pri izvajanju. Poudarja, da ima problem 
na evropski ravni velike razsežnosti, s 447 
obalnimi regijami v 22 državah članicah in 
na šestih velikih morskih območjih. Na teh 
območjih živi 41 % evropskega prebival-
stva, kar ustreza 41 % aktivnega prebival-
stva unije.

Na sestanku Komisije za politiko teri-
torialne kohezije (COTER), ki je bil 
27. septembra v Bruslju, so članice 

in člani obravnavali Skupen strateški okvir, 
ki bo predstavljal strateško podlago za na-
črtovanje in črpanje sredstev na področju 
kohezijske politike, razvoja podeželja ter 
ribištva in pomorstva. Komisija naj bi Sku-
pni strateški okvir sprejela kot delegiran 
akt na podlagi Uredbe o skupnih pravilih 
za kohezijsko politiko (Common provisions 
regulation), vendar večina držav članic v 
pogajanjih zahteva, naj bo strateški okvir 
sestavni del uredbe o skupnih pravilih. To 
naj bi po mnenju držav članic skrajšalo 

postopke in jim omogočilo več časa za pri-
pravo vseh potrebnih dokumentov za za-
četek črpanja kohezijskih sredstev z letom 
2014. Skupni strateški okvir bo veljal za pet 
skladov – Evropski socialni sklad, Evropski 
sklad za regionalni razvoj, Evropski kohezij-
ski sklad, Evropski sklad za razvoj podeželja 
ter Evropski sklad za ribištvo in pomorstvo. 
Določal bo elemente, ki jih bodo morale 
države članice upoštevati pri pripravi par-
tnerskih sporazumov, na podlagi katerih se 
bodo pripravili področni operativni progra-
mi, ki bodo predstavljali osnovo za črpanje 
sredstev. Skupni strateški okvir naj bi preko 
enajstih tematskih ciljev1, ki jih določa ured-
ba, porabo kohezijskih sredstev v državah 
članicah v večji meri usmeril v doseganje ci-
ljev strategije EU2020. Pripomogel naj bi k 
večji koordinaciji med skladi ter boljši pove-
zanosti z ostalimi programi skupnosti. Stra-
teški okvir naj bi vseboval neposredno na-
vezavo na okrepljeni proces ekonomskega 
upravljanja (povezava z NRP, Specifičnimi 
priporočili za države članice, letni pregled 
rasti), pripomogel pa naj bi tudi k poenosta-
vitvi strateškega programiranja na področju 
kohezijske politike ter v veliki meri harmo-
niziral določena pravila za sklade.

V četrtek, 6. septembra, so se v občini 
Cerkvenjak sestali članice in člani 
Komisije za črpanje EU sredstev. 

Na sestanku so prisotni obravnavali izku-
šnje z regionalnimi razvojnimi agencija-
mi ter območnimi razvojnimi agencijami. 
Ugotovljeno je bilo, da imajo občine raz-
lične izkušnje in načine sodelovanja. Priso-
tni so se strinjali, da priprava regionalnih 
razvojnih programov spada v osnovne pri-
stojnosti regionalnih razvojnih agencij, saj 
je njihova primarna naloga razvoj določe-
ne regije. Predstavniki delovne skupine za 
črpanje EU sredstev so izpostavili dejstva, 
da v sedanji finančni perspektivi praktično 
ni nobenega regijskega projekta. Razlog 
za pomanjkanje regijskih programov vi-
dijo tudi v tem, da so regionalne razvoj-

Sestanek komisije 
Civex

Komisija za 
okolje, podnebne 
spremembe in 
energijo

miha mohor

miha mohor

miha mohor

miha mohor

Komisija za 
politiko teritorialne 
kohezije o skupnem 
strateškem okvirju 

Sestanek Komisije 
za črpanje EU 
sredstev

1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, okrepiti dostop in uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, krepiti konkurenčnost malih in srednjih podjetij, spodbujati prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo, spodbujati prilagajanje na podnebne spremembe, spodbujati trajnostni transport in odpravljanje ozkih grl na ključni infrastrukturi, spodbujati zaposlenost in mobilnost 
dela, spodbujati socialno vključenost in boj proti revščini, investirati v izobraževanje in vseživljenjsko učenje, krepiti institucionalno zmogljivost javne uprave.
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ne agencije v sedanji perspektivi le zložile 
projektne predloge občin. Primarna nalo-
ga občin ni priprava regionalnih razvojnih 
programov, zato morajo to nalogo opraviti 
regionalne razvojne agencije.

Predstavniki delovne skupine so predlaga-
li, da se Regionalnim razvojnim agencijam 
omogoči prijavljati in voditi regijske pro-
jekte. Vodenje regijskih projektov predsta-
vlja za občine veliko obremenitev njihove-
ga proračuna, saj vodilna občina pokrije 
vse stroške (ki se delijo potem na ostale 
občine). Članice in člani tako predlagajo, 
da bi se stroški v takšnih primerih delili na 
vse občine, kot je to na koheziji. 

Glede na dejstvo, da bo v naslednji finanč-
ni perspektivi velika pozornost namenjena 
prav regijskim projektom, so članice in 
člani delovne skupine identificirali nekaj 
ključnih regijskih projektov. V večini občin 
so še vedno potrebe po vlaganjih v infra-
strukturo (vodovod, kanalizacija, internet, 
kolesarske poti, vrtci oziroma šole …), 
prav tako pa menijo, da je v občinah veliko 
turistične infrastrukture, ki pa ni poveza-
na. Možni regijski projekti bi tako bili po-
vezani s promocijo in povezavo turistične 
infrastrukture po občinah.

V Malmu je 18. in 19. septembra po-
tekala konferenca o pripravi SEAP 
(trajnostnih energetskih akcijskih 

načrtov). Na konferenci so strokovnjaki 
ob ilustraciji konkretnih primerov odgovo-
rili na vprašanja: kako pripraviti občinski 
trajnostni energetski načrt, kaj je potrebno 
upoštevati in kje dobiti finančna sredstva 
za pripravo trajnostnega energetskega na-
črta. Konference so se udeležili predstavni-
ki občin, združenj občin ter lokalnih ener-
getskih agencij in neprofitnih organizacij. 

Prvi del konference je bil posvečen razi-
skavi pomembnih vprašanj, ki vplivajo na 
razvoj občin. Poudarjene so bile pomemb-
ne povezave zelenega gospodarstva in ka-
kovosti življenja, na katere lahko občine 
vplivajo. Zlasti je bilo poudarjeno razume-

vanje konteksta in potrebe po ukrepanju 
na področju podnebnih sprememb in rabe 
trajnostne energije, med drugim tudi sko-
zi možnosti in podporne strukture, ki jih 
občinam sodelujočih držav in organizacij 
nudi projekt CapaCITY skozi raziskovanje 
zelenega gospodarstva, izboljšanja kako-
vosti življenja in zagotavljanje trajnostne-
ga lokalnega razvoja.

Pomemben del trajnostnega lokalnega 
razvoja so Trajnostni energetski akcijski 
načrti (SEAP), ki ponujajo veliko prilo-
žnosti za začetek celovite strategije v lo-
kalni skupnosti. Vendar pa lahko pomeni-
jo tudi pravi izziv tako v fazi načrtovanja 
kot izvajanja in spremljanja. V tem delu 
konference so se prisotni osredotočili na 
praktična navodila in ugotavljanje mo-
žnosti, ki so razpoložljive. Ob tem so bile 
izpostavljene tudi podporne strukture za 
občine, kot je to »Help desk« Konvencije 
županov ali On-line Orodjarna in Čarov-
nik za trajnostni energetski akcijski načrt 
pri ICLEI Evropa. 

V sklopu konference je sledil tudi študij-
ski obisk mesta Malmö in Kopenhagen. V 
Malmu smo si ogledali četrt Hyllie, ki v 
svojem razvoju sledi globalnemu modelu 
trajnostnega urbanega razvoja. Vodstvo 
mesta sledi skupni viziji razvoja četrti v 
smeri energetsko samozadostne in traj-
nostno naravnane skupnosti s pomočjo 
podpisa pogodbe o sodelovanju med ob-
čino, izbranimi gradbenimi podjetji ter 
energetskim ponudnikom. Cilj je do leta 
2020 doseči 100% oskrbo iz obnovljivih 
ali recikliranih virov energije, pri tem pa 
si bodo pomagali s tehnologijo »smart 
grid«, ki uravnava razmerje med ener-
getskimi potrebami in dobavo. Vprašanja 
odpadkov se rešujejo s posebno tehnolo-
gijo vakuumskega odstranjevanja preko 
podzemnih jaškov na zbirališče izven na-
selja, seveda odpadke zbirajo ločeno. Ker 
iz biorazgradljivih odpadkov ustvarjajo 
gorivo, jih iz gospodinjstev odstranjuje-
jo ločeno preko kuhinjsko integriranih 
drobilnikov bioloških odpadkov. Prav 
tako kupcem ne zagotavljajo parkirnega 
mesta, pač pa prvih pet let brezplačno 
uporabo skupnostnih avtomobilov na ele-
ktriko ali bioplin, ki si jih stanovalci lahko 
sposodijo, kadar potrebujejo avtomobil. 
Sicer pa potovanje po Malmu in sosednjih 
mestih, tudi do danskega Köbenhavna, ne 
predstavlja problema zaradi izredno do-
brih povezav javnega prometa (avtobusi 
na bioplin, vlak).

SaŠa KeK, barbara horvat

Konferenca projekta 
covenant capacity  
v Malmu



E V R O  č a S O S p i S

37o k t o b e r , n o v e m b e r , d e c e m b e r  2 0 1 2

Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji je v sodelovanju z Skupno-
stjo in Združenjem občin v Sloveniji 

v mesecu novembru organiziralo izobraže-
valni obisk evropskih institucij v Bruslju. 
Obiska so se udeležili predstavniki občin 
med katerimi so bili župani, direktorji ob-
činskih uprav ter člani Delovne skupine 
SOS za boljše črpanje EU sredstev. 

Predstavništvo Evropske komisije v Slo-
venije je v Bruselj povabilo predstavnike 
občin z namenom, da so od blizu ogleda-
jo delo evropskih institucij. V sklopu obi-
ska smo se sestali s predstavniki Evrop-
ske komisije, Evropskega parlamenta, 
Odbora regij, na koncu pa smo obisk 
zaključili s sestankom s komisarjem Ja-
nezom Potočnikom. Na Evropski komisiji 
nam je bil predstavljen Delovni program 
za leto 2013 s poudarkom na Evropskem 
letu državljanov. Delovni program za 
leto 2013 določa vizijo in podobo Evrop-
ske unije z vidika ključnih področij poli-
tike. Glavni cilj je izhod iz gospodarske 
krize in ponovna vzpostavitev rasti v EU. 
V ta namen je Komisija v obravnavo že 
predložila širok izbor predlogov za kre-
pitev rasti, o katerih sedaj potekajo po-
gajanja s sozakonadajalci.

Nova finančna perspektiva 2014 – 2020 je 
bila ena izmed ključnih tem, ki je med udele-
ženci zbudila veliko zanimanja. Predstavlje-
no je bilo, v naslednjem finančnem okvirju 
Slovenija ostaja še vedno neto prejemniki 
sredstev, kar je gotovo dobra novica. Novost, 
ki jo nov finančni okvir prinaša bo razdelje-
nost Slovenije na dve regiji; vzhodna – manj 
razvita (BDP nižji od 75%) in zahodna – bolj 
razvita (BDP višji od 90%), kar bo vplivalo 
na višino sofinanciranja EU sredstev. Vzho-
dna regija bo tako kot v sedanjem finančnem 
okviru sofinancirana od 75 -85%, zahodna 
regija (ki že sedaj dosega BDP 116%) pa naj 
bi imela financiranje v višini do 75%. Za za-
hodno regijo se predvideva tako imenovana 
zaščitna mreža, ki bo omogočala bolj posto-
pen prehod med razvite regije. Vlaganje bo 
vsekakor manj kohezijsko in bolj struktur-
no usmerjeno. Poudarek bo na vsebinah, 
ki bodo dajale največjo dodano vrednost in 
ustvarjale nova delovna mesta.

V nadaljevanju smo se seznanili z delova-
njem Evropskega parlamenta, delovanjem 
OLAF-a in nekaterimi direktnimi evropski-
mi razpisi (npr. Evropa za državljane). Ve-
liko zanimanje je spodbudila tematika šir-
jenja programa in območij Natura 2000, s 
posebnim poudarkom na sožitju zaščite na-

rave in hkratne možnosti razvoja za lokalne 
skupnosti. Navedena tematika je še toliko 
bolj zanimiva, saj bi naj Slovenije morala 
dodatni zaščititi še 2% svojega ozemlja in 
bo tako v področju nature 2000 imela 38% 
svojega ozemlja. Posebno težo pa je imelo 
srečanje z evropskim komisarjem za okolje 
dr. Janezom Potočnikom. Predstavil nam je 
delo direktorata in v obliki konstruktivne-
ga pogovora predstavil novosti, ki se načr-
tujejo. Poudaril je, da v naslednji finančni 
perspektivi 2014 – 2020 ne bo več sred-
stev za odlagališča odpadkov ali sanacijo 
nekdanjih deponij. Spodbujalo se bo samo 
investicije v razvoj modernih sežigalnic, s 
ciljem povečanja procenta že predhodno 
ločenih odpadkov, ter v investicije v večjo 
reciklažo odpadkov. Podprte bodo tudi in-
vesticije v zašito vodnih virov ter pridobi-
vanje alternativnih virov energije. Veliko je 
bilo vprašanj, ki so se nanašala na biotsko 
raznovrstnost ter tuje agresivne vrste, ki 
se pojavljajo v naših okoljih. Cilj Evropske 
komisije je spodbuditi kmetovalce, da racio-
nalno in dolgoročno upravljajo z naravnimi 
danostmi. Izpostavljeno je bilo tudi, da so 
vodotoki skrb vseh evropskih držav in bodo 
zato sanacijska in investicijska sredstva na 
razpolago tudi v prihodnjih letih.

Delovni obisk je bil dragocena izkušnja, ki 
je vsem udeležencem omogočila podrob-
nejši vpogled v delovanje Evrope kot ve-
znega člena 27-ih držav članic. Posebej bi 
se želela zahvaliti Evropski komisiji in nje-
nemu predstavništvu v Ljubljani ter SOS-u. 
V posebno čast nam je bilo imeti srečanja s 
tako izredno strokovno podkovanimi sogo-
vorniki, med katerimi moramo izpostaviti 
evropskega komisarja dr. Janeza Potočnika. 
Delovni obisk je vsekakor omogočil večjo 
prepletenost in povezanost vseh udeležen-
cev, kar bo nedvomno pripomoglo k večji 
učinkovitosti dela v lokalnem okolju.

Strokovna pot  
v Bruselj

anita manfreda, občina Šempeter-vrtojba 
ivana ŠtrKalj, meStna občina Koper,  

članici delovne SKupine SKupnoSti občin Slovenije za boljŠe črpanje eu SredStev
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V ponedeljek 26. novembra je v 
prostorih gradu Slovenska Bi-
strica potekala okrogla miza 

o prihajajočem večletnem finančnem 
okvirju 2014-2020. Na okrogli mizi sta 
ob predsedniku slovenske delegacije v 
Odboru regij dr. Ivanu Žagarju, sode-
lovala še državna sekretarka na MGRT 
mag. Monika Kirbiš Rojs ter mag. Igor 
Mally, predstavnik Ministrstva za zu-
nanje zadeve. Dogodek, ki ga je orga-
nizirala slovenska delegacija v Odbo-
ru regij je potekal z namenom, da se 
širši javnosti predstavi delo institucij 
v Bruslju, kot tudi stanje pogajanj 
za razpoložljiva sredstva v obdobju 
2014-2020. Zaradi težkih časov se naj-
večje neto plačnice v evropski prora-
čun (Nemčija, Anglija, Nizozemska…) 
zavzemajo, da se zmanjšajo njihova 
vplačila v proračun. Glede na dejstvo, 
da gre 45% proračuna za kohezijo, 

temu nasprotujejo države članice pre-
jemnice sredstev (Poljska, Bulgarija, 
Romunija, Slovenija…) saj bi s tem 
izgubili vir za financiranje svojih pro-
jektov. Države prejemnice zagovarja-
jo, da se kohezijska sredstva povečajo, 
saj bi le tako spodbudili gospodarstvo 
in bi Evropa prišla iz krize. Iz nave-
denega izhaja, da so vsaka pogajanja 
o proračunu težka in dolgotrajna, saj 
se morajo z njim strinjati vse države 
članice EU. Vodje držav članic so se 
tako na sestanku Sveta EU, ki je bil 22. 
novembra v Bruslju, neuspešno poga-
jali o višini proračunov 2014-2020. 
Predstavnik MZZ je prisotnim predsta-
vil stanje pogajanj, ki gredo v smeri 
zmanjševanja sredstev. Kot trenutno 
kaže, se bo celotna finančna perspek-
tiva zmanjšala iz 1,12% BNP (Bruto 
nacionalni produkt) na 0,8 % BNP 
kar znaša nekje 1.033 milijard EUR. 

V naslednji finančni perspektivi bi se 
naj zmanjšal tudi delež namenjen ko-
heziji in kmetijstvu. Evropska komisija 
predlaga, da se koheziji nameni 29% 
(v perspektivi 2007-2013 je bilo na-
menjeno za kohezijo 36%), kmetijstvu 
pa 33% (v perspektivi 2007-2013 je 
bilo namenjeno za kmetijstvo 42%). 
Več sredstev bi se namenilo varnosti 
in sodelovanju policije (30% več kot v 
perspektivi 2007-2013), za vlaganja v 
infrastrukturo (železnice, ceste…) bi 
se namenilo 21% več sredstev, pove-
čal bi se tudi delež vlaganj v raziskave 
in razvoj. Pričakuje se, da bo doseženo 
soglasje na naslednjem zasedanju Sve-
ta EU, ki bo v januarju 2013. 

Mag. Monika Kirbiš Rojs je v nadaljeva-
nju predstavila črpanje evropskih sred-
stev v Sloveniji. Poudarila je, da ima 
Slovenija težave v sedanji finančni per-
spektivi, saj je črpanje slabše od priča-
kovanj. Do sedaj smo od razpoložljivih 
4,2 milijarde EUR (za obdobje 2007-
2013) v proračun dobili povrnjenih le 
1,7 milijarde EUR. V skladu s pravili 
EU lahko razpoložljiva sredstva črpa-
mo do konca leta 2015. Da pa Slove-
nija nima edina težav s črpanjem kaže 
črpanje ostalih držav članic. Po črpanju 
smo med novimi članicami na 4. mestu 
med vsemi državami članicami pa smo 
na 11. mestu. Državna sekretarka je iz-
postavila, da v kolikor želimo izboljšati 
črpanje evropskih sredstev moramo v 
naslednji finančni perspektivi odpraviti 
administrativne težave, ki se v večini 
nahajajo v domači zakonodaji. 

Okrogla miza o 
naslednji finančni 
perspektivi 

miha mohor
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Mestno občino Celje in mestno 
občino Maribor je 3.12.2012 
obiskala desetčlanska delegacija 

županov iz kosovskih občin, predstavnikov 
tamkajšnjega ministrstva za lokalno upra-
vo in združenja občin ter predstavnikov or-
ganizacije OSCE (Organizacija za varnost 
in sodelovanje v Evropi) iz Kosova. 

Na MO Celje sta jih sprejela župan Bojan 
Šrot in direktorica občinske uprave Tina 
Kramer, ki sta gostom predstavila celjske 
dobre prakse, ki bi lahko pomagale župa-
nom Kosova pri poslovanju. Župan Mestne 
občine Celje je izpostavil delovanje Servisa 
48, gostom predstavil sistem volitev žu-
pana in mestnega sveta ter potek sej me-
stnega sveta in priprave nanje. Kosovske 
delegate je zanimalo, kako je organizirana 
občinska uprava, kako v Mestni občini Ce-
lje objavljajo občinske odloke in sklepe ter 
kako z njimi seznanjajo javnost. Župan jim 
je predstavil tudi prvi celjski evropski pro-
jekt – Čistilno napravo. Kosovske župana 
je župan Šrot povsem očaral, zato so izra-
zili interes, da bi jim Mestna občina Celje 
pomagala s svojimi izkušnjami. 

V MO Maribor so kosovsko delegacijo 
sprejele Svetlana Mihalenko, Breda Kola-
rič ter Urša Treven, ki so prisotnim pred-
stavili proces odločanja v občinskem svetu 
ter delovanje Medobčinskega vestnika. 
Milan Železnik pa je predstavil delovanje 
in naloge Lex localis na področju objave 
občinskih aktov in jim razložil pravno-for-
malni okvir objav le-teh. 

Vsem, ki so nam priskočili na pomoč pri 
organizaciji študijskega obiska, predvsem 
pa pri izvedbi, bi se na tem mestu želeli 
iskreno zahvaliti za pomoč in podporo ter 
pripravljenost deliti dobre izkušnje vaših 
matičnih občin tudi z drugimi. 

V začetku meseca decembra je v Pri-
štini potekala konferenca o mladin-
skih politikah, katere se je udeležila 

tudi predstavnica Skupnosti občin Sloveni-
je. Konference so se udeležili predsednik 
Združenja kosovskih občin g. Naim Ismaj-
li, g. Memli Krasniqi, Minister pristojen za 
mladinsko politico, g. Idriz Vehapi, vodja 
parlamentarne komisije za mladino, ga. 
Ganimete Musliu, vodja neformalne par-
lamentarne skupine za mladinsko politi-
ko in James Macbeth, vodja podružnice 
GIZ na Kosovu. Več kot stoglavi publiki so 
predstavniki iz Slovenije (Barbara Horvat, 
SOS), Hrvaške (Ana Marija Soco), Kosova 
(Haver Husaj), Albanije in Bolgarije pred-
stavili funkcionalnost mladinskih organi-
zacij, strategije za mlade na nacionalni in 
lokalno ravni, zakonodajo, delovanje mla-
dinskih centrov in financiranje delovanja 
mladinskih organizacij v domačih drža-
vah. Konferenca je bila ocenjena kot zelo 
uspešna, na podlagi izmenjave dobrih iz-
kušen in primerov dobre prakse pa je bilo 
sklenjenih tudi nekaj novih sodelovanj na 
predmetnem področju.

Sedeli smo v koncertni dvorani Pa-
lače lepih umetnosti sredi Bruslja 
in uživali v jazz glasbi danskih 

umetnikov, folklornih nastopih Ciprča-
nov in keltskih zvokih irskih glasbeni-
kov. Na odru in tudi med nami je prevla-
dovalo pravo multi evropsko počutje, ki 
je bilo kasneje v dvoranskem preddverju 
še kulinarično obogateno z dobrotami iz 
številnih članic EU.

Tako so se v Bruslju v drugem tednu ok-
tobra začeli že 10. Evropski odprti dnevi 
(Open Days), najodmevnejši dogodek 
leta na področju evropske regionalne po-
litike, ki ga pripravita odbor regij EU in 
evropska komisija.

Na ta tridnevni dogodek, na katerem so-
deluje 38 držav, je prišlo kakih šest tisoč 
udeležencev. Pripravljenih pa je bilo več 
kot sto različnih delavnic, praznovanje 
pa je hkrati spremljalo še kakih 400 do-
godkov po drugih državah.

Ker je bil dogodek tudi uvod v plenarno 
zasedanje odbora regij, so v slovesnem slo-
gu izzvenele tudi besede, ki so jih izrekli 
najvidnejši predstavniki evropskih institu-
cij, med njimi tudi predsednik evropske-
ga parlamenta Martin Schulz, predsednik 
evropskega sveta Herman van Rompuy, 
predsednik evropske komsiije Barroso. Po-
udarili so, da v teh nelahkih časih Evropa 
potrebuje optimizem, nova upanja, kajti 
strahu in negativizma je bilo preveč. Vsi pa 
so tudi poudarili velik pomen kohezijske 
politike, ki je še zlasti v kriznem obdobju 
potrebna bolj kot kdajkoli, saj je pomem-
ben instrument za dvig konkurenčnosti in 
pospeševanje gospodarske rasti. Regije in 
mesta pa so sploh generatorji razvoja »od 
spodaj navzgor«. S še bolj konkretnimi 
predlogi v zvezi s tem pa so jim pritegni-
li tudi predsednik odbora regij Valcarcel 
Siso, evropski komisar za regionalno poli-
tiko Johannes Hahn in predsednica odbora 
evropskega parlamenta za regije Danuta 
Huebner. Opozorili so tudi na izreden po-
men solidarnosti, v okviru katere morajo 
ravzitejša gospodarstva pomagati slabšim.

Manj slovesno načelne pa so bile seveda 
besede o konkretnem stanju, izrečene na 
delovnih sejah, na katerih so se udeležen-
ci lotili vrste tem, ki jih je že pred časom 
predložila evropska komisija. Za slovensko 
delegacijo je bil zanimiv predloženi pro-
gram 2014-2020 za konkurenčnost podje-
tij in mala ter srednja podjetja, v katerem 
Slovenija podpira zlasti prednosti turistič-
nega podjetništva in poenostavitev pravil 
sodelovanja malih in srednjih podjetij tako 
v tem kot tudi drugih programih razvoja.

Delegacija se je tudi vključila v razpravo 
o uredbi o evropskem skladu za pomor-
stvo in ribištvo in poudarila, da je treba v 
uredbo vključiti tudi slovensko pobudo o 
ustanovitvi in delovanju združenj profesi-
onalnih ribičev in ribogojcev. Uredba pa 
naj bi tudi imela določena pravila, ki upo-
števajo značilnosti majhnih ribiških sek-
torjev, saj Slovenija ni vključena v noben 
režim ribolovnih možnosti na ravni EU.

Slovesne in realne besede so tako sklenile 
krog, ki nakazuje spodbudno pot upanja.

Kosovska delegacija 
o občinskih 
predpisih v Mestni 
občini Celje in 
Mestni občini 
Maribor 

Sos o mladinski 
politiki v Prištini

barbara horvat

barbara horvat

Slovesno in delovno 
v Bruslju

mitja merŠol
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Mreža asociacij lokalnih oblasti 
jugovzhodne Evrope je sku-
paj z Ministrstvom za finance 

Črne gore in Združenjem občin Črne 
gore v Budvi, med 1. in 2. novembrom 
organizirala mednarodno konferenco 
o prihodnosti fiskalne decentralizacije 
v jugovzhodni Evropi. Predvsem so se 
zbrani strokovnjaki iz državnih in občin-
skih ravni dvanajstih držav jugovzhodne 
Evrope posvetili vprašanjem o strategi-
jah za soočanje z izzivi finančne krize in 
okrepitev naložb v lokalnih skupnostih 
ter razjasnili nekatera odprta vprašanja 
v zvezi s procesom fiskalne decentraliza-
cije v celotni regiji.

Na konferenci se je zbralo več kot 120 
udeležencev, ki so zastopali lokalne obla-
sti in njihova združenja, predstavniki mi-
nistrstev za finance in drugih osrednjih 
vladnih institucij iz 7 držav, kot tudi 
predstavniki finančnih institucij, med-
narodnih organizacij, strokovnjakov, iz-
vršnih direktorjev in gospodarstvenikov.

V uvodnem nagovoru je minister za fi-
nance Črne gore, gospod Milorad Kati-
nic dejal, da nas kriza sili k večji učin-
kovitosti, zagotavljanju boljših storitev 
z zbranimi sredstvi, hkrati pa moramo 

ustvariti tudi boljše okolje za gospo-
darsko rast v izogib revščini in nizki 
stopnji zaposlovanja. 

Predstavnik SOS in podpredsednik 
mreže NALAS, g. Anton Peršak je glede 
ocenjevanja trendov v fiskalni decen-
tralizaciji izpostavil, da je pomembno 
upoštevati naslednje bistvene usmeri-
tve: izvajanje nacionalnega reformne-
ga programa fiskalne decentralizacije, 
nivo medvladnega dialoga in finančne 
kazalnike. Na osnovi analize področja 
jugovzhodne Evrope, ki jo je v knjižni 
obliki izdala mreža NALAS in pri na-
stanku katere je bistveno sodelovala 
Vilma Milunovič, vodja finančne služ-
be na MO Koper ter predstavnica SOS 
v delovni skupini NALAS za fiskalno 
decentralizacijo, je moč opaziti, da ni 
stalnega napredka pri fiskalni decen-
tralizaciji v celotni regiji v zadnjih 2-3 
letih. V Moldaviji in Romuniji, pa tudi 
v Sloveniji, je opaziti celo trend v smeri 
ponovne centralizacije. 

Prisotni na diskusiji so se strinjali, da 
mora biti proces decentralizacije dojet 
kot posledica demokratizacije družbe. 
Gospodarski razvoj na lokalni ravni 
je namreč ključni element zadovolje-

vanja potreb občanov. Lokalni razvoj 
in delovna mesta so tisto, kar občani 
v prvi vrsti pričakujejo od procesa de-
centralizacije. Predsednik Združenja 
občin Črne gore, Aleksandar Bogdano-
vić je poudaril, da so politike izvajanja 
fiskalne decentralizacije v Črni gori 
doslej dale pomembne rezultate. Črna 
gora je namreč pred krizo imela eno 
od najhitreje rastočih gospodarstev v 
Evropi, z najvišjo stopnjo neposrednih 
tujih naložb na prebivalca. Generalna 
sekretarka bolgarske zveze občin je 
zlasti poudarila pomen sodelovanja lo-
kalne in državne oblasti pri zagotavlja-
nju napredka v državi ter večanju zmo-
gljivosti in usposobljenosti za izvajanje 
fiskalne decentralizacije na občinskem 
nivoju tam, kjer je to potrebno. 

Peter Clavelle, vodja skupine za načr-
tovanje in vodenje lokalnih projektov 
USAID v Albaniji je posebej poudaril, da 
so strokovnjaki NALAS uspeli oblikovati 
možno študijo o trendih fiskalne decen-
tralizacije v jugovzhodni Evropi, da so jo 
uporabili pri svojem delu v Albaniji, saj 
pri pogajanjih s centralno oblastjo potre-
bujejo na dokazih temelječ pristop, da bi 
lahko dosegli krepitev fiskalne decentra-
lizacije. 

G. Anthony Levitas, svetovno znani stro-
kovnjak na področju medvladnega fi-
nanciranja je opozoril, da stopnja trans-
ferjev med osrednjo in lokalno oblastjo 
ne zadostuje za nudenje vseh storitev, 
ki so nanje bile prenesene. V vsej jugo-
vzhodni Evropi je pobiranje davkov še 
vedno glavni problem tako samouprav-
nih lokalnih skupnosti kot tudi države 
same, medtem ko se potakanje kriv-
dne žogice med njima nadaljuje. Poleg 
tega je strokovnjak opazil, da je davč-
na osnova v celotni regiji jugovzhodne 
Evrope običajno najvišja v nekaj večjih 
mestih, običajno prestolnicah. 

Ob koncu konference so udeleženci 
sprejeli tudi skupno izjavo ali deklara-
cijo, ki poudarja skupna prizadevanja 
za izboljšanje dialoga med ministrstvi 
za finance in nacionalnimi združenji 
občin, širjenje občinskih investicijskih 
zmožnosti, da bi izboljšali nezadostno 
financiranje občinske infrastrukture, 
izboljšanje dostopa lokalnih oblasti do 
evropskih predpristopnih in strukturnih 
/kmetijskih skladov ter omogočanje do-
stopa do kreditnega trga.

Konferenca mreže 
NALAS spodbudila 
medvladni dialog 
o procesu fiskalne 
decentralizacije v 
jugovzhodni Evropi

vir: mreŽa nalaS
iz angleŠčine preneSla: barbara horvat
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Zelo nas je razveselila vest, da je 
Občina Medvode v poletnih me-
secih po odločitvi občinskega 

sveta pristopila k članstvu v Skupnosti 
občin Slovenije. S pristopom Občine 
Medvode zastopa Skupnost občin Slo-
venije že 175 slovenskih občin.

Občina Medvode, ki jo vodi župan Stanislav 
Žagar, je od slovenskega glavnega mesta od-
daljena le 12 km in leži v bližini mednarodne-
ga letališča Brnik. Občina je dobro povezana s 
tujino tudi z železniško progo Ljubljana-Jese-
nice-Avstrija. Na površini 78,5 km2 živi v 31 
naseljih več kot 14.300 prebivalcev.

Medvode pa niso zanimive le zaradi dobre 
lege, pač pa jih znači tudi bogata zgodovina 
z mnogo najdb iz rimske dobe, kot so najd-
be pod Rakovnikom (Groblje) iz leta 1893 in 
rimsko grobišče z več kot desetimi grobovi ob 
železniški progi na Ladji. Kraj Medvode se je 
začel razvijati po letu 1500, prvič omenjan kot 
»Zwischen den Wässern« šele po letu 1580. 
Osnova razvoja vasi je bila postavitev mostu 
čez Soro leta 1491 in mlin za žito (z gostil-
no). Iz srednjega veka je znana mitnica, ki 
je še sredi 19. stoletja delovala na mostu čez 
Soro. Mitnico so postavili meščani Kranja, ki 
so postavili tudi most. Leta 1845 je bil v občini 
Medvode, v vasici Zavrh pod Šmarno goro, 
tudi rojen Jakob Aljaž. Najbolj obiskani kraji 
v občini Medvode so zagotovo Šmarna gora, 
Zbiljsko jezero in Medvoško-Polhograjsko 
hribovje - zato so Medvode imenovane tudi 
zelena vrata glavnega mesta. 

Odslej tudi Medvode  
članica SOS

barbara horvat

Za doseganje teritorialne kohezije in 
drugih razvojnih ciljev na vseh rav-
neh (transnacionalni, nacionalni, 

regionalni in lokalni) potrebujemo boljše 
razumevanje celovite dinamike prostora in 
boljše usklajevanje ciljev in ukrepov med 
različnimi javnimi politikami.

Projekt ATTRACT-SEE se loteva prav teh 
dveh izzivov! Zasnovan je na dejanskih po-
trebah, ki so jih izrazili oblikovalci politik in 
odločevalci iz različnih sektorjev in uprav-
nih ravni. Cilj projekta je razviti ustrezna 
orodja in pristope ter izboljšati znanja in 
veščine, potrebne za spremljanje in razu-
mevanje med seboj povezanih prostorskih 
trendov in za vključitev le-teh v integriran 
proces oblikovanja politik. Moderatorji tega 
procesa bodo v projektno partnerstvo po-
vezani nacionalni in regionalni deležniki s 
področja prostorskega razvoja.

V težnji za učinkovitim sistemom spremljanja 
stanja bo vzpostavljen skupni sistem spremlja-
nja stanja v prostoru s pripadajočimi orodji. 
Cilj je vzpostaviti takšen model sistema spre-
mljanja, ki bo zagotovil uporabne rezultate 
ter podpiral razvoj in izvajanje na preverljivih 
podatkih razvitih politik v vseh partnerskih 
državah in regijah. Z vzpostavitvijo skupnega 

sistema kazalnikov bo model uporaben za 
spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora. 

Prednostna naloga projekta je še izbolj-
šanje komunikacije in sodelovanja med 
različnimi oblikovalci politik in odloče-
valci ter nacionalnimi in regionalnimi 
deležniki. V ta namen bo zasnovan pro-
ces usklajevanja politik, ki bo spodbujal 
in podpiral sodelovanje in vključevanje 
vseh zainteresiranih deležnikov, vključno 
z oblikovalci politik in nosilci odločitev iz 
različnih sektorjev in upravnih ravni.

Projekt ATTRACT-SEE, ki se je začel sep-
tembra 2012 in bo trajal do avgusta 2014, 
vključuje 10 partnerjev, pridruženega strate-
škega partnerja in 7 "opazovalcev" iz skupno 
devetih držav (Slovenija, Avstrija, Italija, Ma-
džarska, Srbija, Makedonija, Hrvaška, Bosna 
in Hercegovina ter Nizozemska).Vodilni par-
tner je Geodetski inštitut Slovenije.

Projekt Attract-SEE, v katerem sodeluje tudi 
Skupnost občin Slovenije, se torej osredotoča 
na vzpostavitev skupnega sistema spremlja-
nja stanja prostora na območju Jugovzhodne 
Evrope, ki bo podprl usklajevanje med različ-
nimi razvojnimi in sektorskimi politikami. To 
bo pripomoglo k doseganju teritorialne kohe-

zije in razvojnih ciljev. Glavni cilj je ustvariti 
takšen model sistema spremljanja stanja, ki bi 
ustrezal potrebam oblikovalcev politik in od-
ločevalcem, saj so prav zanje tako pridobljene 
informacije o prostoru ključne za izboljšanje 
priprave in izvajanja politik. Z vzpostavitvijo 
skupnega sistema kazalnikov bo model upo-
raben za spremljanje kakovosti in privlačnosti 
prostora. Zasnovan bo tudi proces usklajeva-
nja politik, ki bo spodbujal in podpiral sodelo-
vanje in vključevanje nosilcev političnih odlo-
čitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni. 

Projekt ATTRACT-SEE
SaŠa KeK
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Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi 
tako obsežni, kot tudi ne časov, 
ko so bili tako zelo večplastni. 

Poleg gospodarsko-finančne krize se 
soočamo z obsežnimi in večplastnimi 
novimi izzivi: naraščajočimi cenami in 
čedalje ostrejšo tekmo za hrano, ener-
gente, surovine in vodo ter z vedno bolj 
očitnimi podnebnimi spremembami. Iz-
hodiščno stanje Slovenije za prihodnost 
ni dobro: imamo nizko stopnjo prehran-
ske samooskrbe, smo na evropskem dnu 
po energetski in snovni učinkovitosti, 
prebivalstvo se stara, slovenske družine 
za osnovne življenjske potrebe – hrano, 
energijo in prevoz – namenijo čedalje 
večji delež družinskega proračuna.

V teh prelomnih časih poteka priprava 
Strategije razvoja Slovenije, ki bo določi-
la smer razvoja naše države za obdobje 
2014-2020 in namensko porabo več mili-
jard evrov iz evropskih skladov. To bodo 
v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva 
sveža razvojna sredstva. Strategija mora 
odgovoriti na temeljne izzive sedanjega 
časa in potrebe prihodnjih generacij.

Spletna skupnost za aktivno državljan-
stvo Tretji člen je na vlado naslovila pri-
čakovanje, da bo novo strategijo usme-
rila v zeleni razvojni preboj in s tem 
Sloveniji omogočila, da polno izkoristi 
svoje potenciale in strateške razvojne 
priložnosti. Strategija naj vključuje vi-
talne programe na sedmih družbeno 
pomembnih področjih: (1) prehranska 
samooskrba, (2) vrednostna veriga 
lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) 
prehod na obnovljive vire energije, (5) 
posodobitev železniškega omrežja in 
javnega prevoza, (6) učinkovita raba 
naravnih virov in (7) zeleni turizem.

Poziv vladi je objavljen na spletnem 
naslovu www.tretjiclen.si/slo/zrp/.

Zeleni razvojni preboj je pozitivna ra-
zvojna vizija za Slovenijo.

Njegovih sedem programov prinaša za-
gon gospodarstva, vendar ne na račun 
okolja. Ustvarja nova delovna mesta in 
ohranja obstoječe. Pomeni dolgoročni 
izhod iz krize in dvig kakovosti življe-
nja. Zagotavlja prehransko in energet-
sko varnost. Povezan s komplementar-
nim področjem socialne države zeleni 
razvojni preboj pomeni vizijo blagosta-

Zeleni razvojni preboj 
– pozitivna vizija za 
Slovenijo

renata Karba, 
Spletna SKupnoSt za aKtivno drŽavljanStvo tretji člen
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nja za sedanje in prihodnje generacije 
prebivalcev Slovenije. 

Programi zelenega razvojnega prebo-
ja so skladni s strateškimi usmeritvami 
Evropske unije do leta 2020. Povezani s 
komplementarnima področjema socialne 
države ter gospodarstva, temelječega na 
znanju in inovacijah, vpenjajo zeleni ra-
zvoj v celovito vizijo pametnega, trajno-
stnega in vključujočega razvoja EU.

Sedem programov zelenega razvojnega 
preboja, ki jih dodatno podpirajo hori-
zontalni ukrepi, je podrobneje opisnih 
v spletni publikaciji »Plan B za Slove-
nijo 4.0 - Za zeleni razvojni preboj: 
Prispevek za Strategijo razvoja Slove-
nije 2014-2020«, objavljeni na naslovu 
www.planbzaslovenijo.si.

Programi zelenega razvojnega 
preboja v številnih občinah že živijo

Poziv za zeleni razvojni preboj dosega 
visoko stopnjo družbenega soglasja. 
Množično so ga podprli posamezni dr-
žavljani, podjetja, organizacije in tudi 
11 občin ter Skupnost občin Slovenije. 

V številnih občinah programi zelenega 
razvojnega preboja že živijo in lokalnim 
skupnostim prinašajo kakovostna nova 
delovna mesta, prihranke in poveča-
nje kakovosti življenja. Primeri dobrih 
praks so navdihujoči in kličejo po tem, 
da jih namnožimo. Takšni primeri so 
dolenjska občina Šentrupert s prvim v 
celoti lesenim energetsko varčnim vrt-
cem v Sloveniji, občina Vransko, kjer 
toploto že vrsto let zagotavljajo z lesno 
biomaso in sončno energijo, tudi občine 
na področju Srce Slovenije, kjer zadru-
ga za razvoj podeželja Jarina oskrbuje 
vrtce in šole z lokalno pridelano hrano, 
občina Jesenice, ki je energetsko preno-
vila večje stavbe in ustvarila pomembne 
prihranke, ekološka vas Čadrg na Tol-
minskem ter številne druge.

Kako naprej?

Predlog Strategije razvoja Slovenije 
2014-2020 bo v januarju 2013 v jav-
ni obravnavi. Sodelovanje vseh se-
gmentov javnosti, tudi občin, je za 
dvig kakovosti tega strateškega doku-
menta ključnega pomena. Tudi mreža 
okoljskih nevladnih organizacij Plan 

B za Slovenijo, znotraj katere so bili 
programi zelenega razvojnega preboja 
zasnovani, bo še naprej spremljala in 
vplivala na proces priprave strategije. 
Pravica do vplivanja izhaja iz načela 
partnerstva, ki je zapisano v evropski 
strukturni politiki. V pomladanskem 
času se bo začel proces načrtovanja po-
rabe sredstev iz evropskih skladov. V 
podporo temu bo mreža Plan B za Slo-
venijo po regijah organizirala temat-
ske dogodke, na katerih bodo skupaj 
z občinami in regionalnimi agencijami 
evidentirali regionalne razvojne poten-
ciale, izmenjevali dobre prakse in za-
snovali zelene razvojne projekte. 

Okrog poziva za zeleni razvojni pre-
boj se oblikuje številčna in raznolika 
platforma podpornikov, ki so prepo-
znali priložnosti, ki jih prinaša zeleni 
razvojni preboj. Še je čas, da se občine, 
podjetja in organizacije pridružite in 
aktivno sodelujete v pripravi strateških 
dokumentov, ki bodo potekali v priho-
dnjih mesecih. Z njihovo vsebino mora-
mo kot država odgovoriti na temeljne 
izzive sedanjega časa in potrebe priho-
dnjih generacij. 



Prihaja leto polno pričakovanj, novosti in nemalo 
sprememb, polno izzivov, ki jih velja sprejeti. 

Zato jim skupaj stopimo naproti, da bi izpolnili 
pričakovanja, udejanjili želje, premagali ovire, dosegli 

nedosegljivo in zaživeli nove sanje.

Lepe in izpolnjene praznike ter predvsem uspehov 
polno novo leto vam želi Skupnost občin Slovenije.


